
JAN KLÍMA
V seriálu věnovaném osob-
nostem Mnichova Hradiště 
představuje historička Len-
ka Křížová řídícího učitele 
Jana Klímu.
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KAMERY
Město uspělo s další žá-
dostí o dotaci a bude roz-
šiřovat městský kamerový 
systém. Kde a jakými ka-
merami?
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DIVADLO
Druhý ročník přehlídky 
Jaro hereckých osobností 
pokračuje komedií Sex pro 
pokročilé s Karlem Rode-
nem a Janou Krausovou.
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INZERCE

Den vítězství v Mnichově Hradišti

VE STÍNU
LETADLA

 Vážení a milí Hradišťáci,

oslavy 100 let republiky v Mnichově Hradišti v květnu pokračovaly velkou při-
pomínkou bojů, k nimž v květnu 1945 docházelo takřka po celém Českoslo-
vensku. 8. května u nádraží, na které se v tento den na pár hodin vrátil nápis 
Münchengratz, nechyběl tank ani další vojenská technika, desítky vojáků  
v dobových uniformách, symbolické šeříky ani bojová ukázka, která přiláka-
la několik set lidí. Zatímco členové klubů vojenské historie v rolích povstalců  
a ustupujících německých jednotek měřili síly, nad hlavami jim kroužil dobo-
vý letoun německé výroby. Když jeho stín padl na diváky, mezi nimiž jsem 
stál, celá situace na mě silně zapůsobila. Napadlo mě, jak velké máme štěstí, 
že můžeme potom, co utichnou zvuky střelby, odejít domů, a to včetně těch, 
kteří ještě před chvílí leželi nehnutě na dlažbě. Věřím, že tyto emoce se pro-
střednictvím Dne vítězství podařilo vyvolat také u některých z Vás, neb cílem 
oslav bylo vzdání holdu padlým, společná oslava našeho národního svátku  
a připomínka toho, že dnes žijeme svobodně, v bezpečí a v dostatku. Rád 
bych poděkoval všem dobrovolníkům a organizátorům, zejména z řad zaměst-
nanců Klubu, kteří sváteční program připravili.

Když už je řeč o Klubu, stojí za připomenutí, že na posledním zasedání 
zastupitelstva se otevřela cesta k jeho plánované modernizaci. Zastupitelé 
vybrali ze čtyř navržených variant tu koncepci, která počítá zejména se zá-
sadní modernizací infocentra a přestěhováním městského muzea do prostor 
Klubu. Osobně jsem však přesvědčen, že z toho důvodu, že se nacházíme 
na sklonku tohoto volebního období, by tuto naznačenou cestu mělo potvrdit 
ještě nové zastupitelstvo.

Skutečnost, že se komunální volby blíží, začíná být znát i na stránkách 
tohoto zpravodaje. V posledních číslech Kamelotu, a toto vydání není výjim-
kou, přibývá polemik, diskutuje se o propagaci politických stran a hnutí, a tímto 
tématem se na svém posledním zasedání nutně zabývala rovněž redakční 
rada. Výsledkem je doporučení radě města vyhradit v zářijovém čísle zpra-
vodaje pro všechna politická uskupení kandidující do obecního zastupitelstva 
stejný prostor, jenž bude určen pro politickou reklamu – prezentaci a propagaci 
kandidujících politických stran a hnutí. Zda kandidáti prostor využijí, bude sa-
mozřejmě na nich.

Květnové šeříky odkvetly, blíží se léto a letní prázdniny. Všem, kteří se 
chystají na dovolené, přeji příjemně strávené dny plné pohody a dětem pěkná 
vysvědčení. Krásné léto.

Ondřej Lochman, starosta města

Dne 8. května se před mnichovohra-
dišťským vlakovým nádražím usku-
tečnila akce s názvem Den vítězství, 
jež byla součástí letošní série akcí  
v rámci oslav 100 let republiky. 

Návštěvníci mohli spatřit dobo-
vou bojovou techniku z druhé svě-
tové války včetně válečné ukázky, 
která sklidila velký úspěch. Na své si 
přišly jak děti, pro které byly připra-
veny tvůrčí dílny, tak dospělí, kteří 
obdivovali nejen válečnou techniku, 
ale také různorodé stánky s občer-
stvením či rukodělnými výrobky. Bě-
hem dne se uskutečnil i pietní akt, 
který byl zaštítěn proslovem starosty 
Ondřeje Lochmana. Následovala 
spanilá jízda vojenských vozidel 
městem a celý program byl završen 
již zmíněnou bitevní ukázkou, která 
probíhala na parkovišti před nádra-
žím a byla doplněna leteckou posi-
lou, která manévrovala nad hlavami 
všech účastníků. K poslechu hrála 
během celého dne country kapela 
Veranda. 

Akci pořádalo město Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci s Klubem 
Mnichovo Hradiště s.r.o. 

Touto cestou ještě jednou děku-
jeme všem, kteří se podíleli na orga-
nizaci akce, a také všem návštěvní-
kům, kteří se jí zúčastnili. Zároveň 
si vás rovnou dovolujeme pozvat na 
další velkou akci v rámci oslav 100 
let republiky, které bude patřit sobo-
ta 1. září 2018. Prozatím si termín 
zapište do kalendáře, více informací 
budeme zveřejňovat postupně pro-
střednictvím tradičních informačních 
kanálů.

Marie Léblová,
Klub Mnichovo Hradiště

Fotopasti o letošních čarodějnicích 
zafungovaly jako prevence
Pálení čarodějnic v poslední dubno-
vý večer už dávno není příležitostí, 
jak se pohodlně zbavit různorodé-
ho odpadu, se kterým se některým 
nechce jezdit do sběrného dvora. 
Situace, která letos nastala v Podolí, 
však dokládá, že i dnes se přesto 
stále najdou tací, kteří si klidně dají 
práci s nakládáním odpadu do auta 
či na přívěsný vozík, ale urazit pár ki-
lometrů navíc a odvézt odpad, který 
rozhodně nepatří na čarodějnickou 
hranici, je jim už zatěžko.

Radnice by v této souvislosti 
ráda poděkovala paní Pavlíně Marcí-
nové z Podolí za akční přístup. Paní 
Marcínová totiž nejen upozornila na 
to, že se opět našel někdo nepouči-
telný, kdo odložil pytle plné směsné-
ho i plastového odpadu nebo staré 
kanystry přímo do základny čaroděj-

nické hranice, ale rovnou zorganizo-
vala  skupinku dalších dobrovolníků, 
kteří nepořádek z hranice vytahali  
a odvezli tam, kam patří. K podobné 
situaci došlo také ve Veselé.

Po oznámení, že městská poli-
cie v okolí míst, kde se tradičně pálí 

čarodějnice, instalovala fotopasti, už 
se nic podobného neopakovalo. Vy-
užití fotopastí zafungovalo preventiv-
ně a není pochyb o tom, že město je 
bude využívat i do budoucna.

Redakce

Odpad, který dobrovolníci z připravené vatry letos vytahali v Podolí.

Vrcholem Dne vítězství byla bojová ukázka v ulicích města. Foto: 3x Honza Füši
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Rozšíření kamerového systému: nové oko 
bude sledovat areál školy i část lesoparku
Dotazníkové šetření, které v Mnicho-
vě Hradišti probíhalo v roce 2016, 
naznačilo, jak velkou důležitost má 
pro obyvatele města pocit bezpečí. 
Výsledky tenkrát ukázaly, že 25% 
respondentů se ve městě necítí 
bezpečně a že 70% respendentů 
by uvítalo rozšiřování městského 
kamerového systému. K tomu letos 
dojde – nový pevný kamerový bod 
bude umístěn na budovu Základní 
školy Studentská, mobilní kamera, 
kterou město rovněž pořídí, bude 
instalována přechodně na proble-
matická místa.

Kamera ve Studentské bude 
monitorovat zadní vstup do školy, 
přilehlý sportovní areál, vstup do 
lesoparku, workoutové hřiště a část 
parkoviště. Volbu tohoto místa na-

vrženého v rámci schůzek Bezpeč-
ného města posvětila rovněž Policie 
ČR. Důvodem je častější výskyt 
sociálně-patologického chování mlá-
deže v této lokalitě (kouření, popíjení 
alkoholu, znečišťování veřejného 
prostranství, projevy vandalismu), 
fakt, že nově vybudovaný sportovní 
areál přístupný veřejnosti sem přilá-
ká větší množství osob, a také sku-
tečnost, že právě lokalita za školou 
byla v dotazníkovém šetření respon-
denty opakovaně doporučena jako 
místo, kde by měl nový kamerový 
bod vzniknout.

Nová stálá kamera bude přená-
šet obraz ve vysokém rozlišení Full 
HD, bude otočná a vybavená mož-
ností 36x přiblížení. K přenosu dat 
bude využívat mikrovlnný spoj, který 

si město nechá zřídit do té doby, než 
bude základní škola připojena k in-
ternetu optickou sítí (očekává se to 
do dvou let).

 Mobilní kamerový set bude poří-
zen na doporučení Pracovní skupiny 
prevence kriminality při Bezpečném 
městě, a to proto, aby měla městská 
policie možnost monitorovat ty loka-
lity, kde je aktuálně hlášena vyšší 
míra přestupků či trestné činnosti. 
V roce 2017 se jednalo například o 
ulice na sídlištích Jaselská a Poříč-
ská, kde docházelo k opakovanému 
vykrádání sklepů. Využití kamery 
bude řešeno ve spolupráci s Policií 
ČR. I tento set bude přenášet obraz 
ve Full HD, ovšem přes zabezpeče-
nou privátní síť GSM.

Pořízení stálého kamerové-

ho bodu přijde na 176 tisíc korun, 
pořízení mobilního setu na 197 ti-
síc korun. Město uspělo s žádostí  
o dotaci, a bude se tak díky peně-
zům z Programu prevence kriminali-
ty na místní úrovni 2018 ministerstva 
vnitra podílet pouze 49 procenty.

V květnu a červnu bude pro-
bíhat projekční příprava projektu  
a příprava poptávkového řízení,  
v létě proběhne výběrové řízení  
a bude vybrán dodavatel, na září  
a říjen je naplánovaná instalace 
nového kamerového bodu a připo-
jení mobilního setu. V listopadu se 
s ovládáním nových kamer seznámí 
strážníci a začnou je využívat k mo-
nitoringu veřejného pořádku.

Redakce 

Opravy ohradní zámecké zdi letos pokračují
Na státním zámku Mnichovo Hra-
dištěk byla 30. června 2017 do-
končena I. etapa opravy zámecké 
ohradní zdi, kterou financuje minis-
terstvo kultury společně s Národním 
památkovým ústavem (NPÚ). V roce 
2015 byla objednatelem, právě NPÚ, 
územním odborným pracovištěm  
v Praz, a správou zámku Mnichovo 
Hradiště, vysoutěžena firma Loučka 
Pardubice s.r.o. specializovaná na 
stavbu historických staveb. Na říze-
ní stavby se podílel tým odborných 
pracovníků, za investora, NPÚ, Ing. 
Jitka Fialová a kastelán Radovan 
Chmel, jako stavební dozor Ing. Iva-
na Hatašová, dozor projektanta Ing. 
Vít Mlázovský a Ing. Filip Chmel, 

jako památkový dozor Mgr. Jan Ho-
leček a za firmu Loučka s.r.o  Ing. 
Dědic. Stavba zdi byla z velké části 
provedena ručně, v některých mís-
tech byla pouze vyspravena, jinde 
však byla zcela rozebrána a nahra-
zena novými pískovcovými kameny, 
přičemž využity byly i ty „zdravé“ 
původní. Stavbu zdi vedl na zámku 
za firmu Loučka Pardubice s.r.o. 
stavbyvedoucí pan Kopp.

Při stavbě se objevily pouze 
drobné archeologické vykopávky. 
Byla nalezena původní ohradní zeď 
kostelíka panny Marie se hřbitovem, 
který se nacházel na místě dnešní 
sochy Václava Budovce z Budo-
va. Legenda o tajných průchodech  

a sklepeních na zámku se nepotvr-
dila, pod ohradní zdí byla nalezena 
pouze původní zámecká kanalizace.

Ohradní zeď I. etapy byla vel-
mi náročným a komplikovaným 
stavebním počinem, tedy takovou 
menší čínskou zdí zámku Mnichovo 
Hradiště. Stavba ohradní zdi bude 
letos pokračovat II. etapou v ulici 
V Lípách, především rekonstrukcí 
kritické části u vozové brány a je-
jího okolí, neboť od opravy silnice  
V Lípách se ve vstupu vozové brány 
shromažďuje voda a průchod je vel-
mi omezen. 

V letošním roce jsou získané 
finanční prostředky nižší než v le-
tech minulých, proto bude oprava 

ohradní zdi déle trvat, bude nadále 
zasahovat do provozu zámeckého 
parku, a bude tak rovněž vyžadovat 
shovívavost návštěvníků vůči sta-
vebnímu provozu v areálu zámku. 
Cesty budou následně ošetřeny až 
po dokončení stavby.

Letos máme k dispozici další  fi-
nance na projekci rekonstrukce části 
zámecké zahrady, která není dosud 
přístupná a nachází se u hlavního 
průčelí zámku ohraničeného oprave-
nou ohradní zdí, realizace proběhne 
v budoucnu a bude odvislá od získa-
ných finančních prostředků.

Soňa Švábová,
Státní zámek Mnichovo Hradiště

Nová pamětní mince 
Mnichovo Hradiště
Městské informační centrum před-
stavuje novinku ze svého sorti-
mentu, sběratelskou pamětní minci 
z edice Pamětník, která je v jeho 
kanceláři na Masarykově náměstí 
dostupná  za 50 Kč. 

Jedná se o mosazné medaile 
ražené leštěnými raznicemi o jed-
notném průměru 36 mm a tloušťce  
2 mm. Edice zachovává na všech 
medailích jednotné základní cha-
rakteristické znaky, ale jednotlivé 
medaile emise jsou číslované. Zá-
měrem této edice je poskytnout ná-
vštěvníkům významných památek, 
tedy hradů, zámků, muzeí a dalších 
významných míst v naší republice, 
hodnotnou upomínku v jednotné po-
době a za dostupnou cenu. 

První příležitost k zakoupení 

této mince měli na prodejním stán-
ku Infocentra účastníci Dne vítězství  
u vlakového nádraží v Mnichově 
Hradišti dne 8. května.

Infocentrum Mnichovo Hradiště

DVAKRÁT NA PODOBNÉ TÉMA

Z minulosti je třeba se poučit
Zastupitelstvo města projednávalo 
na svém dubnovém zasedání mimo 
jiné i problematiku pozemků na rohu 
Masarykova náměstí a ulice Víta 
Nejedlého. Konkrétně šlo o nabídku 
ke koupi, kterou společnost TASCO-
NER, aktuální majitel těchto nemovi-
tostí, učinila městu. Vzhledem k výši 
ceny (4,5 milionu korun), významu 
pozemků a jejich historii, je vhodné 
nenechat celou věc bez povšimnutí.

Drtivá většina parcelní plochy 
v tomto místě (818 m2) byla až do 
prosince 2006 ve vlastnictví města. 
Tehdejší vedení se však rozhodlo, 
bez jasného zdůvodnění, nabídnout 
tyto pozemky ve výběrovém řízení  
k prodeji. Kritické názory sociálně-
demokratické opozice poukazují-
cí na krátkozrakost, nevýhodnost  
a nekoncepčnost takového záměru, 

nebyly vyslyšeny. Nejtěsnější mož-
nou většinou dvanácti zastupitelů tak 
bylo rozhodnuto o prodeji pozemků 
za částku 3 654 Kč/m2. Jejich novým 
majitelem se stala fyzická osoba  
z Benešova, která nemovitosti obra-
tem přeprodala.

Od té doby nebyl za téměř dva-
náct let realizován potřebný archeo-
logický průzkum a místo plánované 
výstavby byly na pozemcích posta-
veny pouze tři nevkusné billboardy, 
které společně se zanedbanou ze-
lení hyzdí centrum města. Za této 
nelichotivé situace bylo zastupitel-
stvo města postaveno před možnost 
koupit pozemky zpět, ovšem za 
výrazně odlišných podmínek. Nově 
majitel požaduje cenu 5 149 Kč/
m2, což v celkové částce činí nárůst 
o více než 1,2 milionu korun. Tento 

rozdíl zhruba odpovídá ročním výda-
jům města na pečovatelskou službu 
či na provoz sportovní haly BIOS. 
Navíc je třeba zohlednit náklady na 
realizaci archeologického průzkumu, 
které ponese budoucí majitel a které 
se budou pohybovat, v závislosti na 
konkrétním využití pozemků, v roz-
mezí 1–5 milionů korun.    

Za těchto podmínek se většina-
zastupitelů rozhodla neakceptovat 
předloženou nabídku. Hlasovalo pro 
ni pouze sedm osob. Zcela paradox-
ně však mezi nimi byli dva kolegové 
z ODS a jeden kolega ze SNK, kteří 
v roce 2006 podpořili jejich prodej. 
Důvody, které je ke změně názoru 
vedly, se však zastupitelé ani přítom-
ní občané bohužel nedozvěděli. 

Celá záležitost však zdaleka 
není u konce a je pravděpodobné, že 

se brzy znovu dostane na program 
jednání. Do té doby by město mělo 
nadále usilovat o snížení kupní ceny 
a v kontextu ostatních zastavěných 
i nezastavěných ploch jasně defino-
vat budoucí využití těchto pozemků. 
Dosud prezentované vybudování 
parkoviště na zatravňovacích dlaždi-
cích totiž není možné považovat za 
vhodné ani odpovídající. 

Pozitivum je ale možné spat-
řovat v tom, že většina zastupitelů, 
bez ohledu na to jaké politické usku-
pení reprezentují, je při nakládání  
s veřejným majetkem velmi obezřetná  
a nehodlá jej bezmyšlenkovitě roz-
prodávat. Nezbývá než doufat, že 
tento stav vydrží i po podzimních 
komunálních volbách.

Václav Haas

Stále zpustlý pozemek u náměstí
Roky mě ve městě trápí nemovitosti, 
které jsou v soukromém vlastnictví  
a přitom dělají ostudu. Časté dotazy 
mnohých z vás na takzvané „podlou-
bí” na náměstí, areál bývalé textilky 
pod zámkem či pozemek na jižním 
rohu náměstí s výkopy, to jsou místa, 
která Hradišťáky trápí nejvíc.

S majiteli všech tří nemovitostí 
jsem jednal a bohužel ani u jedné se 
neblíží definitivní řešení. I proto jsem 
po diskuzi s majitelem pozemku na 
náměstí, který „zdobí“ výkopy a ne-
upravená zeleň, navrhl, že jedním 
z řešení je, aby pozemek odkoupilo 
město. Majitel po smlouvání navrhl 
cenu 4,5 milionu korun, což pova-

žuji stále za částku poměrně vyso-
kou, ale dokáži si představit, že v 
případě následného získání dotace 
na byty by zde město mohlo v bu-
doucnu městské byty vybudovat. Do 
té doby by mohl pozemek nabídnout 
alespoň upravenou zeleň a částečně 
parkovací plochu. 

V únoru a dubnu jsem zastu-
pitelstvu navrhl možnost pozemek 
koupit. Bohužel diskuze se začala 
točit především kolem toho, kdo a 
za jakých okolností před více než 
deseti lety tento tenkrát městský 
pozemek prodal, a proběhlo několik 
slovních útoků ze strany zastupitelů 
sociální demokracie na zastupitele 

ODS. Nemohu věci detailně hodno-
tit, nicméně si myslím, že hádání se 
o to, co bylo před x lety nic nevyřeší. 
Místo hádání bychom měli hledat 
buď využití pozemku, který by mohl 
začít sloužit občanům, nebo hledat 
soukromého investora, který by po-
zemek využil. S pomocí takového 
prostředníka můžeme rovněž hledat 
řešení. Většina zastupitelů nakonec 
pro nákup pozemku nehlasovalo,  
a to napříč všemi politickými usku-
peními. Toto rozhodnutí zcela chápu  
a nijak jej nekritizuji, protože cena 
není malá. Pozemek tedy zůstává 
nadále v majetku soukromého vlast-
níka. 

Majitele pozemku jsem proto 
požádal o schůzku s tím, že chci 
řešit jeho dlouhodobé plány na vy-
užití pozemku a hledat kompromis 
jak pozemek aktuálně zabezpečit. 
Po jednání padla dohoda, že majitel 
prověří u archeologického ústavu,  
u kterého si práce před lety objed-
nal, možnost zasypání výkopů a po-
zemek zabezpečí a zajistí posekání 
trávy. Žádal jsem o vyřešení aktuální 
situace do konce června. V dalších 
číslech Kamelotu vás budu informo-
vat, zda se daří pozemek upravit.  

Ondřej Lochman,
starosta města

Muzeum pátrá po osudech 
legionářů z regionu
Městské muzeum dlouhodobě 
shromažďuje materiály o místních 
legionářích. Prosíme proto všechny 
potomky a příbuzné bývalých legio-
nářů z našeho regionu, pokud mají 
doma jakékoliv materiály o svých 
předcích – různé dokumenty, foto-
grafie, vzpomínky či další materiály, 
aby je poskytli muzejním pracovníků 
k okopírování. Uvítáme také další 

informace týkající se této problema-
tiky, které pomohou doplnit muzejní 
fondy. 

Kontaktovat nás můžete na tele-
fonním čísle  326 771 001 nebo na 
e-mailové adrese muzeum@mnhra-
diste.cz.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Jak jsme uhlídali májku
30. dubna odpoledne se již potřetí 
mnoho Hradišťáků sešlo na Masary-
kově náměstí, aby uvítali přicházející 
měsíc květen vztyčením májky. Tra-
dice je to v českých zemích dlouhá, 
leč v dnešní době téměř vymizelá. 
My jsme proto velmi rádi, že se nám 
ji podařilo obnovit, ač v městském 
prostředí, a že se i u vás těší obli-
bě. Na akci nechyběl tanec Česká 
beseda v podání dětí z Kláštera Hra-
diště nad Jizerou pod vedením paní 
Pecinové, hudebně-naučné pásmo 
Obce baráčníků či hudební a pě-
vecké vystoupení Johanky Salabové  
a Terezy Semlerové. Všichni účast-
níci pak společnými silami ozdobili 
májku, ze které jsme se mohli tě-
šit až do konce května. Za pomoc  
s akcí děkujeme firmě Těžex, která 
máj připravila a věnovala, a Sboru 
dobrovolných hasičů Mnichovo Hra-
diště, který ji postavil.

K tradicím stavění májů patří 
sousedská rivalita – mladí muži se 
dříve v noci pokoušeli ukrást máj 
některé ze sousedních vesnic. I my  
a naše májka jsme se dočkali, le-
tos již podruhé, noční návštěvy  
z Ptýrova. Letos jsme ale byli lépe 
připraveni! Strávili jsme celou noc 
poctivým hlídáním – spolu s námi 
i Michal Václavek, Petr Loprais  
a Pepa Udržal, kteří nám moc po-
mohli –  a vyplatilo se. Když Ptý-

rovští kolem čtvrté hodiny ranní 
dorazili, májku jsme ubránili. Nutno 
jim přidat ke cti, že celou věc brali 
velmi sportovně – přijali nabídnu-
tý kousek koláče, podali si s námi 
ruce a vyfotili se společně s námi  
i naší májkou. Pro celý městský par-
lament to byl neobyčejný zážitek, 
za který bychom chtěli poděkovat 
Hance Skramuské a Petře Pilbaue-
rové z Klubu dětí a mládeže, které 
s námi chladnou, ale zábavnou noc 
na náměstí trávily. Přidáte se příští 
rok také?

 
Veronika Juhasová,

Městský parlament dětí a mládeže
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Otevření nového pavilonu školky 1. září 
zatím nic nebrání, zápis bude po kolaudaci
V posledních pěti letech je bohužel 
každoroční tradicí, že se z kapacit-
ních důvodů nedaří umístit do ma-
teřských škol všechny děti, jejichž 
rodiče o místo ve školce mají zájem. 
V roce 2015 jsme proto na 1. základ-
ní škole s paní ředitelkou Evou Haj-
zlerovou rozeběhli přípravnou třídu 
pro 15 dětí, která pomohla několika 
rodinám s umístění jejich dětí do 
školního zařízení. Tímto způsobem 
se  podařilo zmírnit bilanci neumís-
těných dětí do mateřských škol. Sou-
časně jsme zahájili přípravu projektu 
oprav kuchyně a výstavby nového 
pavilonu až pro 28 dětí v mateřské 
škole Jaselská. K 1. září 2018 ko-
nečně očekáváme otevření tohoto 
pavilonu, který je nyní ve výstavbě.

Budova hotova bude, v krátkém 
čase však bude nutné zvládnout 
veškeré papírování a zorganizovat 
druhý zápis. Jak uvádí ředitelka 

Mateřské školy Mnichovo Hradiště 
Alena Volfová, vten proběhne v létě. 
Předpokládáme, že se uskuteční 
v období od konce července do 
poloviny srpna, možná ale i dříve. 
Rodiče, kterým se dosud nepodařilo 
umístit své děti do našich školek při 
prvním zápisu, tak upozorňuji, aby 
sledovali městský web a web školky, 
facebookové stránky města či sta-
rosty. O vypsání zápisu zde budeme 
informovat.  

Ondřej Lochman,
starosta města

Lípy pro Hradiště
Lípa. Strom, který je od 
nepaměti spjat s českými 
zeměmi. Ne nadarmo se 
staly právě lípy symbolic-
kým stromem, který byl 
vysazován na památku 
vzniku Československa. 
Letos, v roce oslav stého 
výročí našeho státu, se 
nabízí otázka, zda nestojí za to při-
pomenout si i v Mnichově Hradišti a 
jeho místních částech toto jubileum 
výsadbou stromů. 

Místní organizace sociální de-
mokracie se rozhodla přispět svou 
trochou do mlýna. To, že vysadíme 
minimálně jednu lípu, je jisté. Bu-
deme rádi, pokud se k výzvě Lípy 
republiky (www.lipyrepubliky.cz) 
přihlásí i další organizace a spolky 
působící v Mnichově Hradišti. Sami 
jistě sto lip i s ohledem na potřebu 

dobře naplánovat loka-
lizaci nestihneme, rádi 
však zkušenostmi po-
můžeme těm, kteří o to 
stojí. Sami pak výsadbu 
realizujeme ve státní 
svátek 28. září 2018. 
Bližší informace budou v 
době po prázdninách na 

facebooku místní organizace ČSSD 
(www.facebook.com/cssdmh). 

Pokud cítíte smysluplnost dané 
akce, budeme rádi, když se k nám 
přidáte. Lípa bývala stromem, pod 
kterým probíhaly slavnosti, setkání 
a důležitá rokování. Bývala symbo-
licky stromem osudu. Pojďme dát 
drobnou činností najevo, že žijeme 
ve svobodné zemi a že si této hod-
noty vážíme. 

Iva Štrojsová

Svatojánská postýlka, 
okolo ní nadílka
Svátek Narození sv. Jana Křtitele, 
24. červen, býval „letními Vánoce-
mi“. Již večer před ním se dříve zdo-
bila svatojánská postýlka z devatera 
kvítí. Jakého? Každý kraj míval jiné, 
které tou dobou právě rozkvetlo – 
mateřídoušku, třezalku, kopretiny, 
jetel... Květy se daly do ošatky nebo 
korýtka, přikryly bílou látkou, na ni se 
položily obrázky s motivem sv. Jana 
Křtitele, bratrance Panny Marie.

Ráno děti nacházely v postýlce 
vyležený důlek, jak tam malý svatý 
Jan nocoval. Kolem ní svatojánský 
chlebíček, ořechy, cukroví, sušené 
ovoce, perníčky. Tradice je stále živá 
například v Podkrkonoší. A nemusí 

zůstat zapomenutou ani v našem 
kraji. V současnosti k nadílce přibyla 
také čokoláda, pomeranče, hračky, 
hezká knížka na prázdniny atp.

Protože svátek připadne na ví-
kend, přidávám tip na výlet. A to do 
Nudvojovic u Turnova. Již začátkem 
13. století tam postavili mniši cister-
ciáci z kláštera u Mnichova Hradiště 
kostel sv. Jana Křtitele. Patří k nej-
starším v Českém ráji. Krásně opra-
vený interiér si můžete prohlédnout 
s průvodcem nebo před bohosluž-
bami, které se konají druhou sobotu  
v měsíci od 16 hodin.

Daniela Břoušková

Ve dnech 2. a 3. května 2018 se konal zápis dětí do Mateřské školy 
města Mnichovo Hradiště k předškolnímu vzdělávání od školního roku 
2018/2019. Počet dětí, které bylo možné přijmout až do výše kapacity 
mateřské školy (253 dětí), činil 84. Přihlášku podalo celkem 104 rodičů.  
V rozhodovacím řízení o přijetí dětí bylo postupováno v souladu s vnitřním 
předpisem mateřské školy k přijímání dětí, který stanovuje pořadí dětí pro 
přijetí. Upřednostněny jsou děti s trvalým pobytem v Mnichově Hradišti  
a jeho místních částech podle věku od nejstaršího po nejmladší. V době 
přijímacího řízení bylo přijato 84 dětí z Mnichova Hradiště, včetně míst-
ních částí. Dalších 20 dětí přijato nebylo. Jednalo se o děti bez řádného 
očkování, s bydlištěm mimo Mnichova Hradiště a děti, které nedosáhnou 
k 1. září věku tří let. Dle sdělení řady rodičů dětí mladších tří let se tyto 
rodiny k zápisu nedostavily, protože neočekávaly vzhledem k věku dětí  
a kapacitě školy přijetí a počítaly s podáním žádosti při dalším zápise. 

V mateřské škole v Jaselské ulici probíhá v současnosti přístavba 
jedné třídy. Předpokládáme, že po kolaudaci a následném navýšení kapa-
city proběhne mimořádný zápis a přijaté děti nastoupí do školky k 1. září 
2018. Tento zápis bude opět probíhat podle pravidel stanovených vnitřním 
předpisem mateřské školy. Termín zápisu bude zveřejněn na  www.ms-
-mnhradiste.cz a vyhlášen v městském rozhlase během prázdnin.

Alena Volfová, Mateřská škola Mnichovo Hradiště

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ MNICHOVO HRADIŠTĚ

Průběh stavby nového pavilonu 
lze sledovat prostřednictvím online 
kamery na stránkách firmy MH2net.

Práce na obnově sítí na náměstí míří do další 
etapy, jinde ve městě se opravy již chýlí ke konci
Mnichovo Hradiště je nadále ponoře-
né do stavebního ruchu. Chodníky či 
místní komunikace jsou rozkopané 
na celé řadě míst včetně samotného 
centra města a městský úřad by tak 
čtenáře rád seznámil s harmonogra-
mem naplánovaných prací.

Na náměstí a v ulicích v jeho 
bezprostředním okolí probíhají sta-
vební práce, které si objednaly firmy 
GasNet, Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav a ČEZ. Tyto firmy už 
dlouhou dobu usilovaly o výměnu sítí  
a přípojek, a jelikož na podzim bude 
hotový projekt revitalizace náměstí 
a jeho realizace se výrazně přiblíží, 
rozhodlo vedení města o tom, že 
vlastníkům sítí vyhoví a konečně jim 
umožní opravu vedení. První část 
oprav již v úseku od galanterie po 
Hrozen probíhá, další, od prodejny 
hraček po pekárnu, bude následo-
vat. Do 22. června bude opraveno 
vedení plynu, na potvrzení harmo-
nogramu ze strany ČEZ čekáme.

V ulicích Studentská, S. K. Ne-
umana a Máchova se na výměnách 
inženýrských sítí pracuje již od le-
tošního března. Na ně nyní navazují 
opravy silnic a chodníků, které od 
samého konce května jako sdruže-
nou investici provádějí vlastníci sítí 
a město. 

Dláždění chodníků bude dokon-
čeno nejpozději v polovině srpna, 
město by však tuto lhůtu rádo stáhlo 
na polovinu července. Asfaltování 
silnic bude následovat v polovině 
června. V ulicích Studentská (po 
křižovatku s ulicí Máchovou) bude 
položen nový asfaltový koberec, 
stejně tomu bude v ulici S. K. Neu-
mana. V ulici Máchova od křižovatky 
s S. K. Neumana proběhne oprava 
povrchů, ale ještě je v řešení, zda  
v celé šíři, nebo budou novým as-
faltem opraveny jen výkopové části 
vozovky. Snaha je samozřejmě  
o nový koberec. I zde se dočkají 
péče také chodníky. Celá stavba,  

a především pak asfaltování, přine-
se problémy s parkováním. Proto 
prosím v době oprav využívejte par-
koviště na náměstí, které je od 18:00 
do 8:00 hodin zdarma. 

Stejně tak opravy chodníků, ale 
navíc ještě obnova veřejného osvět-
lení, probíhají u takzvaných litých 
domků  v ulicích Na výsluní, Polní  
a Na průhonu již týdny, konkrétně od 
dubna. Také tady se však práce blíží 
k cíli – na konci května proběhlo do-
asfaltování okrajů chodníků a chod-
níky by měly být komplet hotové do 
prvního červencového týdne. Pouze 
v ulici V cestkách bude chodník do-
končen do konce července.

Aktuální situace zdaleka není 
ideální, tento přechodný stav však 
povede k výraznému povznesení 
všech dotčených lokalit. Radnice 
prosí všechny občany o pochopení 
a trpělivost.

Redakce

Územní plán – nekonečný příběh
Jedním z častých dotazů, které na 
mě jako starostu směřují, je: Kdy 
bude hotov nový územní plán? Od-
pověď zatím nemůže být přesná. 
Předpokládám, že to bude někdy 
mezi prosincem letošního roku a za-
čátkem roku příštího. Ano, dnes je již 
jisté, že toto zastupitelstvo nestihne 
územní plán schválit. 

Neznamená to však, že by se 
na této věci nepracovalo. Během 
června se budou všechny texty  
a mapové podklady konzultovat  
s nadřízenými orgány státní správy 
a předpokládáme, že od září do října 
bude probíhat projednávání návrhu  
s veřejností (neb rozhodně není 
možné, aby projednávání bylo  
v období prázdnin, kdy většina z vás 
bude na dovolených a nemohla by 
se k plánu vyjádřit). Až proběhne 
veřejná diskuse nad návrhem plánu, 
budeme už blízko cíle. Definitivní 
schvalování územního plánu však již 
bude na nových zastupitelích. Tato 
situace je pochopitelně značně ne-
příjemná, neboť může opět dojít ke 
zdržení celé věci a navíc nelze pře-
dem odhadnout, jak se nové zastu-
pitelstvo k vytvořenému dokumentu 
postaví.

V Kamelotu často prezentuje-
me, co se ve městě povedlo. Mys-
lím, že v tuto chvíli se sluší říci, že 

dokončit nový územní plán se za 
poslední čtyři roky zkrátka nepodaři-
lo. Ano, pracuje se na něm mnohem 
koncepčněji než v předešlých letech, 
ano, byl velmi detailně diskutován  
s odborníky, ano, za návrhem jsou 
stovky hodin práce určené zastupi-
telky a členů výboru, ale ve výsledku 
tento dokument zkrátka hotov není. 
A přitom se jedná o věc, která hotova 
být mohla.

Oddálení schválení územního 
plánu bohužel přináší komplikace 
celé řadě lidí. Například těm, kteří 
chtějí stavět rodinné domy, mně 
jako starostovi, pro kterého absence 
nového územního plánu znamená 
složitější vyjednávání s developery, 
kteří zde chtějí stavět rozsáhlé haly, 
ale i developerům samotným, neboť 
musí nejen respektovat aktuálně 
platný územní plán, ale často jsou 
již konfrontováni i s novým návrhem, 
který však dosud nebyl schválen.

Rád bych na tomto místě vy-
světlil, že zastupitelstvo si jedno-
myslně, všemi hlasy, určilo jako 
odpovědnou osobu zodpovědnou 
za přípravu nového územního plánu, 
dle regulí zákona, určeného zastupi-
tele. Tím je zastupitelka Jana Pod-
zimková. Určená zastupitelka má  
„k ruce“ výbor pro územní pláno-
vání a na základě jeho doporučení  

a doporučení architekta města roz-
hoduje a posouvá plán dále. Vše 
musí být v kooperaci se zástupcem 
státní správy a samotnou projekční 
kanceláři, která plán zpracovává. 
Zde také vidím největší bod sváru. 
Pokud je cílem dokončení územního 
plánu, musí fungovat komunikace 
mezi všemi partnery a výsledkem 
jejich jednání musí být kompro-
mis. Nedůvěra, složitá komunikace  
a neustálé prověřování ze strany 
určené zastupitelky vedlo ke znač-
nému zdržení. Věc zkomplikovala  
i neočekávaná pracovní neschop-
nost na straně úřednice, jednalo se 
však o několik měsíců z těch něko-
lika let. 

Kvůli výraznému zdržení no-
vého územního plánu jsem se do 
procesu jeho vzniku zapojil alespoň 
neformálně. Snažím se moderovat 
diskusi a spolupráci mezi všemi, 
kteří územní plán vytvářejí, tak, aby-
chom alespoň v září mohli s vámi, 
občany, plán veřejně diskutovat, pro-
tože také já cítím část zodpovědnos-
ti, za to, že jsme dříve v zastupitel-
stvu nezačali po určené zastupitelce 
požadovat rychlejší rozhodování.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Zastupitelstvo města se ten-
to měsíc sejde v pondělí 18. 
června 2018. V sále Klubu na 
Masarykově náměstí začne za-
sedání jako tradičně v 17 hodin. 
Program, projednávaná témata 
i materiály pro jednání budou  
v dostatečném předstihu dostup-
né na webu města v sekci Zastu-
pitelstvo. Jednání zastupitelstva 
je veřejné a hosté z řad veřejnos-
ti jsou vřele vítáni.

Kamila Galetková, 
tajemnice městského úřadu

ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
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Druhý ročník přehlídky Jaro hereckých 
osobností pokračuje hrou Sex pro pokročilé
Přehlídka Jaro hereckých osobnos-
tí je v plném proudu a začátkem 
června se můžete těšit na druhou 
inscenaci uváděnou v rámci tohoto 
cyklu. Komedie Sex pro pokročilé, ve 
které se představí duo Karel Roden 
a Jana Krausová, je prostý náhled 
do soužití v letitém partnerství, ve 
kterém se jistě najde většina z nás. 
Manželé Jindřich a Alice jsou spolu 
v manželství už krásných 25 let, ale 
čtvrtstoletí bohužel udělalo s jejich 
intimním životem svoje. A tak se roz-
hodnou pro zoufalý krok: s příručkou, 
podle níž je hra pojmenovaná, se na 
víkend zavřou v hotelovém pokoji a 
pokusí se vykřesat jiskru vášně. Zda 

se jim to podaří, se přijďte přesvědčit 
6. června v 19 hodin do divadla.

O necelé dva týdny později za-
končí druhý ročník přehlídky Pavla 

Tomicová hrou Koule, tolik známou 
pro svou kontroverznost. Hlavní 
postava Milena je totiž nápadně po-
dobná koulařce Heleně Fibingerové. 
Té se obsah hry, kde se neustále ro-
zebírá státem řízený doping, vůbec 
nelíbil a snažila se o to, aby hra vů-
bec nebyla uvedena – čímž jí zařídi-
la reklamu takříkajíc k nezaplacení. 
Inscenace Koule ale není jen paro-
die na její život, dá se považovat za 
sondu do života zmařeného minulým 
režimem. Naleznete v ní tedy jak zá-
bavné chvíle, tak vážné momenty.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

INZERCE

Festival Junity, aneb co 
nového pro vás chystáme
A je to tady! Druhý ročník hudebního 
festivalu Junity se blíží, přípravy jsou 
v plném proudu. I letos se můžete 
těšit na plno úžasných zpěváků a 
hudebníků a samozřejmě nebude 
chybět spousta skvělé nálady, pití a 
jídla, na své si přijdou i děti, pro které 
chystáme menší překvapení. Tímto 
vás celý Městský parlament dětí a 
mládeže MH srdečně zve.

Letos se přesouváme na 
Vostrov, kde to vypukne v pátek 8. 
června v 17 hodin. Festival zahájí 
kapela Resuscitace, která je naší 
novinkou pro tento ročník. Věříme, 
že i další kapely to pořádně rozejdou 
– Pana Sysla a spol. znáte stejně 
jako Eru Vulgaris z minulého roku. 
Těšit se můžete i na doprovodný 

program.
Na závěr bychom rádi poděko-

vali těm, bez kterých by se samotná 
akce neuskutečnila – Hance Skra-
muské a Petře Pilbauerové z Klubu 
dětí a mládeže Mnichovo Hradiště. 
Neméně děkujeme také našim fi-
nančním partnerům – firmě Devinn 
s.r.o., Centru zdravého spaní Náby-
tek Honza s.r.o., firmě ITBUSINESS 
s.r.o., městu Mnihovo Hradiště, fir-
mě Smile Art a v neposlední řadě 
Spolku přátel Gymnázia Mnichovo 
Hradiště.

Budeme se na vás těšít, určitě 
doražte!

Nikola Strnádková,
Městský parlament dětí a mládeže

Rock Posilovna ožívá hudbou
Hradišťáci znají velmi dobře pro-
story sálu Mnichovohradišťského 
sportovního klubu, kde se v minu-
losti konaly plesy, diskotéky, zábavy  
i koncerty. Prostory měly sloužit jako 
posilovna pro fotbalisty, proto název  
Posilovna.

Letos v březnu se po delším 
čase v nově zrekonstruovaném ne-
kuřáckém sále uskutečnil fotbalový 
ples, na kterém zahráli a zazpívali 
všem dobře známí Franta a Fanta. 
Pobavit se přišli nejen fotbaloví nad-
šenci a ohlasy byly jen pozitivní.

Další koncert byl rockový. Kape-

ly Seven a W.I.X Luboše Odháněla 
rozproudily všechny přítomné zná-
mými hity. Nechyběly songy Radši si 
to píšu, Inkvizitor i Letní rána, které 
si společně s kapelou zazpíval celý 
sál.

Májový koncert Víkend Rock 
přivítal několik věkových generací  
a nutno podotknout, že výkon této 
party muzikantů byl fantastický.

Sledujte nás na facebooku Rock 
Posilovna a přijďte se také pobavit!

Nikola Knoblochová,
Mnichovohradišťský SK

Čtenářská dílnička opět zaplnila knihovnu dětmi
V úterý 24. dubna se v knihovně ko-
nala čtenářská dílnička. Akci vedla 
oblíbená paní učitelka Helena Kalu-
hová z Bakova nad Jizerou a zájem 
byl veliký, dorazilo devatenáct dětí.

Tentokrát paní učitelka předsta-
vila knihu „Dítě je dítě“ od rakouské 
spisovatelky Brigitte Weninger. Děti 
napjatě vyslechly příběh dvou ma-
lých žabiček, kterým se ztratila ma-
minka i tatínek. Rádi by jim pomohli 
krtek, ježek i kos, jenže neví jak!  
A pak se objeví maminka pěti ma-
lých myšek, a ta ví, že všechny děti 
potřebují jídlo, domov, místo na hra-
ní a někoho, kdo je má rád. Všechna 
zvířátka přiloží ruku k dílu a společ-
ně se o malé žabičky postarají… 

A pak už děti přemýšlely nad 

vyplňováním dotazníků ohledně 
života zvířátek – co asi jí taková 
žabka, kde bydlí? Dalším úkolem 
bylo nalepit a vybarvit maminku Myš  
a všechny její děti – pět malých 
myšek a dvě adoptované žabičky. 
Domů si děti odnesly vlastnoručně 
vyrobené záložky do knížky ve tvaru 
žabiček a osvědčení o absolvování 
dílničky od paní Kaluhové, které 
tímto ještě jednou děkujeme a už se 
těšíme na příště.

Pokud máte zájem přečíst si 
milý příběh zvířátek sami, kniha Dítě 
je dítě je k zapůjčení v dětském od-
dělení městské knihovny. 

Lucie Krausová,
městská knihovna

Letní kino zpátky
v Mnichově Hradišti
V červenci v našem městě opět ožije 
letní kino! Těšit se můžete na dvě 
večerní promítání, vždy v pátek. 13. 
července přijďte na pohádku Čerto-
viny, o týden později, 20. července, 
na veleúspěšný film Špindl. Vstupné 
jednotné: 50 Kč. Začátky jsou plá-
nované na 21:30 hodin, podle času 
setmění.

Obě projekce proběhnou napro-
ti kapli sv. Anny vedle dopravního 

hřiště. Sezení je pouze v trávě, při-
neste si tedy vlastní deky, karimatky 
či polštářky na sezení. Občerstvení 
je zajištěno. V případě špatného po-
časí bude projekce zrušena.

Letní kino přináší Klub Mnicho-
vo Hradiště ve spolupráci s městem 
Mnichovo Hradiště.

Dominik Malý,
Klub Mnichovo Hradiště

Návrat čápů ze zimovišť v Africe, 
úpravy hnízda, námluvy, páření, 
kladení vajec, líhnutí mláďat, to vše 
mohli letos již potřetí sledovat v pří-
mém přenosu milovníci přírody díky 
online kameře namířené do čapího 
hnízda nedaleko železničního pře-
jezdu v Jiráskově ulici.

Jak pravidelní pozorovatelé za-
znamenali, letos samička nakladla 
celkem pět vajec, z nichž se před 
odesláním tohoto vydání do tisku 
vyklubala tři mláďata. Jak se čapí 
rodině vede nyní, můžete zjistit na 
adrese http://capi.itbusiness.cz.

Nutno upozornit, že na zábě-
rech je však zachycena příroda ve 
své nesmlouvovasti –  vloni ze čtyř 
vylíhlých mláďat přežilo jediné –  
a je pravděpodobné, že letos se 
bude drama opakovat. (red)

NOVINKY
Z ČAPÍHO HNÍZDA

Nabídka filmů z červnového programu kina
Červnové filmové novinky jsou ur-
čené hlavně mladším divákům – při-
chází páté pokračování francouzské 
akční komedie Taxi 5, americká kri-
mikomedie Debbie a její parťačky, 
která volně navazuje na legendární 
sérii o Dannyho parťácích, dále uvi-
díme dobrodružné sci-fi Jurský svět: 
Zánik říše a slovensko-český hudeb-
ní film Backstage o skupině talen-
tovaných tanečníků. Pro nejmenší 
uvedeme oblíbenou dvojici nešiků 
ve filmu Pat a Mat znovu v akci a 
animovanou komedii Příšerky z ves-
míru. V poslední červnový den pro-
mítneme novou americkou komedii 
Jsem božská o dívce, která dokáže 
zůstat sama se sebou spokojená a 
šťastná i přesto, že nesplňuje sou-
časný ideál krásy.

Filmovou lahůdkou bude fran-

couzský dokument Bratři Lumiéro-
vé. Tito zakladatelé kinematografie 
natočili velké množství kratičkých 
snímků a tento film jich přináší přes 
stovku – jsou ale tak krátké, že se  
u nich určitě nebudete nudit!

Všichni diváci, kteří mají čas  
a chuť přijít do kina ve středu dopo-
ledne, se mohou těšit na dva české 
filmy – skvělou Tátovu volhu a odde-
chovku Dvě nevěsty a jedna svatba.

Pro nejmenší diváky jsme 
připravili na nedělní dopoledne  
3. června pásmo animovaných po-
hádek Zdeňka Milera Příhody cvrčka 
a štěňátka.

V červenci stálé kino nehraje, 
ale Klub Mnichovo Hradiště ve spo-
lupráci s městem pořádá v tomto 
měsíci promítání pod širým nebem. 
Přijede k nám Kino na kolečkách  

a v areálu naproti kapli svaté Anny 
vám nabídne české filmy. O tom se 
více dočtete v samostatném článku 
na této straně.

Užijte si blížící se léto co nej-

lépe. V kině už se na vaši návštěvu  
v červnu nebo poté v srpnu těšíme.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Lovestory plná tance, to je slovensko-český snímek Backstage.

Po Sexu s Rodenem 
následuje Veselá trojka
V úterý 12. června jistě budou nad-
šeni všichni příznivci stanice Šlágr 
TV, jelikož v městském divadle vy-
stoupí kapela Veselá trojka Pavla 
Kršky. 

Pro ty, kteří ji neznají, jde o sku-
pinu tří dlouholetých kamarádů, kteří 
celý život hráli muziku pro široké 
vrstvy posluchačů. Hudbu, kterou 
nyní hrají, tvoří pro všechny přízniv-
ce dechovky, kteří si rádi poslechnou 
lidovou písničku. Hlavní náplní sku-
piny Veselá trojka je skládání vlast-
ních písní s důrazem na pěkný text. 

Zahrají Miroslav Hrdlička na 
klávesy, Jaromír Kozelek na akor-

deon a Pavel Krška na heligonku. 
Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři 
divadla (Klub Mnichovo Hradiště) za 
příznivou cenu 50 Kč.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Konec června bude patřit Pojizerskému folklornímu festivalu
Nevíte co s načatým odpolednem 
29. a 30. června? My vám poradíme. 
Opět po roce můžete přijít na Mírové 
náměstí v Bakově nad Jizerou, kde 
se uskuteční již 8. ročník Pojizerské-
ho folklorního festivalu, jehož hlavní-
mi pořadateli jsou Spolek Pojizerský 
folklor a město Bakov nad Jizerou. 
Můžeme tedy s hrdostí říci, že fes-
tival se stává tradicí a našel si své 
místo v tomto regionu.

Letos jsme si pro vás připravili 
opět zajímavý program. 29. června 
proběhne v bakovském divadle od 
19 hodin již tradiční beseda s hos-
tem. Tentokráte přijal pozvání skvělý 
moderátor a bavič Aleš Cibulka.  
O hudební doprovod se postará 
úžasná lidová muzika folklorního 
souboru Šáteček. Degustaci krás-
ných a chutných vzorků vín, tak jako 
každý rok, zajišťuje Radek Zakonov 
z vinotéky Hruška. Počet míst je 
omezen, a proto je dobré si zakoupit 
lístky včas. Předprodej bude zahá-
jen 4. června v Muzeu Bakovska.

Sobotní dopoledne bude  
v letošním roce doplněno také  
o připomínku významného občana 
Bakovska Aloise Štorcha, od jehož 
tragické smrti uplyne v letošním roce 
100 let. Akci na jeho počest v rámci 
festivalu pořádá Jednota Českoslo-
venské obce legionářské v Mladé 
Boleslavi. 100. výročí Štorchovy 

smrti si připomenou účastníci i ná-
vštěvníci folklorního festivalu od 10 
hodin dne 30. června v Nové Vsi u 
Bakova nad Jizerou před domem, 
ve kterém Alois Štorch vyrůstal a na 
němž byla v roce 1919 instalována 
pamětní deska. 

Program celého festivalového 
dne bude dále pokračovat od 13 ho-
din v Komenského sadech pietním 
aktem u pomníku padlých vojínů  
z obou světových válek a poté se 
odtud vydá slavnostní průvod Žiž-
kovou ulicí, která bude slavnostně 
vyzdobena, až na bakovské Mírové 
náměstí, kde bude poté slavnostně 
zahájen celý festival. Všechny ta-
nečníky a hudebníky můžete pod-
pořit právě již při průvodu. Budete 
mít možnost zde shlédnout DFS 
Valášek z Prahy, DFS Kominíček  
z Malé Bělé, SPT Bzenčan z Bzen-
ce, Slovácký krůžek ze Svatobořic-
-Mistřína, čínskou taneční skupinu 
Pivoňka z Prahy, dětskou lidovou 
muziku Pastelka z Mladé Boleslavi, 
FS Pozdní sběr z Malé Bělé a Go-
thic-folkový kvartet Amnis z Mladé 
Boleslavi. V čele průvodu půjdou 
jako vždy členové Československé 
obce legionářské a také místní ha-
siči v dobových stejnokrojích a uni-
formách.

Dále se můžete těšit na krásný 
Staročeský jarmark s rukodělnými 

řemesly, občerstvení a různorodé 
pochutiny. Pro děti bude opět připra-
ven stánek, kde budou moci malovat 
obrázky a rozvíjet svou tvořivost pod 
vedením manželů Chocholoušo-
vých, kteří jim věnují celý svůj čas 
na festivalu již od prvního ročníku. 
Nejlepší tři obrázky budou odměně-
ny pěknými cenami. Stejně jako při 
minulých ročnících bude otevřeno 
Muzeum Bakovska. V něm kromě 
stálých výstav budou moci návštěv-
níci spatřit grafiky Jana Hrubého, 
který je tvoří prostřednictvím techni-
ky linorytu. Vernisáž této výstavy se 
uskuteční již 16. června za hudební-
ho doprovodu Jaroslava Hutky.

Vstupné na festival je pro všech-
ny návštěvníky zdarma, případně je 
dobrovolné, v našem informačním 
stánku.

Generálními partnery festivalu 
jsou Středočeský kraj a Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav, hlavní-
mi mediálními partnery jsou Signál 
rádio a 1. Boleslavská TV.

Sledujte naše facebookové 
stránky nebo webové stránky www.
pojizerskyfestival.bakovnj.cz, kde se 
dozvíte všechny aktuality, které bu-
dou postupně zveřejňovány.

Těšíme se na setkání s vámi  
a věříme, že množstvím návštěvníků 
ukážeme, že folklor žije i na Bole-
slavsku. Letošní ročník navíc přijede 

zdokumentovat štáb České televize, 
doufáme proto v hojnou účast.

Za organizační tým festivalu
Petr Hurt

Zájemci, kteří s účastí na festi-
valu dosud váhali kvůli dopravě, 
už váhat nemusejí. Na akci, ale  
i z akce, je tentokrát totiž vy-
bavován bezplatný autobus, 
který pojede po zastávkách: 
Mladá Boleslav, Bondy centrum 
(12:00), Kosmonosy, náměstí 
(12:10), Debř, zastávka u hřbito-
va (12:15), Bítouchov, zastávka 
u rybníka (12:25), Malá Bělá, 
zastávka u mlýna (12:35), Bakov 
nad Jizerou (12:40), Nová ves, 
aut. zastávka (12:45), Braňka, 
aut. zastávka (12:50), Klášter 
nad Jizerou,zastávka u Hotelu 
Malý pivovar (12:55), Mnicho-
vo Hradiště, hospoda U Jelena 
(13:00), Mnichovo Hradiště, ná-
městí (13:05), Veselá, aut. za-
stávka (13:15), Trenčín, aut. za-
stávka v Boleslavské ulici (13:25) 
a Bakov nad Jizerou, železniční 
zastávka (13:30). Po skončení 
akce autobus pasažéry po stejné 
trase opět rozveze.

JEĎTE AUTOBUSEM

Džezobraní v zahradní restauraci U Františky
Džezobraní, či chcete-li jazz live, ne-
správnou, ale populární češtinou „na 
živo“, živák apod., je dnes už žánr 
pomalu zacházející na úbytě. Všich-
ni máme sice často u uší kouzelné 
krabičky a někteří jsme dokonce 
stále přítomni na sociálních sítích  
a posloucháme všechno a komuni-
kujeme se všemi o všem, ale pomalu 
začíná přibývat těch, řekněme, ladě-
ných trochu retro a na koncertech 
živé hudby přibývá posluchačů. 

Nabízí se zajímavá paralela  
s obdobím zhruba poloviny 70. let, 
kdy se u nás objevili diskžokejové. 
Muzikanti tehdy masově propadali 
panice, že je to konec živé hudby, 

ale nakonec se to v delším časovém 
horizontu projevilo redukcí počtu mu-
zikantů hlavně v tanečních kapelách 
(z důvodů převážně finančních), ale 
kapely hrající často s pomocí pře-
dem nahraných základů a někdy do-
konce i zpěvu na živo (i když často 
spíše quasi) hrály stále dál. Trochu 
jinak je tomu přeci jen v žánrech, kde 
se hraje ještě za osobní přítomnosti 
tvůrců všech vytvářených zvuků na 
jevišti, například v jazzové muzice. 

Pod tímto názvem si lidé často 
představují něco neposlouchatelné-
ho, přitom se jedná třeba o swing, 
svým způsobem o stejně moderní 
a populární muziku, která zněla  

z reproduktorů všech rádií světa  
v době našeho mládí, jako byly  
v době Mozarta populární hudbou 
například jeho menuety či dnes jsou 
například skladby kapely Metallica.

A tady už je pozvánka na živák 
se swingem hned ve dvojím prove-
dení. Po čase zahraje svoji veselou 
dixielandovou a swingovou muziku 
v zahradní restauraci U Františky  
v Mnichově Hradišti v pátek 22. 
června od 18 hodin dnes již legen-
dární kapela původně převážně 
gymnazistů mnichovohradišťského 
gymplu Jazz Paluba. Ale kapely bu-
dou hned dvě. Swing Society přijede  
s komornější formou swingu a kro-

mě zajímavého, trochu bennygood-
manovského obsazení s klarinetem 
a houslemi, jak od St. Grappelliho, 
představí ještě svou skvělou zpěvač-
ku. Hudební vzpomínání na kolegy 
a přátele, kteří už hrají v kapelách  
o několik pater nad námi, se tak opět 
stane především setkáním kamará-
dů a přátel dobré muziky stejně jako 
v létech minulých. Těšíme se na vaši 
návštěvu a setkání s vámi, neboť 
atmosféru nelze předávat ani mobi-
lem, ani pomocí sociálních sítí, ta se 
musí na místě zažít.

František „Fredy“ Kozderka 
Malechovický

Výstava obrazů 
Jaroslavy Šoltysové

OD 26. ČERVNA DO 26. SRPNA 2018 
DENNĚ 7-18 HODIN

DOMOV MODRÝ KÁMEN
MNICHOVO HRADIŠTĚ

První Noc literatury v Mnichově Hradišti
Městská knihovna se letos poprvé 
zúčastnila celostátní akce s názvem 
Noc literatury. Jde o projekt, který 
organizují Česká centra ve spolu-
práci se Svazem knihovníků a infor-
mačních pracovníků. Jeho cílem je 
seznamovat veřejnost netradičním 
způsobem s tvorbou současných 
evropských spisovatelů.

Noc literatury 2018 se konala 
ve středu 9. května. V našem městě 
bylo pro předčítání vybráno pět zají-
mavých míst, šest interpretů a sedm 
poutavých, často zcela nových titulů. 
Návštěvníci měli možnost projít bě-
hem podvečera všech pět zastave-
ní, která byla letos vybrána, nebo si 
zvolit a zastavit se pouze tam, kam 
je nasměroval jejich vlastní zájem.

Protože nám přálo počasí, pro-
bíhalo čtení publicisty a divadelního 
kritika Jiřího Senohrábka na útulném 
a prosluněném dvorku za knihov-
nou. Pan Senohrábek dával svému 
publiku vybrat ze dvou titulů – Můj 
tank od maďarského autora Viktora 
Horvátha a Následky od nizozem-
ské autorky Niny Weijersové. Aby 
se posluchači cítili příjemně, bylo 
pro ně připraveno drobné domácí 
občerstvení.

V baru městského divadla měli 
návštěvníci možnost zaposlouchat 
se třeba při sklence dobrého vína 

do příjemného přednesu Davida Vej-
ražky. Oblíbený herec si vybral text 
současného britského spisovatele 
Gavina Extence Potíže s empatií.

V chladném, ale podmanivém 
prostředí vinárny Podzemí četl he-
rec Mojmír Maděrič knihu italského 
autora Paola Cognettiho Osm hor. 

Příjemný přednes, zajímavý text, ale 
také dobré víno nebo čaj zahřály po-
sluchače nejen na duši.

Další zastávkou byl útulný krá-
mek Farmářka z Ráje, kde předčíta-
la ředitelka místního gymnázia Len-
ka Sosnovcová z knihy Rus je ten, 
kdo miluje břízy. Její autorka Olga 

Grjasnova pochází z Ázerbájdžánu, 
ale od roku 1996 žije v Německu. 
Také „farmářka“ přispěla k vlídné 
atmosféře drobným občerstvením.

V přívětivém prostředí restau-
race Amuse Bouche se ve čtení 
střídaly studentka gymnázia Kristý-
na Salabová s lektorkou angličtiny 
Věrou Nitschovou. Posluchači si 
tak mohli vyslechnout dva texty – 
Vůle od belgického autora Jeroena 
Olyslaegerse a Má inkoustová léta, 
jejichž autorkou je romská aktivist-
ka a spisovatelka Jana Hejkrlíková. 
Pozorná obsluha restaurace plnila 
každé přání návštěvníků akce, a tak 
bylo velmi sympatické čtení při svíč-
kách zpříjemněno i dobrým pitím 
nebo třeba sladkým pohárem.

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali všem, kteří podvečerní 
putování velkým světem současné 
evropské literatury a zároveň naším 
malým městem umožnili, všem, kte-
ří se podíleli na tom, že letos mohli 
také Hradišťáci zažít podobnou at-
mosféru jako lidé v dalších 50 čes-
kých a 37 zahraničních městech. 
Náš dík patří ale i posluchačům, 
kteří se s námi podělili o svůj draho-
cenný volný čas.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Herec David Vejražka předčítal v městském divadle. Další foto na straně 12.

Semínkovnu teď nově 
najdete v knihovně
Od začátku května najdete v prosto-
rách knihovny semínkovnu. Tato ini-
ciativa původně vznikla jako prostor 
pro svobodné sdílení osiva, na pod-
poru domácího semenaření a pří-
rodního zahradničení. Některé dru-
hy rostlin, které pěstovaly už naše 
babičky, totiž pomalu ze zahrádek 
vymizely a nahradily je nepůvodní 
druhy. Právě semínkovna se snaží 
uchovat původní druhy rostlin. Osivo 
v ní uložené je k dispozici zdarma  
a pro všechny, je jen na vás, jaká 

semínka si vyberete.
Kdykoliv v době, kdy je knihov-

na otevřena, si můžete přijít prohléd-
nout, jaká semínka jsou zde uscho-
vaná, nebo sami nabídnout svá 
semínka ostatním. Můžete si vybrat 
až tři sáčky s osivem a po úspěšném 
vypěstování a sklizni rostlinek zase 
můžete část semínek do semínkov-
ny vrátit.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Vlastník nabízí 

ZDARMA 
pronájem 1ha orné půdy 

v k.ú. Jivina, ihned k dispozici. 
tel. 602 586 411

INZERCE
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Gymnázium Mnichovo Hradiště 
je partnerskou školou České filharmonie…
Zatímco ve školním roce 2016/2017 
jsme výuku hudební výchovy na 
gymnáziu řešili provizorně, občas  
i neaprobovaně, a v každém případě 
na hranici našich možností, letos to  
s „hudebkou“ vyšlapuje.  Nepochyb-
ně je to zásluhou Mgr. Petry Bíglové, 
která u nás ve škole od září učí ne-
jen hudební výchovu, ale i němčinu. 

Petro, na gymnázium v Mnicho-
vě Hradišti jsi přišla po letech 
působení na výrazně větším  
a – připusťme – materiálně lépe 
vybaveném Gymnáziu Dr. Josefa 
Pekaře v Mladé Boleslavi – byl to 
velký šok?

Změna je život. Nejvíc ale po-
strádám dostatek prostoru pro naše 
pohybové hudební aktivity. Náš 
„Modrý salónek“  (učebna HV na 
GJP, pozn. aut.) byl minimálně dva-
krát tak velký jako zdejší současná 
učebna hudební výchovy. Jinak ná-
strojové vybavení učebny je zhruba 
srovnatelné s mým bývalým praco-
vištěm.

Na GMH jsi založila a vedeš pě-
vecký sbor – mají vůbec dnešní 
mladí lidé o takovou aktivitu zá-
jem?

Mě samotnou to také zajímalo, 
a proto, když jsem se v říjnu dozvě-
děla, že mají naši studenti vystoupit 
s pásmem vánočních koled na faře, 
přišla jsem s nápadem, že založím 
pěvecký kroužek z řad zájemců  
o zpěv. Přihlásilo se mi zhruba 30 
studentů. Někteří již měli zkuše-
nosti se zpěvem, někteří to chtěli 
vyzkoušet, jaké to je zpívat ve sboru. 
Původní záměr tedy byl, že zazpívá-
me na faře a tím to skončí, ale poté 
chtěli někteří studenti pokračovat dál 

a nacvičit další písně. Ostatně, jak 
se nám to povedlo, můžete posoudit 
sami, když přijdete 9. června na 65. 
výročí našeho gymnázia, kde bude 
vystupovat i náš „sboreček“ .

Naše škola se z tvého popudu 
stala partnerskou školou České 
filharmonie – co to obnáší?

Partnerství má spoustu výhod. 
Paní Eva Kolková, která má edukač-
ní program FOK na starosti, zpraco-
vává pro naši školu individuální plán 
výchovných koncertů na míru, aby 
hudební náročnost koncertů odpoví-
dala věku studentů. Mimo jiné v sobě 
partnerství zahrnuje i řadu bonusů 
– jako jsou besedy s umělci, účast 
na zkouškách orchestru, setkání  
s hudebníky, soutěže o vstupenky 
na koncerty a mnoho dalšího. V le-
tošním roce jsme s primou a sekun-
dou navštívili koncert „Průvodce 
mladého člověka orchestrem“, kde 
si studenti naživo prohlédli nástro-
je symfonického orchestru, s tercií  
a kvartou jsme shlédli koncert „Or-
chestr bez fraku“ v Obecním domě v 
Praze spojený s prohlídkou salónků 
Obecního domu a Smetanovy síně. 
S kvintou a 1. A jsme byli na koncer-
tě „Čtvero ročních dob“ od Antonia 
Vivaldiho, který uváděl Pavel Šporcl, 
a sexta s 2. A zakončila náš kultur-
ní program na „Veřejné generálce“ 
v Obecním domě, která se nesla  
v duchu hudby impresionismu.

Co dalšího – kromě spoluprá-
ce s Českou filharmonií – ještě  
v oblasti hudby pro studenty or-
ganizuješ?

Pro první ročníky vyššího 
gymnázia pořádáme koncem září 
hudebně-výtvarnou „Exkurzi po re-

gionu“. Cílem je seznámit studenty  
s hudebním a výtvarným životem  
v našem regionu. Pro druhé roční-
ky vyššího gymnázia připravujeme 
v rámci hudebně-výtvarné komise 
„Exkurzi do Národní galerie“. Tato 
exkurze není zaměřena jen výtvar-
ně. Na své si přijdou i hudebníci. Ji-
nak vedle exkurzí navštívili studenti 
našeho gymnázia také  výchovný 
koncert na sále 2. ZŠ s názvem „Vý-
voj rockové hudby“, který měl velký 
úspěch. V příštím roce plánuji usku-
tečnit opět nějaký další. Jaký? To 
zatím prozrazovat nebudu.

Sbor, návštěvy koncertů, exkurze 
– to všechno je práce navíc. Proč 
to vůbec děláš?

Myslím si, že to prostě k hudební 
výchově patří. Hudební, stejně jako 
výtvarná výchova, je o prožitku. Je 
skvělé vyprávět studentům ve škole, 
jaký byl Bedřich Smetana významný 
hudební skladatel, ale požitek z toho 
mám jen já, protože ostatní, až na 
pár výjimek, jsou duchem nepřítom-
ní.  Zase nějaké bla bla bla… Pokud 
si student určitou informaci nespojí  
s prožitkem, tak si ji prostě pamato-
vat nebude. A proto, když například 

na exkurzi po regionu studenti sami 
zjistí, že Smetana měl velký vztah  
k našemu regionu, že zde několik let 
pobýval, když mají možnost vidět, 
kde psal své skladby, kam chodil 
na procházky, jaká ocenění za své 
dílo dostal a jaké ženy se mu líbily, 
pamatují si toho mnohem víc, než  
z nějaké přednášky ve škole.

Co hudba pro tebe osobně zna-
mená?

Hudba mě provází již od dětství, 
protože pocházím z hudební rodiny. 
Od malička se u nás zpívalo, hrálo 
na klavír či kytaru a tančilo. Jsem 
absolventkou zdejší ZUŠ, kde jsem 
hrála na klavír pod vedením Ludmily 
Bedrnové, Diany Jermářové a poté 
úžasného klavírního improvizáto-
ra Jaroslava Špičky, který mě učil 
doprovázet písně různých žánrů. 
Zpívala jsem v pěveckém sboru 
Zvonky pod vedením manželů Hej-
lových, se kterým jsme jezdili zpívat 
do Německa (Darmstadt a Dieburg), 
účastnili se soutěží pěveckých sbo-
rů. Ale úplně nejvíc vzpomínám na 
soustředění Zvonků na Souši, ze 
kterého mám spoustu skvělých ne-
jen hudebních zážitků. A proto, když 
jsem se rozhodovala, kam po matu-
ritě, bylo pro mě studium hudební 
výchovy první volbou. Takže, co pro 
mě hudba osobně znamená? Hudba 
je můj život.

Děkujeme Petře za rozhovor 
a přejeme jí – i naší škole – aby jí 
nadšení vydrželo. Jsme rádi, že se  
k nám jako bývalá studentka po le-
tech vrátila.

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Spolupráce s pedagogy 
ZŠ z Ústí nad Labem
Ve dnech 2. a 3. května navštívily 
Základní školu Mnichovo Hradiště, 
Švermova 380 paní Mgr. Oldřiška 
Neprašová a Mgr. Pavlína Vonková 
ze Základní školy Neštěmická, Ústí 
nad Labem. Návštěva se uskuteč-
nila v rámci dotačního programu 
EU – Sdílení zkušeností pedagogů  
z různých škol.

Ve středu obě vyučující přivítala 
paní ředitelka Mendlíková, poté se 
podle předem připraveného progra-
mu zúčastnily vyučování ve třídě 
paní Mgr. Zuzany Hladíkové. Kromě 
běžných činností ve výuce se peda-
gožky zapojily do aktivit spojených 
s metodou Stages, kterou realizuje 
také jejich základní škola v Ústec-
kém kraji. Každý den po vyučování 
proběhla reflexe, hodnocení průbě-
hu hodin a zajímavá výměna nápadů 
pro různé aktivity ve vyučování. Ná-
vštěvnice si v odpoledních hodinách 
společně s paní Hladíkovou a paní 
Razákovou vyrazily na poznávací 
procházku do Českého ráje. Ze skal-
natých pater Drábských světniček, 
osvětlených paprsky májového slun-

ka, za příjemně osvěžujícího jarního 
vánku si shora prohlédly rozlehlý 
region a seznámily se s přírodními 
krásami. Část čtvrteční dopolední 
výuky byla obohacena o prohlídku 
města s jeho kulturním bohatstvím, 
zajímavostmi a pamětihodnostmi.  
Společně s dětskými průvodci na-
vštívili kostel svatého Jakuba, mni-
chovohradišťský zámek, zámeckou 
zahradu a kapli svaté Anny.

Dvoudenní pobyt milých ústec-
kých dam byl zakončen dojemným 
rozloučením, příslibem vzájemné 
spolupráce, návštěv a sdílení zku-
šeností, inspirace a dovedností ze 
školního života.

Zuzana Hladíková,
Základní škola Švermova

Škola v přírodě
V měsíci dubnu žáci 4. ročníků ze 
Základní školy Sokolovská strávili tý-
den na škole v přírodě. Tuto akci plá-
novaly třídní učitelky už na začátku 
školního roku. I když nebylo možné 
zajistit si počasí dopředu, pobyt na-
konec i přes deštivý odjezd vyšel na 
krásný sluncem zalitý týden. A tak si 
jej všichni účastníci v pěkném areá-
lu Ekocentra v Oldřichově v Hájích  
v podhůří Jizerských hor užili.

Děti byly ubytovány ve „Sluneč-
ním domě“ na pokojích s vlastním 
příslušenstvím. V připraveném pro-
gramu se prolínalo učivo přírodově-
dy a vlastivědy. Hodila se ale i zruč-
nost, mrštnost, obratnost a kreativita 
při plnění odpoledních odpočinko-
vých a sportovních aktivit. Na po-
čáteční stýskání nakonec nezbýval 
čas. Jídlo si pochvalovali i vyložení 
„nestrávníci“ a po celý pobyt byl za-
jištěn pitný režim. Personál i lektoři 
byli velmi vstřícní a děti si je oblíbily. 
Fotky, které dokládají atmosféru ce-
lého pobytu, si můžete prohlédnout 
na facebooku školy. Dejme tedy pro-
stor postřehům samotných školáků.

Adéla: Celodenní výlet do Old-
řichovských skal byl úžasný. Hod-
ně jsem se tam naučila. Hráli jsme 
mnoho zábavných her. Krásně jsem 
se prošla a poznala blíž přírodu. 
Lektoři tam byli na nás moc hodní. 
Moc mě to bavilo.

Kristýna: Než nasednete na 
koně, musíte se o něj nejprve dobře 
postarat. Každý den jim musíte vy-
kydat hnůj, vyčistit a vyhřebelcovat 
je, zajistit jim krmivo. Odměnou je 
pak vyjížďka na koních a pozorování 
okolí ze sedla.

Karolína: Učili jsme se péct 

housky. Nejdříve jsme smíchali su-
roviny, udělali těsto a nechali kynout. 
Než to vykynulo, povídali jsme si  
o tom, co se musí udělat, než dosta-
neme housku ke snídani. Hráli jsme 
hru na procvičení paměti. Pak si  
z těsta každý udělal nějaký výrobek. 
Po upečení jsme ochutnali a někteří 
přivezli housku i domů.

Anička: Naučili jsme se, že se 
koně dorozumívají ušima. Taky už 
vím, že divocí koně mají vždy v čele 
vůdčí klisnu, za ní jde stádo a jako 
poslední alfasamec, který zezadu 
všechny hlídá před nebezpečím.

David a Martin: Cílem celoden-
ního výletu byla obtížněji přístupná 
vyhlídka v Oldřichovských skalách, 
ze které byl vidět Ještěd i Polsko.

Kristýnka a Fanynka: Nás zaujal 
vodní biomonitoring, při kterém jsme 
si povídali o životě žab i jiných vod-
ních živočichů. Pomocí sítěk jsme si 
z břehu rybníka vylovily např. jepice, 
nitěnky, larvy vážek i komárů, vodní 
šneky i pavouky, znakoplavky, vodo-
měrky, bruslařky. K jejich určení nám 
pomohla nezbytná výbava – tácek, 
lžička, lupa, měřítko, papír, tužka  
a klíč k určování vodních organismů. 
Po prozkoumání jsme je vrátily zpět 
do vody. Velmi nás to bavilo.

Martin s Tondou: I když jsme 
viděli pravou pec na pečení,  housky 
jsme pekli v elektrické troubě, proto-
že roztápění pece i samotné pečení 
v peci by trvalo daleko déle.

Tomáš: Už vím, že přirozený les 
je takový, který je přírodní a člověk 
do něho téměř nezasahuje.

Učitelky a žáci 4. ročníků,
Základní škola Sokolovská

Absolventské práce žáků 
9. tříd ze ZŠ Sokolovská
V těchto dnech žáci 9. tříd 1. ZŠ  
v Sokolovské ulici odevzdávají své 
závěrečné absolventské práce. Pra-
covali na nich několik měsíců. Bě-
hem měsíce října si vybírali témata 
a přihlašovali se u svých vedoucích 
učitelů. Průběžně se s nimi pak bě-
hem roku scházeli a snažili se daná 
témata co nejlépe zpracovat. Ve 
svých absolventských pracích žáci 
prokazují schopnosti, které získali 
během základní školní docházky. 
Propojují poznatky z více oborů, 
zpracovávají předložené texty. 
Schopnosti jako vytváření tabulek, 

zarovnávání textu či práce s obrázky 
se jim budou hodit i v následujícím 
studiu na středních školách či odbor-
ných učilištích. 

Začátkem června žáky čeká 
ústní obhajoba, která pro ně bude 
první velkou zkouškou. Obhájit své 
názory, odprezentovat svoji práci 
před komisí a ostatními žáky nebude 
pro mnohé jednoduché. Držíme jim 
palce, neboť vstup do světa dospě-
lých mají už na dosah ruky. 

Marcela Zahrádková,
Základní škola Sokolovská

Ve čtvrtek 19. dubna poctil svou ná-
vštěvou naše gymnázium významný 
český shakespearolog a překladatel 
Martin Hilský. Pro nás studenty si 
připravil dvě devadesátiminutové be-
sedy, ve kterých nám přiblížil nejen 
Shakespeara, jeho dílo a dobu, ale 
také úskalí překladatelské profese.

  Ačkoli si většina z nás pod jmé-
nem Shakespeare vybaví divadelní 
hry, program byl zaměřen převážně 
na sonety. Dozvěděli jsme se, že 

původní myšlenka a melodičnost 
sonetu je podstatnější než doslovný 
překlad textu. Aby sonet zůstal po-
řád sonetem.

  Na závěr besedy byl panu Hil-
skému předám dárek ku příležitosti 
jeho 75. narozenin a výročí 65 let 
naší školy.

Kristýna Salabová, Tereza 
Semlerová, Anna Němcová, 

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Martin Hilský na gymnáziu

Ve dnech 10. a 11. května se ZŠ 
Studentská zúčastnila okresního 
kola Poháru rozhlasu. Přestože  
v současné době nemáme pod-
mínky ke správnému trénování jed-
notlivých disciplín (probíhá u nás 
rekonstrukce školního hřiště), vydali 
ze sebe reprezentanti naší školy to 
nejlepší.

Mladší žáci dokonce obsadili 
3. místo. Za zmínku stojí některé 
dosažené výkony. Honza Filipec 
zaběhl 60 metrů za 8,77 sekundy  
a do výšky skočil 140 cm. Mladší 
dívky skončily stejně jako i starší 
dívky na 7. místě, přičemž Kristý-
na Jeníčková uběhla 600 metrů za 
2,03 minuty, Denisa Trnková skočila 
do výšky 130 cm. Aneta Grusová 
zvládla 60 metrů za 8,67 sekundy a 
do dálky skočila 430 cm. Nikola Hra-
diská skočila do výšky 135 cm, dívky 

Veronika Králová a Daniela Bíglová 
zaběhly 800 metrů těsně nad tři 
minuty. Starší žáci obsadili 9. místo  
a výkonem 11,15 metru ve vrhu kou-
lí se může pyšnit Max Procházka. 
Matyáš Košek pokořil výšku 155 cm, 
Matěj Dolanský skočil do dálky 469 
cm.

Už se těšíme, až budeme příští 
rok trénovat na novém hřišti, a dou-
fáme, že výsledky budou ještě lepší.

                                                                                                                   
Učitelé tělesné výchovy,                                                                                                                   

Základní škola Studentská

Pohár rozhlasu

V pátek 27. dubna se to v odpoled-
ních hodinách na zahradě budovy 
2. základní školy na náměstí hem-
žilo čarodějnicemi, upíry a spous-
tou dalších strašidýlek. Všechna si 
mohla vyzkoušet soutěžení v letu 
na koštěti, skákání v pytli k zakleté 
kočičce, shazování pavouka z pavu-
činy, skládání kouzelného puzzle či 

výrobu čarodějnice, která létala na 
speciálním koštěti z lízátka. 

Kdo se popral se všemi disci-
plínami, mohl si odnést originální 
čarodějnický list a malou sladkou 
odměnu.

Michaela Matoušová, Nikola 
Flanderková, ZŠ Studentská  

Čarodějnický rej

Při příležitosti Dne Země si děti z 
naší školy zasoutěžily. Vyzkoušely 
si, jak rychle umí běžet, poměřily síly 
s kamarády, ale také zapojily své 
chytré hlavičky a musely přijít napří-
klad na to, které předměty nepatří do 

přírody. 
Vedlo se jim skvěle a celá školní 

družina si akci náležitě užila. 
                                                                                                      

Michaela Matoušová, Nikola 
Flanderková,  ZŠ Studentská  

Soutěž na téma Den Země
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Spokojený domov hledá 
nové motto – pomůžete?

Obecně prospěšná společnost 
Spokojený domov poskytuje již od 
roku 2004 v našem regionu sociál-
ní služby v domácnostech seniorů  
a handicapovaných. Ti se tak nemu-
sejí stěhovat do pobytových zařízení  
a mohou žít ve svém domácím pro-
středí, na které jsou celý život zvyklí.

Vedení Spokojeného domova 
se nyní rozhodlo oslovit čtenáře 
Kamelotu s prosbou o návrhy na 
nové motto, které by krátce a výstiž-
ně popisovalo činnost této obecně 
prospěšné společnosti. „I po čtrnácti 
letech existence se bohužel občas 
stále potýkáme s tím, že si nás ve-
řejnost zaměňuje s pobytovým za-
řízením, nové motto by tedy mělo 
zdůrazňovat právě skutečnost, že 
se jedná o službu terénní,“ říká pro-

vozní ředitel Spokojeného domova 
Jaromír Veselý.

Motto by mělo vystihovat práci 
pečovatelek Spokojeného domova  
a mělo by z něj být z 80 procent jas-
né, jaké služby Spokojený domov 
poskytuje.

Čtenáři mohou posílat své návr-
hy na motto e-mailem na adresu sar-
ka.knesplova@spokojeny-domov.
cz, případně lze využít i komunikaci 
prostřednictvím Facebooku (www.
facebook.com/spokojenydomov.
ops). Pomozte nám zlepšit povědomí  
o činnosti Spokojeného domova 
mezi veřejností. 

Za vaše návrhy předem děku-
jeme!

Spokojený domov

Oslava na Mužském
„A další zastavení nás čeká na od-
bočce na Zápudov, kde předám slo-
vo kolegovi,“ uzavírá své povídání o 
sesuvu půdy v osadě Podskalí Jaro-
slav Koloc. Skupina necelé dvacítky 
výletníků se dává do pohybu. Neděli 
8. dubna se rozhodli strávit na pří-
jemné procházce vedoucí z Mnicho-
va Hradiště na Mužský a následnou 
besedou v restauraci Na Krásné vy-
hlídce. Akci uspořádala místní orga-
nizace sociální demokracie v rámci 
připomenutí 140. výročí založení 
této strany v českých zemích. 

Na Zásadce se ke skupince po 
krátkém občerstvení připojují další 
lidé a po stoupání do kopce se na 
zmiňované odbočce slova ujímá Ja-
romír Jermář, který připomíná rodiš-
tě Josefa Arnošta Bergmana, evan-
gelického kazatele, jehož v jednom 
ze svých děl zmínil i Alois Jirásek. 
Skupinu, v níž i přes drobnou nepří-
zeň počasí panuje příjemná atmo-
sféra, čeká poslední stoupání. Po-
sledním historickým zastavením se 
stává samotný vrch Mužský, kde se 
nabízí říci pár slov o táborech lidu, 
které se coby protestní akce konaly 
ve své době nejen na Mužském, ale 
i jiných místech českých zemí.

Zamračené nebe a blížící se 
déšť jako by výletníky popoháněly do 
restaurace Na Krásné vyhlídce. Čas 
k obědu již nastal. Zadní salonek se 
pomalu začíná plnit i dalšími osoba-
mi, které dorazily na druhou hodinu 
odpolední s cílem vyslechnout si 
slova bývalého předsedy vlády ČR, 
Vladimíra Špidly, položit dotaz týka-
jící se aktuálního směřování sociální 
demokracie i našeho státu Liboru 
Roučkovi, bývalému místopředsedo-
vi Evropského parlamentu, či Aleši 
Chmelařovi, státnímu tajemníkovi 
pro evropské záležitosti. Krátce po 

obědě si bere nejprve úvodní slovo 
jeden z organizátorů akce, Martin 
Šmejc: „Vítám mezi námi vzácné 
hosty, děkuji, že přijali pozvání,  
a prosím je o pár slov před samot-
nou debatou.“ 

Se slovy Vladimíra Špidly, jenž 
upozorňuje na proměnu společnos-
ti spjatou s digitalizací a robotizací  
a na potřebu řešit s předstihem  
z pozice státu problematiku průmy-
slu 4.0, nelze nesouhlasit. Podporu 
těmto myšlenkám vyjadřuje i Aleš 
Chmelař: „Stát má do podoby prů-
myslu 4.0 zasahovat, je třeba jej 

regulovat.“ Ač i z vět zbývajících 
hostů vyznívá, že společnost i doba 
je jiná, než v době vzniku sociální 
demokracie v roce 1878, sociální 
témata, otázky i problémy zůstávají 
a je třeba nad nimi přemýšlet dříve, 
než se stanou těžko zvladatelný-
mi. Kromě jasné podpory členství  
v EU a rozpravy nad vztahem Čechů  
k evropské integraci se ozývají  
i slova podbarvená možná steskem 
či smutkem – nad stavem součas-
né vrcholné politické reprezentace  
v ČR. I to k letošnímu výročí sociální 
demokracie patří. 

Šestnáctá hodina klepe na dve-
ře, Martin Šmejc uzavírá diskusi: 
„Děkuji za účast a pevně věřím, že 
se tato akce připomínající výročí za-
ložení sociální demokracie stane ka-
ždoroční tradicí.“ Hosté se rozchá-
zejí, většina se ubírá domů. Po dešti 
již není naštěstí ani památky, cesta 
zpátky není sice zalitá sluncem, ale 
nabízí alespoň pár slunečních pa-
prsků a dostatek času k rozhovorům 
nad tématy, která řečníci otevřeli. 
Svoboda, rovnost a solidarita mají 
totiž své místo i v dnešním světě.

Iva Štrojsová

Členové spolku genealogů na Mnichovohradišťsku pátrají po předcích, 
mapují typická příjmení regionu a hledají příbuzné
Genealogie neboli pátrání po před-
cích. Obor, který se stává mezi ve-
řejností čím dál oblíbenější. Svědčí 
o tom i neformální spolek sdružující 
lidi s tímto koníčkem, který se začal 
scházet v únoru 2017 ve Veselé  
u Mnichova Hradiště. 

Koníček pro všechny bez ohledu 
na věk a region

Spolek za rok a čtvrt své exi-
stence čítá již téměř čtyři desítky 
aktivních členů, přičemž fyzicky se 
jich každý měsíc sejde okolo dvace-
ti. Nejmladšímu členovi je pouhých 
14 let, nejstaršímu 82. A nejsou jen 
z Mnichova Hradiště a jeho širšího 
okolí (Turnovsko, Mladoboleslav-
sko), ale občas na schůzky zavítají 
i lidé například z Prahy, Ústí nad 
Labem či Dvora Králové nad Labem.

Výměna zkušeností
Spolek má dva hlavní cíle. Tím 

prvním je výměna genealogických 
zkušeností a vzájemná pomoc. 
Schůzky navštěvují jak úplní začá-
tečníci, tak lidé, kteří se pátrání po 
předcích věnují již dlouhé desítky let. 
Občas na setkání jako vzácní hos-
té zavítají i profesionálové pracující 
například v místních muzeích. A co 
je důležité – zkušenější jsou ochotni 
pomoct těm méně zkušeným. Mezi 
nejčastější témata pro výměnu zku-
šeností patří čtení starého písma, 
ale probírají se i různé záludnosti  
a „chytáky“ v matričních záznamech, 

nejasné historické názvy například 
povolání či obcí, využití počítače při 
pátrání a uspořádání vypátraných 
dat či tipy na literaturu a prameny  
s genealogickou a regionálně histo-
rickou tematikou. 

Hledání vzdálených příbuzných 
podle příjmení

Někteří genealogové se za-
bývají pouze pátráním směrem do 
minulosti (zpracovávají tzv. vývod  
z předků), protože zpracovávání 
bočních větví (tzv. rozrodu) a hle-
dání žijících vzdálených příbuzných 
je velmi časově náročné. Nicméně  
v případě například vzácných pří-
jmení či zájmu někoho z řad příbu-
zenstva nebo jmenovců to může být 
cesta velmi zajímavá a dobrodružná. 
A je zároveň i druhým velkým téma-
tem schůzek spolku genealogů. Svět 
je totiž malý a o náhody v něm není 
nouze.

V dřívějších dobách se lidé pří-
liš nestěhovali a díky tomu je, a to  
i v dnešní době, pravděpodobnost 
příbuznosti lidí žijících ve stejném 
regionu vysoká. Svědčí o tom  
i skladba příjmení, podle které se dá 
potenciální příbuznost alespoň ori-
entačně vysledovat. Pokud nepočí-
táme příjmení častá celorepublikově 
(Novák, Procházka apod.), existují 
příjmení, která lze označit za „ty-
pická“ pro konkrétní regiony. Počty 
nositelů jednotlivých příjmení dle re-
gionů lze totiž dohledat například na 

webu www.kdejsme.cz a skutečně 
se tam ukazuje jistá souvislost. Sa-
mozřejmě zdaleka ne každé příjme-
ní má jeden kořen, ale čím je příjme-
ní vzácnější a „regionálnější“, tím je 
tato pravděpodobnost společného 
předka vyšší. Členové spolku se 
snaží pojmout problematiku v rámci 
možností systematicky, a proto na 
každé schůzce probírají tři vybraná 
příjmení a tři vybrané obce z regio-
nu, ke kterým každý, kdo má danou 
obec či příjmení ve svém rodokme-
nu, sděluje své poznatky ostatním. 
Takto už se podařilo několik příjmení 
rozpracovat do velmi rozvětvených 
diagramů a dokázat příbuznost  
i tam, kde to z počátku nevypadalo 
vůbec pravděpodobně.

Jak vlastně příjmení vznikala?
K pochopení problematiky 

příjmení je nutný alespoň krátký 
historický výklad. Dědičná příjmení 
se u nás vyvíjela postupně z nedě-
dičných příjmí, kterými se rozlišovali 
lidé stejného jména v dané obci.  
Vznikala postupně od 14. století, 
ale zpočátku pochopitelně živelně  
a nesystematicky.  Dědičnost příjme-
ní po mužské linii a jejich neměnnost 
byla uzákoněna až v roce 1780. 
Ale i poté docházelo k různým od-
chylkám, přejmenováním či úpravě 
pravopisu, ať už záměrně, či vinou 
omylů. A tento vývoj v určité míře 
přetrvává i do dnešních dob. Vzhle-
dem k výše uvedenému mohou mít 
i nositelé podobných, jen pravopis-
ně odlišných příjmení společného 
předka. V našem regionu lze uvést 
typické příklady Nohynek/Nohýnek 
či Kreibich/Krejbich.

Další překážkou je obtížná do-

stupnost pramenů. Vedení matrik 
také zpočátku nebylo jednotné, sys-
tematické a bezchybné, kromě toho 
se některé matriky nedochovaly.  
V omezené míře mohou pomoci 
další prameny, například pozem-
kové knihy, ale ani zde nemusí ba-
datelova cesta vést bez překážek  
k rychlému a jednoznačnému vý-
sledku. Bohužel tedy mnohdy nejde 
s konečnou platností dokázat, zda 
všichni jedinci téhož příjmení po-
cházejí z jednoho mužského předka. 
Zjednodušeně řečeno totiž některá 
příjmení vznikla dříve než první (do-
chované) písemné zmínky o nich.  
A tak se může stát, že genealog zjis-
tí, že v 17. století žili v jedné vesnici 
dva nositelé téhož příjmení, ale už 
se mu nepodaří dokázat, zda to byli 
například bratři, bratranci či jiní pří-
buzní. A všechny mladší nositele až 
do současnosti může mít přitom jed-
noznačně přiřazené jako potomky 
buď jednoho, nebo druhého z nich. 
Zdánlivě zbývá k dokončení díla jen 
krůček, kterému ale může zůstat na-
vždy v cestě velký otazník.

Po kterých příjmeních v regionu 
spolek pátrá?

Přes výše uvedené překážky se 
členům spolku daří řadu příjmení na 
Mnichovohradišťsku alespoň částeč-
ně zmapovat. Zde je uveden jejich 
seznam. Pokud jste vy nebo někdo 
z vašich příbuzných nositelem ně-
kterého z nich, neváhejte se ozvat  

a dozvíte se víc!
Abraham, Altman, Antoš, Bada-

lec, Bárta, Batroš, Bečka, Bělík, Be-
neš, Beránek, Bílek, Blecha, Brzo-
bohatý, Bukvička, Cejnar, Cidlinský, 
Čapek, Červa, Čtyřvoký, Čuban, 
Čupík, Danda, Dražil, Dufek, Dvo-
řák, Fibiger, Fidler, Fichtner, Flan-
derka, Formánek, Frydrych, Frynta, 
Hašlar, Havel, Havlata, Havlíček, 
Herbst, Holas, Holda, Hons, Horák, 
Hradec, Hradecký, Hradiský, Hyka, 
Jakš, Johan, Kameník, Kašpar, Ka-
valír, Klimeš, Knebl (Knébl), Knespl, 
Kobosil, Kočí, Kolinský, Koloc, Ko-
lomazník, Komárek, König, Košek, 
Koštejn, Koťátko, Kotrman, Koudel-
ka, Kovář, Kozderka, Král, Kreibich 
(Krejbich), Krejčí, Kuntoš, Kvintus, 
Kysela, Lauryn (Laurin), Lebeda, 
Lochman, Louda, Maděra, Machá-
ček, Maruška, Mettler, Mikoláš, Moc, 
Mráz, Nedvěd, Nohýnek (Nohynek), 
Novotný, Paldus, Pánek, Pařík, Pel-
da, Píč, Pícha (Pýcha), Pokorný, 
Potměšil, Prskavec, Putík, Raubal 
(Roubal), Rejnart, Resl, Růta (Ruta), 
Rychlý, Řezáč, Sameš, Sedláček, 
Starý, Stola, Stránský, Studničný, 
Svoboda, Šámal, Šebek, Ševčík, 
Šída, Šimon, Šín, Šlambora, Šlégl, 
Špalek, Štecha, Šulc, Šverma, Tej-
nil, Thoř, Tiftrumek (též Tyefrumek), 
Tichý, Tomáš, Tondr, Tůma, Valenta, 
Vaníček, Vencl, Vlk, Vocásek, Voře-
chovský, Zikmund, Zima.

Petr Novák

Termín nejbližší schůzky či jakékoliv podrobnější informace sdělí zájemcům 
Petr Novák (petr-novak@post.cz, 724 700 656), najít je lze i na Facebooku  
(www.facebook.com/groups/genealogove.mh). 

KČT v Mnichově Hradišti vám nabídne řadu výletů až do prázdnin
Za sebou máme další měsíc půso-
bení našeho Klubu českých turistů. 
V květnu jsme Mnichovohradišťákům 
a okolním nabídli tři zajímavé výlety. 

Hned prvního května jsme se 
vydali na prvomájový Valdštejn, 
skvělé bylo, že nechyběly ani malé 
děti se svými rodiči. Cesta vlakem 
a následně z Turnova pěšky přes 
skalní vyhlídku Hlavatice a tajuplnou 
Kalvárii až na samotný Valdštejn 
probouzející se jarní přírodou byla 
velmi příjemná a nesla se v poho-
dovém duchu i díky slunečnému, 
téměř letnímu počasí, jež po celou 
dobu panovalo. Po odpočinku, ob-

čerstvení a krátkém nahlédnutí na 
nádvoří hradu Valdštejn se naše 
cesty rozdělily – někteří si to namířili 
až do Sedmihorek, rodiny s dětmi 
pak jinou cestou zpátky do Turnova, 
ze kterého jsme vyráželi.  

Úterý patnáctého května bylo 
věnováno výletu k Zrcadlové koze – 
cílili jsme na ty, kteří mají to štěstí, že 
nemusejí do práce. K našemu pře-
kvapení se na akci sešlo 22 účast-
níků, úctyhodný to počet! Z Dolánek 
dovedla příjemná cesta pod koru-
nami stromů podél Jizery všechny 
turisty až k oblíbenému výletnímu 
cíli, restauraci Zrcadlová koza, kde 

kromě občerstvení měli možnost po-
znat historii vzniku názvu restaurace 
a potěšit se pohledem na zvířátka 
v tamní minizoo. Nejvíce se z nich 
předváděla dvojice pávů. Půjdete-li 
někdy k Zrcadlové koze, vezměte 
s sebou i děti, kromě zvířat budou 
nadšeny i krásně upraveným dět-
ským hřištěm. I zde se pak cesty 
turistů rozdělily, někteří si došli až 
pro zaslouženou sladkou odměnu 
v podobě zmrzlinového poháru ve 
vyhlášené turnovské cukrárně U Ja-
natů, jiní se vydali k domovu. 

Posledním květnovým výletem 
našeho Klubu českých turistů byla 

procházka srdcem Příhrazských 
skal. I vyšší počet kilometrů (naplá-
nováno bylo celkem 19 km) si našel 
své příznivce, kteří z Březiny puto-
vali do Příhraz, následně vystoupali 
strmým terénem až ke zřícenině 
hradu Hynšta a téměř liduprázdnými 
cestami došli na Krásnou vyhlídku, 
naopak velmi živou. Po občerstvova-
cí zastávce jsme přes kvetoucí louky 
plné kopretin, zvonků, pryskyřníků  
a dalších bylin a za doprovodu cvr-
ččího koncertu  zamířili na skalní 
hrad Valečov a následně loukami 
a mezi poli až domů, do Mnichova  
Hradiště.                   ...11

Nové motto má vystihovat práci pečovatelek Spokojeného domova.
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INZERCE INZERCE

Tenisová sezóna 2018
Máme za sebou zimní část sezóny, 
ve které se událo několik akcí pro 
dospělé i mládež. 

Nejmenší tenisté ve věku pět až 
sedm let si to rozdali na vánočním 
turnaji na malém hřišti. V mládež-
nických kategoriích se nejvíce dařilo 
Jakubu Rašínovi, který se probojoval 
až do finále celostátního turnaje na 
domácí půdě a obsadil tam krásné 
druhé místo ve dvouhře a čtyřhře po 
boku dalšího domácího borce Honzy 
Rathauského! Následně vyhrál také 

velmi dobře obsazený turnaj v Jab-
lonci nad Jizerou. Gratulujeme! 

Mezi dospělými opět nezklama-
la hrající legenda Petr Pospíšil, který 
získal první místo ve čtyřhře a třetí 
místo ve dvouhře. Zároveň se stal  
jako první z  Tenisového klubu Mni-
chovo Hradiště halovým okresním 
přeborníkem ve dvouhře i čtyřhře 
současně. Také gratulujeme!

Zimní část sezóny zakončilo 
bourání přetlakové haly. Rádi by-
chom poděkovali všem dobrovolní-

kům, kteří nám pomohli. V mezidobí 
před dokončením úpravy kurtů jsme 
se spojili s libereckým klubem LTK 
Liberec a vyjeli na soustředění do 
italského Bibione. Sportovní týden 
v Itálii se nadmíru povedl a pevně 
věříme v další spolupráci.

Startu sezóny 2018 již nic ne-
brání. Tenisové dvorce jsou ve vý-
tečné kondici. V rekordním počtu 
devíti týmů se vydáme do bojů, na 
které jsme se za velké účasti pilně 
připravovali během víkendového 

soustředění. Všichni jste srdečně 
zváni na naše utkání, která se budou 
konat každou sobotu a neděli až do 
letních prázdnin.  Připravuje se také 
amatérská liga, takže kdo by chtěl 
změřit své síly s ostatními hráči, 
bude mít skvělou příležitost.

Nastal čas oprášit tenisové 
bagy, najít boty, vyplést raketu, omo-
tat grip a vyrazit směr TKMH!

Pavel Hron,
Tenisový klub Mnichovo Hradiště

Sousedská slavnost 2018: Ukažte se a přijďte si prohlédnout město, jak ho neznáte
Milí Hradištáci, sousedé a návštěv-
níci města!

V sobotu 15. září od 10 hodin až 
do večerních hodin se můžete opět 
po roce a již čtvrtý rok za sebou těšit 
na Sousedskou slavnost Zažít Hra-
diště jinak. Letos bude v den konání 
této populární akce opět uzavřeno 
Masarykovo náměstí i přilehlé ulice.  
Pro návštěvníky bude vyhrazen pro-
stor již od pobočky Komerční banky 
směrem k náměstí a stejně tak vstup 
z druhé strany od knihovny před ná-
městím. Celá akce bude mít hlavní 
pódium opět před kostelem svatého 
Jakuba.

Letos bude tato již tradiční kul-
turní i společenská akce rozšířena. 
Můžete se těšit na bohatý program 
zaměřený na malé i velké návštěv-
níky, turisty i místní. Během něj se 
představí mnichovohradišťské spol-
ky i drobní živnostníci a v rámci hu-
debního programu  vystoupí umělci 
různých žánrů se vztahem k našemu 
městu. Ani letos by neměla chybět 
ukázka kultury spřátelených měst  
z polského Chojnówa a německého 
Erzhausenu.  

Organizátoři chystají stejně jako 
loňský rok exkurzi do historie jed-
noho z nejvýznamnějších a nejzná-
mějších výrobců nákladních auto-

mobilů nejenom u nás ve městě, ale  
i v Evropě a možná i po celém svě-
tě – LIAZu. Klub historiků LIAZu se  
k nám do Mnichova Hradiště moc 
těší a připravuje pro nás výstavu 
více než patnácti nákladních vozů, 
které byly vyrobeny v bývalém zá-
vodě v Haškově. Spolu s tím bude 
připraven i pohled do nedávné minu-
losti této značky v podobě fotografií 
a textových doplnění. Celá výstava 
bude umístěna na již zmíněném 
parkovišti Klášterského hostince  
u Karlových Varů a v přilehlých pro-
storách.

V prostoru náměstí budou roz-
místěny stánky, tradičně se potkáte 
s různými spolky a sportovními or-
ganizacemi. Velkou část akce budou 
tvořit ukázky dětské tvořivosti míst-
ních mateřských školek, škol, klubu 
DDM a dalších.  Mimo jiné vystoupí 
mezi dětmi velmi oblíbený herec  
a loutkář z Mnichova Hradiště Ště-
pán Tuček s pásmem loutkových 
pohádek pro děti. V celém prostoru 
bude připraveno bohaté občerstvení 
od místních prodejců, lahodné kávy 
od kavárníků, kde si jistě každý na-
jde to, co mu zrovna v daný okamžik 
přijde k chuti. Představí se nám  
i místní osadní výbory a partnerská 
města nás na svých stáncích sezná-

mí s životem v zahraničních krajích.
Celý den budou na dvou mís-

tech probíhat kulturní akce. Velká 
scéna, která je umístěna již tra-
dičně před kostelem sv. Jakuba, 
nás obdaruje spoustou rozmanité 
hudby, kulturním vystoupením míst-
ních mateřských a základních škol  
a dalšími zajímavými vystoupeními.  
V průběhu odpoledne také proběhne 
slavnostní předání Cen města Mni-
chovo Hradiště pro mládež, na které 
můžete aktuálně nominovat mladé 
lidi ze svého okolí. 

Vystoupit s hudební produkcí 
přislíbili: Country Stock, punk-roc-
ková kapela z partnerského města 
Erzhausen Die stinkenden Socken, 
Jolly Buskers a další hudební uměl-
ci, se kterými ještě dolaďujeme po-
drobnosti. Celý den by měla završit 
stejně jako vloni  oblíbená kapela Na 
starý kolena s Lubošem Odhánělem.

Malá scéna bude letos přemís-
těna z důvodu bourání podloubí 
majitelem pozemku přímo na Ma-
sarykovo náměstí. Zde budou opět 
probíhat  malá představení hráčů na 
piano i dětská představení. 

Základní umělecká škola při-
pravuje stejně jako vloni volný vstup 
na vernisáž do prostoru Galerie Ko-
nírna, která bude opět zajímavým 

doplňkem programu a jistě si na ni 
najde svou cestu opět celá řada ná-
vštěvníků. 

 K programu můžete přispět  
i vy, ať už návštěvou nebo nabídkou 
své práce, případně ukázkou své ši-
kovnosti. Chcete-li být o Sousedské 
vidět, hlaste se u Dagmar Motlové 
– Farmářky z Ráje, nebo Ondřeje 
Knoblocha na e-mailu servis@auto-
mh.cz. Uzávěrka přihlášek pro účin-
kující, vystavovatele a prodejce je do 
31. července.

Tímto bychom vás všechny 
chtěli pozvat a těšíme se na vás  
v sobotu 15. září 2018 od 10 hodin. 
Zapište si toto datum do svých ka-
lendářů, diářů, hlav, ať se můžete 
přijít podívat, potkat se se spoustou 
lidí a užít si krásný den plný různých 
překvapení v našem krásném městě 
Mnichovo Hradiště. 

Další konkrétní informace  
týkající se harmonogramu soused-
ské slavnosti se dozvíte v zářijovém 
Kamelotu, na webu města i na ostat-
ních sociálních sítích.

Za pořadatele této akce, město 
Mnichovo Hradiště, Klub Mnichovo 
Hradiště s.r.o. a spolek Žijeme pro 
Hradiště, srdečně zve

Ondřej Knobloch

Malý cyklista

Ve středu 2. května se konalo v ma-
teřské škole v Mírové ulici zábavně 
naučné dopoledne s názvem „Malý 
cyklista“. Děti v průběhu her a soutě-
ží rozvíjely nejen svoji fyzickou zdat-
nost, ale procvičovaly i své znalosti  
z oblasti dopravní výchovy.

Jízdou na koloběžkách a odrá-
žecích kolech měly nejen zvládnout 
jízdu, ale zorientovat se i úměrně 
svému věku mezi překážkami. 

Cestu s „náklaďáky“ musely 
zvládnout i s „patřičným nákladem“, 
který si samy naložily. Jedním z úko-

lů bylo ošetřit kamaráda s odřeným 
kolenem, a to se ví, že se nakonec 
ošetřili lepítky všichni. Také jsme 
vyzkoušeli obléci si bezpečnostní 
vestičky, protože ty jsou pro nás při 
výletech a vycházkách moc důležité.

Úkolů bylo víc, ale podstatné 
bylo, že se do veselého dopoledne 
zapojily všechny děti a na památku 
za snažení si odnesly domů průkazy 
malých cyklistů.

Naďa Kudrnáčová,
Mateřská škola Mírová
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KINO

10. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AVENGERS: INFINITY WAR 3D
Slavní komiksoví hrdinové opět na plátnech kin v pokračování série.

2. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAXI 5
Akční komedie plná rychlých aut a honiček v ulicích Marseille.

3. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PŘÍBĚHY CVRČKA A ŠTĚNÁTKA
Kouzelné příběhy výtvarníka a režiséra Zdeňka Milera na velkém plátně. 

6. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
Komedie dle scénáře Haliny Pawlovské o hledání lásky na celý život.

7. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BRATŘI LUMIÉROVÉ
90 minut filmů z počátků filmu, které jsou tak krátké, že nezačnou nudit.

8. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEADPOOL 2
Druhý příchod komiksového Deadpoola je po dvou letech tady!

9. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Volné pokračování série Dannyho parťáci s hvězdným ženským obsazením.

13. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TÁTOVA VOLHA
Nová komedie Jiřího Vejdělka plná hvězdných hereček.

13. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAXI 5
Akční komedie plná rychlých aut a honiček v ulicích Marseille.

14. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, TONYA
Životopisný film o střetu dvou krasobruslařek na zimní olympiádě 1994.

17. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
Známí nešikové se v novém filmu přestěhovali do nových domů.

20. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÁMSKÝ KLUB
Dámy v letech zatouží po přečtení Padesáti odstínů šedi po romantice...

KALENDÁR AKCÍˇ

27. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie o muži, jenž se zaplete se sestrami, z nichž jednu si má brát.

21. ČERVNA, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
NA KRÁTKO 
České drama o chlapci, který zjistí, že vyprávění o otci byly jen pohádky.

22. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
Volné pokračování série Dannyho parťáci s hvězdným ženským obsazením.

23. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dinosauři, výbuch sopky a lidé. V dalším díle série nebude o napětí nouze.

24. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
V animáku ztroskotají mimozemšťané na Zemi a čeká je dobrodružství.

27. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Dinosauři, výbuch sopky a lidé. V dalším díle série nebude o napětí nouze.

29. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE 3D
Dinosauři, výbuch sopky a lidé. V dalším díle série nebude o napětí nouze.

28. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BACKSTAGE
Tanec spojuje skupinu mladých lidí, kteří hodlají uspět v talentové soutěži.

1. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SOLO: STAR WARS STORY 
Nový film ze světa Hvězdných válek sleduje osudy mladého Hana Sola.

30. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JSEM BOŽSKÁ
Americká komedie o tom, že člověk má zůstat sám sebou.

15. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HASTRMAN
Příběh lásky hastrmana a venkovské dívky na motivy knihy Milana Urbana.

16. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SOLO: STAR WARS STORY 
Nový film ze světa Hvězdných válek sleduje osudy mladého Hana Sola.

DIVADLO

12. ČERVNA, 17:00
VESELÁ TROJKA
Koncert populární hudební skupiny známé ze Šlágr TV.

6. ČERVNA, 19:00
SEX PRO POKROČILÉ  
Jindřich a Alice byli šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. 
Vášeň je pryč. Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zou-
falství a objevování pravdy více než erotogenních zón nadchlo diváky této 
kanadské komedie po celém světě. Hrají: Jana Krausová a Karel Roden.

9. ČERVNA, 19:30, AMFITEÁTR KORYTA
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU + PUTNA
Ochotnický spolek z Března nastudoval komedii, která zaručeně procvičí 
bránice – Zítra to roztočíme, drahoušku. Vstupenky za 80 Kč jsou ke koupi 
na místě a jsou slosovatelné. Po představení bude hrát kapela Putna.

KORYTA
8. ČERVNA, 17:00, HŘIŠTĚ KORYTA
DUO ARAMIS
Dvojice muzikantů známých ze ŠlágrTV zahraje pro své příznivce pod ši-
rým nebem, a to za každého počasí.

9. ČERVNA, 9:00, HASIČSKÉ HŘIŠTĚ, SYCHROV U MN. HRADIŠTĚ
KÁČOVSKÝ POHÁR V POŽÁRNÍM SPORTU
Soutěž v požárním útoku mužů a žen na sklopné terče zařazené do seriálu 
soutěží Jizerská liga 2018, v průběhu soutěže se koná volba Miss sympatie 
o věcné ceny, občerstvení je po celou dobu konání soutěže zajištěno.

SPORT

OSTATNÍ
2. ČERVNA, 14:00, FOTBALOVÝ STADION MSK
DĚTSKÝ DEN
Nafukovací hrad, trampolíny, dětská diskotéka, stolní tenis – hra proti robo-
tu, střelba ze vzduchovky, opičí dráha, tenis, slack-line, kreslení na obličej, 
velký bublifuk, divadlo, hasičský zásah, historická vozidla. Velký Dětský den 
v režii místních spolků. Vstup zdarma.

15. ČERVNA, 18:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
VÝROČNÍ KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ
Mnichovohradišťské pěvecké sbory vystoupí v rámci jednoho večera na 
jednom pódiu.

18. ČERVNA, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
Zasedání nejvyššího samosprávního orgánu města. Program jednání a ma-
teriály k jednotlivým bodům naleznou zájemci v předstihu na webu města.

24. ČERVNA, 11:00, PLÁŽ U JIZERY
RESTAURANT DAY U JIZERY
Přátelský gastrofestival se na léto vrací na pláž u Jizery.

ROCK POSILOVNA
2. ČERVNA, 19:00
ATMO MUSIC / Jakub Děkan
Koncert, jehož výtěžek bude předán Jedličkovu ústavu Praha. Po koncertě 
následuje afterparty DJ Jirky Štěpánka a autogramiáda Jakuba Děkana.

ZÁMEK
OD 1. KVĚTNA
100 LET NA ZÁMKU MNICHOVO HRADIŠTĚ 1918-2018
Otevření stálé výstavy u pokladny zámku s historickými fotografiemi ze 
100leté historie zámku od vzniku Československé republiky až do dnes.

30. ČERVNA
SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE DĚTSKÉHO SBORU MARIANNE
Seminář taneční dobové praxe 16., 17. a 18. století dětského tanečního 
souboru Mariane Libčice nad Vltavou, který se odehrává v sale terreně pod 
vedením umělecké vedoucí Jany Kastnerové.

3., 16., 17., 23., 29. A 30. ČERVNA, 10:00, U SALY TERRENY
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovaná výstava dravců vždy v 10 a 15 hodin, letové ukázky vždy v 
11 hodin a 14 hodin, při nepříznivém počasí se ruší. Účinkuje Věra Gilová, 
zakladatelka záchranné stanice Ptačí dům u Dubé, soukromé ZOO a člen-
ka Klubu sokolníků Praha.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
8. ČERVNA, 17:00 AŽ 23:30
HUDEBNÍ FESTIVAL JUNITY
Městský parlament dětí a mládeže pořádá 2. ročník hudebního festivalu, 
nyní v prostorách Open Air Clubu Vostrov. Těšit se můžete na regionální 
hudební skupiny, bohatý doprovodný program a další. Vstupné: předprodej 
70 Kč (v prodejně koženého zboží Kreibich Mnichovo Hradiště nebo v Klu-
bu dětí a mládeže), na místě 100 Kč.

5. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

7. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

2. ČERVNA, 8:00 AŽ 16:00, ZASTÁVKA U ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
VÝLET DO LETAŘOVIC
Celodenní výlet na Českodubsko v rámci „víkendu s KČT“. Návštěva Jo-
hanitské komendy v Českém Dubu, Pouť mezi dvěma Jány v Letařovicích, 
cesta přes Vlastibořice do Sychrova (cca 11,5 km).

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

3. ČERVNA, 9:00 AŽ 15:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
OBORA ŽIDLOV 
aneb cestování krajem zaniklých osad dnešního Ralska. Cestování krajem 
zaniklých osad dnešního Ralska. Cyklo-pěší výlet v rámci „víkendu s KČT“. 
Cyklistická trasa cca 25 km dlouhá tam i zpět do MH, pěší trasa oborou 
Židlov zhruba 10 km.

26. ČERVNA, 9:00 AŽ 13:00
SKALNÍ SRUBY JIZERY
Poznejte s KČT tuto zajímavou přírodní památku, jež se nachází nedaleko 
Ptýrovce (zhruba 7,5 nebo 9 km).

7. ČERVNA, 8:00 AŽ 14:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
PLAKÁNEK
Od Kosti podél potoka Klenice do obydleného skanzenu ve Vesci a až do 
Libošovic (cca 5 km).

23. ČERVNA, 10:00, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
SPLOUVÁNÍ JIZERY Z PŘÍŠOVIC DO MNICHOVA HRADIŠTĚ
Celodenní vodácký výlet završený opékáním buřtů na pláži u Jizery.

30. ČERVNA
QUESTING
První mnichovohradišťská hledačka čeká na své návštěvníky. Čekají vás 3 
km po zajímavých místech Mnichova Hradiště, a vyluštíte-li správně tajen-
ku, objevíte schránku s pokladem.

MUZEUM
OD 19. DUBNA, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
DOKOLA OKOLO KOLA: VÝSTAVA HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Městské muzeum zve na výstavu historických velocipedů aneb za historií 
místní cyklistiky od roku 1894. Expozice sestavená s pomocí Stanislava 
Hnízdila z jeho sbírky čítá přes 30 exponátů včetně Boneshakeru, kostitřa-
su z Francie, staršího více než 150 let. Výstava potrvá do 31. srpna.

OD 21. KVĚTNA, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
POVĚSTNÉ BÁCHORKY MNICHOVOHRADIŠŤSKA
Výstava zavede návštěvníky na cestu po stopách místních pověstí, příběhů 
a postaviček z regionu. Její součástí jsou interaktivní hry pro děti v expozici 
městského muzea. Výstava potrvá do 30. září.

20. ČERVNA, 17:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
BESEDA S JANEM KRÁLÍKEM
Beseda se spisovatelem a odborníkem na historii cyklistiky a následná 
komentovaná prohlídka výstavy Dokola okolo kola.

VESELÁ
15. AŽ 16. ČERVEN
VESELÁ POUŤ
Tradiční festival humoru, řemesel a kouzel na návsi ve Veselé.

19. ČERVNA, 19:00
KOULE
Atletická královna Milena už chřestí svými zlatými šperky a blíží se k Vám. 
Explozivní story o mistrovství světa, o zvedání trakařů i prvních lásek,  
o osudovém lyžařském kurzu a hororovém soustředění v Horažďovicích… 
ano, i o setkání s nedostižnou legendou Radmilou… Pavla Tomicová v ko-
medii tolik kritizované někdejší koulařkou Helenou Fibingerovou...
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Belgičtí studenti opět v Hubálově
V prvním květnovém týdnu opět na-
vštívila skupina víc než dvaceti bel-
gických studentů a učitelů Střední 
odborné učiliště Hubálov. Jednalo 
se jako již mnohokrát v minulosti  
o návštěvu v rámci dlouhodobé spo-
lupráce hubálovského učiliště s tech-
nickým institutem VTI Roeselare.

Pro Belgičany byl v Hubálově 
připraven pestrý program. Studenti 
se zúčastnili výuky v dílnách (kon-
krétně v kovárně a autodílně), za-
hráli si přátelské utkání v kopané   
a také se zúčastnili výuky angličtiny, 
při níž se představili hubálovským 
žákům. Seznámili se také s projek-
tem H2AC, tedy s modelem auta na 
hydropohon, jehož se SOU Hubálov 
účastní, a v příštím roce se chystají 
do podobného projektu zapojit ve 
své zemi.

Belgičtí žáci se spolu s hubálov-
skými také seznámili s naší krásnou 
krajinou. Navštívili nedaleký Kozá-
kov a nakonec se podívali i do na-
šich nejvyšších hor a vystoupali až 
k prameni Labe, což byl pro ně velmi 
silný zážitek.

Spolupráce mezi VTI Roesela-
re a SOU Hubálov trvá již více než 
deset let a za tu dobu se zúčastnilo 
výměnných pobytů několik desítek 
žáků. Hubálovští žáci se chystají na 
návštěvu v Belgii letos v červnu.                                         

                                                                                                                                                      
   Jan Salaba,
SOU Hubálov

Pomůžeme Vám zůstat doma
Diecézní charita Litoměřice působí 
v oblasti několika krajů. Své služ-
by nabízí prostřednictvím Charitní 
pečovatelské služby a Osobní asi-
stenční služby Mnichovo Hradiště 
také na území města Mnichovo 
Hradiště, Bakov nad Jizerou, Mladé 
Boleslavi a jejich spádových oblastí. 

Na zmiňovanou službu se mo-
hou obrátit jak senioři, tak lidé se 
zdravotním či tělesným postižením 
nebo chronickým onemocněním.
Oslovují nás jak jednotlivci, tak ro-
dinní příslušníci. Nejčastěji se sta-
ráme o seniory, kteří už z jakýchkoli 
důvodů nezvládnou některé úkony,  
a přesto chtějí zůstat doma. Pomá-
háme ale také rodinným příslušní-
kům, kteří se  doma rozhodli starat o 
svého blízkého. V této chvíli přichází 
do rodiny pečovatelka, která je nápo-
mocna při péči.

Snahou Charity je, aby lidé 
mohli žít plnohodnotný život ve svém 
domácím prostředí a zůstat tam, po-
kud možno, až do svého konce.

Práce to není jednoduchá, jak 
bychom si mohli myslet. Poskytuje-
me i hospicovou péči, a ta je hodně 
náročná. Ale naše práce má i ra-

dostné okamžiky, když vidíme, že 
klient se zotavuje a po nějaké době 
už naši péči nepotřebuje. To pak při-
chází radost a pocit zadostiučinění, 
že práce, kterou děláme, má smysl.

K tomu, abychom mohli praco-
vat, jsou potřeba peníze. Bez nich 
to bohužel nejde. Jelikož jsme ne-
zisková organizace, naše práce je 
financována z dotací, což ale nikdy 
nepokryje celkové náklady. Nemalé 
finanční prostředky nám poskytu-
je také město Mnichovo Hradiště, 
za což mu patří velké poděkování.  
Z celého srdce budeme vděčni kaž-
dému, kdo se rozhodne naši činnost 
podpořit.

Jsme tu pro Vás a Vaše blízké. 
Více naleznete na www.dchltm.cz.

Vladimíra Havránková,
Diecézní charita Litoměřice

Diecézní charita poskytuje terénní služby. Foto: Lubomír Kotek

Pověstné báchorky 
Mnichovohradišťska

Víte, kde se říká v Čertovinách? 
Vzpomínáte na perníkovou chaloup-
ku a Píčův statek? Víte, v kterém 
hospodářství „sloužil“ císař Josef II.? 
Slyšeli jste už o haškovském hastr-
manovi či o zlé paní z Valečova?

Pokud vás zajímají odpovědi 
na tyto otázky, přijďte se podívat na 
výstavu do městského muzea. Mu-
zejní pracovníci ji připravili společ-
ně se spolkem Pověstné báchorky. 
Vycházeli z pověstí a příběhů, jak 
je zaznamenali místní sběratelé, na-
příklad klášterský učitel Alois Šimon, 
Ladislav Nevyhoštěný ze Strážiště či 
Miloslav Stejskal z Březiny. Setkáte 
se zde s pověstmi známými, jako 
je například ta o založení kostela  
v Mohelnici, ale poznáte i řadu dal-
ších. Čekají na vás vodníci, čerti, 
divoženky a další tajemné bytosti, 
které se zjevovaly našim předkům. 
Poznáte pověsti spjaté s bývalým 
cisterciáckým klášterem a s dalšími 

místy v okolí Mnichova Hradiště. 
Pro děti jsou připravené pracovní 
listy, po jejichž vyplnění je čeká od-
měna. Součástí výstavy je i několik 
interaktivních prvků, například sklá-
dání středověkých kachlů z hradních 
kamen na Valečově nebo zdobení 
perníkové chaloupky, kterou pro mu-
zeum vytvořily děti v klubu Jednoty 
bratrské. S klubem Jednoty bratrské 
bude možné se na výstavě setkat 
14. července, 4. srpna a 25. srpna. 
Vždy od 9 do 15 hodin budou v jeho 
režii probíhat dílničky, při nichž si 
děti budou moci vyrobit kouzelnou 
truhličku. 

Výstava je otevřena od 21. květ-
na do 31. října. Bude doplněna také 
vydáním drobné publikace věnova-
né místním pověstem, kterou bude 
možno v muzeu zakoupit. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Muzeum připravilo k právě probíhající výstavě doprovodný program pro školy, 
na nějž se přihlásilo celkem 37 tříd.

Ano, vím, odkud vítr vane: V dub-
novém Kamelotu byl otištěn leták, 
v němž „Sociální demokraté Mni-
chovohradišťska (...) zvou všechny 
příznivce a přátele na setkání u pří-
ležitosti výročí 140 let české sociální 
demokracie….“ (cituji), a to jako pla-
cená inzerce. Pochopitelně – vždyť 
Zásady vydávání periodika Kamelot 
(dostupné na webu města) jasně de-
finují, že zde nemají být zveřejňová-
ny příspěvky politického charakteru. 
V témže čísle byly zveřejněny v růz-
né formě upoutávky na akce Muzea 
města Mnichovo Hradiště, Klubu 
českých turistů, Gymnázia Mnicho-
vo Hradiště či Klubu – bezplatně, 
protože se jedná o informace o dění 
ve městě, o akce ze své podstaty 
nepolitické.  Jádro problému ovšem 
tkví v tom, že u řady komunitních 
akcí, o nichž se v Kamelotu píše, je 
organizátorem, nebo alespoň jedním 
z organizátorů, spolek Žijeme pro 
Hradiště – příkladem může být třeba 

Dětský den propagovaný v květno-
vém čísle nebo Vítání jara, o němž 
se psalo v březnu. A problém je to 
– z pohledu pana Haase – proto, že 
členové spolku Žijeme pro Hradiště 
mají výrazný podíl v zastupitelstvu  
a patří mezi ně taky starosta města 
(a taktéž autorka těchto řádků). Dů-
ležité ale je, o jakou akci se jedná,  
a ne, kdo ji organizuje. 

Kromě toho, že jsem členkou 
Žijeme pro Hradiště a zastupitelkou, 
jsem také od počátku existence Ka-
melotu v jeho redakční radě. Text, 
s nímž polemizuji, navozuje před-
stavu, že redakční rada vybírá dle 
svých politických preferencí, co a 
kdy otiskne – opak je ale pravdou. 
Číslo sestavuje šéfredaktor tak, aby 
se tam vešly všechny příspěvky, 
které do uzávěrky přijdou – pokud 
si vzpomínám, otištěn nebyl snad 
jen plakát na Balonky pro Ježíška 
(organizátorem bylo Žijeme pro Hra-
diště), protože se do prosincového 

čísla prostě už nevešel.  Příspěvky 
propagující aktivity politických stran 
redakční rada  vesměs řešit nemusí 
– žádné nepřicházejí (výjimkou jsou 
tradiční květnové oslavy ČSSD). Je 
ale pravdou, že to se teď před komu-
nálními volbami může změnit.Prostě 
politické strany dělají politiku – a 
spolky komunitní akce. Asi to tak je 
v pořádku.

 A ještě ke složení redakční 
rady: Je v ní Martina Bachová, která 
tu zúročuje své dlouholeté zkuše-
nosti s redigováním předchozího 
hradišťského časopisu (kromě toho 
je členkou ČSSD – a panu Haa-
sovi by jistě ráda řekla, jak se věci 
mají, kdyby se jí na to zeptal), ředi-
telka muzea Jana Dumková, doyen 
místního kulturního života Eduard 
Jan Havránek (zastupitel za TOP 
09), jednatel Klubu Dominik Malý, 
tajemnice města Kamila Galetková, 
já coby předsedkyně kulturní komi-
se a učitelka češtiny, tudíž člověk 

mající blízko k psanému slovu (k 
členství v Žijeme pro Hradiště jsem 
se již přiznala výše) – a ovšem sta-
rosta města. Opravdu tedy nejde o 
jednobarevný klub hrající za Žijeme 
pro Hradiště! Navíc všichni zastupi-
telé mají možnost přijít na schůzku 
redakční rady a aktivně se zúčastnit 
jednání – zatím ale neměli možnost 
ji využít.

Vraťme se ale na začátek: Ka-
melot vychází každý měsíc proto, 
aby informoval o dění ve městě, 
dává školám, školkám, sportovním 
a dalším zájmovým organizacím 
prostor k prezentaci svých aktivit, 
přináší čtenářům i poučení o historii 
města a pozvánky na kulturní akce. 
Ano, nechce být prostorem pro  pro-
pagování politických akcí – tak je to 
v pořádku a doufejme, že to tak zů-
stane – i když příštích pár měsíců to 
bude těžší než kdy jindy.

Lenka Sosnovcová                                                        

Patří politika do Kamelotu?
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Řídící učitel Jan Klíma
Ve druhé polovině 19. století měli 
učitelé významný podíl na kultur-
ním a osvětovém životě a výraz-
nou měrou přispívali k národnímu 
uvědomění. Významnou osob-
ností na Mnichovohradišťsku byl 
v tomto směru řídící učitel Jan 
Klíma.

Narodil se 10. května 1828  
v Úvalech u Prahy. Pocházel ze 
staré učitelské rodiny – toto povolá-
ní vykonávali jeho děd, otec i strýc. 
Klíma vychodil pražskou varhanic-
kou školu a roku 1846 absolvoval 
kurs pro budoucí učitele. Na konci 
čtyřicátých let působil jako učitel-
ský pomocník v Úněticích a Kyjích.  
V revolučním roce 1848 byla v Praze 
zřízena první hlavní škola, na níž se 
vyučovalo česky. Její ředitel Karel 
Slavoj Amerling (1807–1884) se 
zasloužil o to, že byl při škole zřízen 
ústav ke vzdělávání učitelů. Jeho 
absolvování trvalo dva roky a jedním 
z absolventů byl v roce 1855 i mladý 
Klíma. Ten dále působil na hlavní 
škole ve Mšeně a od 1. března 1867 
byl jmenován řídícím učitelem v Mni-
chově Hradišti.

Po ukončení studia se Klíma ve 
Mšeně oženil. Jeho žena ovšem po 
roce zemřela na tuberkulózu a po-
dobně dopadlo i druhé manželství.
Potřetí se Jan Klíma oženil s Antonií 
Podhajskou (1836–1911), dcerou 
obchodníka, jež pocházela z Boh-
danče u Pardubic. Jednalo se také  
o českou vlastenku – při slavnostním 
odhalení pomníku básníku J. J. Lan-
grovi v roce 1861 recitovala ve svém 
rodišti české verše. Jak vzpomíná 
František Mendík, byla tato žena 
také velmi dobrou divadelní ochotni-

cí a zpěvačkou. Manželé měli dohro-
mady šest dětí, tři chlapci však ze-
mřeli v dětském věku, dospělosti se 
dožili pouze dcera Antonie (*1866)  
a synové Jiří (1873–1948) a Stani-
slav (1878–1944).

Konkurs na uprázdněné místo 
řídícího učitele v Mnichově Hradišti 
byl zveřejněn 11. ledna 1867 v ča-
sopise Boleslavan. Obec slibovala 
úspěšnému kandidátu roční plat 
400 zlatých a služební byt v budově 
školy. Příjmy učitele netvořil pouze 
školní plat, ale také výnos z polí, 
ředitelství kůru, příjmy z koled, pašijí 
a slavností Božího těla. Kandidátů 
se přihlásilo jedenáct, z toho šest 
nesplňovalo podmínky konkurzu.  
O místo zřejmě stál dosavadní po-
dučitel Josef Karásek, ale nesplňo-
val jednu z podmínek: vzdělání, kte-
ré by ho opravňovalo učit na škole 
hlavní. Dne 5. února 1867 byl pěti 
hlasy zvolen za nového řídícího uči-
tele Jan Klíma. Představitelé města 
tehdy ještě možná netušili, jak dobře 
zvolili.

Zásluhy Jana Klímy v oblasti 
školství byly nesporné: z původ-
ních tří tříd se postupně stalo šest, 
Klíma se navíc velmi angažoval  
v kulturním a spolkovém životě měs-
ta. Řídící učitel se nijak netajil tím, 
že je odpůrcem zkrácení povinné 
školní docházky na šest let, k ně-
muž došlo v roce 1883, a většího 
vlivu církve. O jeho pedagogickém 
nadání svědčí i skutečnost, že na 
samém počátku svého působení, 
kdy mohl žák třetí třídu navštěvovat i 
čtyři roky po sobě, obměňoval tento 
učitel látku natolik, aby se učivo stále 
neopakovalo a zároveň odpovídalo 
mentální úrovni žáků. Řídící učitel 

Jan Klíma na portrétu v depozitáři muzea.

uměl také výborně německy, proto  
v tomto jazyce vzdělával i malou 
skupinku žáků po skončení vyučo-
vání.

 Jan Klíma měl pověst dobrého 
a spravedlivého učitele, dovedl však 
také trestat: nejmírnějším trestem 
bylo opsat několikrát větu, že po-
vinností žáka ve škole je slušně se 
chovat, následoval trest, kdy stál 
provinilec vedle školní tabule, třetím 
stupněm bylo klečení v přední části 
třídy a největším nezbedníkům byla 

Učitel Klíma se svými žáky. Snímek pochází z 80. let 19. století.

Učitelský sbor mnichovohradišťské školy s řídícím Janem Klímou.

Stará mnichovohradišťská škola byla působištěm Jana Klímy od 1. března 1867.

určena rákoska, kterou dostávali 
přes prsty.

Klíma byl velmi respektován 
i svými kolegy z celého okresu. 
Svědčí o tom nejen vzpomínky jeho 
syna Jiřího, nýbrž i skutečnost, že 
byl dlouhodobým aktivním a později 
i čestným členem mnoha různých 
spolků. Opakovaně byl zvolen před-
sedou Čtenářské besedy, místního 
odboru Ústřední matice školské  
i místopředsedou učitelské jednoty 
Budeč. 

Jan Klíma byl vynikajícím hu-
debníkem, k čemuž vedl i žáky  
a všechny svoje potomky. O jeho 
hudebním nadání kolovalo po měs-
tě několik anekdotických vyprávění, 
která později zaznamenal Alois Ši-
mon: ve svém rodišti měl Klíma pri-
vilegium zahrát jako první na nové 
varhany. Původně tak měl učinit jeho 
učitel, ten však přepustil místo své-
mu nadanému žáku. Další historka 
praví, že při jakémsi koncertu v době 
svých studií Klíma nahlížel do kapel-
níkovy partitury, ten jej však odehnal 
se slovy, aby nepřekážel. Klíma si 
během hudební produkce postupně 
vypůjčil několik nástrojů od známých 
hudebníků a hrál spolu s orches-
trem. Není důležité, zda se jedná 
o epizody pravdivé či nepravdivé – 

podstatné je, že obyvatelé Hradiště 
vzpomínali na hudební umění řídící-
ho učitele ještě po letech s velkým 
respektem. 

Jak vypadal způsob Klímovy 
práce se sborem, popsal o mnoho 
let později jeho mladší syn Stani-
slav. Zpěváci se scházeli v budově 
chlapecké školy, kde je řídící učitel 
učil intervaly a škály, sám při tom 
hrál na housle. Podobné zkoušky 
ve školních prostorách absolvovali  
i muzikanti. Jan Klíma, který řídil ka-
ždou neděli hudební doprovod mše 
svaté, chtěl, aby vystoupení bylo po-
kud možno bezchybné.

Mezi zájmy řídícího učitele však 
nepatřila pouze hudba; rád také pra-
coval na zahrádce, na konci šedesá-
tých let byl dokonce strůjcem expe-
rimentu, jenž spočíval v pěstování 
moruší a následném chovu bource 
morušového. Tento pokus však ne-
byl úspěšný. Jan Klíma si také zve-
lebil zahrádku, která patřila k bytu 
řídícího učitele, a zde měl umístěno 
několik včelích úlů. Opakovaně na-

vštěvoval štěpařské kurzy v Mladé 
Boleslavi a v Písku.

Všemi svými vlastnostmi, ak-
tivitami a veřejným působením 
naplňoval Jan Klíma dobový ideál 
českého učitele. Přispěl ke kulturní-
mu i hospodářskému rozvoji a tím 
ovlivnil i oba své syny, kteří zůstali 
pedagogické profesi věrni. Starší Jiří 
(1874–1948) se stal dokonce univer-
zitním docentem a velmi uznávanou 
kapacitou ve svém oboru. Mladší 
Stanislav (1878–1944) učil nejprve 
na školách v Praze a po první svě-
tové válce odešel na Slovensko, 
kde pracoval mimo jiné jako autor 
učebnic.

Jan Klíma zemřel v Praze na 
odpočinku 23. února 1892 ve věku 
nedožitých šedesáti čtyř let a po-
hřben byl na Olšanských hřbitovech. 
Na pohřeb přijeli i zástupci mnicho-
vohradišťského spolku Čtenářská 
beseda, kde Klíma působil jako 
sbormistr.

Lenka Křížová

...dokončení ze strany 7
Před námi je červen, poslední 

předprázdninový měsíc, na který 
jsme pro zájemce připravili řadu akcí 
– pevně věříme, že si z nich vybe-
rete alespoň jednu. První červnový 
víkend nese titul „Víkend s KČT“, 
neboť na oba víkendové dny pro vás 
máme program. V sobotu 2. červ-
na se chystáme na Českodubsko, 
na Pouť mezi dvěma Jány v Leta-
řovicích, která kromě tradiční mše  
a krojovaného procesí nabídne  
i kulturní zážitek v podobě hu-
debních a divadelních vystoupení  
a přednášek. Neděle pak bude za-
svěcena cyklo-pěšímu výletu do Ži-
dlovské obory, kdy budeme putovat 
krajem zaniklých osad dnešního 
Ralska, poznáme nejvyšší bod Ji-
zerské tabule, tajuplný hrad Šlapka 
i stejnojmennou hájovnu – po celou 
dobu budeme obklopeni krásným 
lesem s množstvím zvířat a z trav-
natých pasek nás budou doprovázet 
nádherné výhledy na Bezděz, Ral-

sko a Ještěd. 
Ve čtvrtek 7. června proběhne 

další ze série „seniorských“ výletů 
(ale přidat se samozřejmě může 
kdokoli další), tentokrát do překrás-
ného údolí Plakánek. Podél poto-
ka Klenice nás cesta dovede až  
k rybníku Obora a pod hráz rybníka. 
Mineme studánku Roubenku, u níž 
sedával Fráňa Šrámek, a přes oby-
dlený skanzen ve Vesci dojdeme až 
do Libošovic.

Vodácký výlet v sobotu 23. 
června si bleskurychle našel své zá-
jemce – zanedlouho po zveřejnění 
plakátu byly všechny lodě, jež byly  
k dispozici, zarezervované. Teď už 
jen musíme doufat, že nám bude 
přát počasí po celou dobu plavby  
z Příšovic do Mnichova Hradiště  
a vydrží i na plánované večerní po-
sezení u ohně na pláži u Jizery. 

Úterý 26. června bude opět za-
svěceno „seniorskému“  výletu, ten-
tokrát ke skalním srubům Jizery, jež 
se nacházejí u Ptýrovce. Je to ne-

právem opomíjená přírodní památka 
v těsné blízkosti Mnichova Hradiště, 
jež si jistě zaslouží naši pozornost. 

Naše červnové aktivity pak za-
končíme v sobotu 30. června, kdy 
bychom rádi podpořili první mni-
chovohradišťskou hledačku (neboli 
quest), kterou pod hlavičkou MAP 
Mnichovohradišťsko začala připravo-
vat skupina nadšenců v mrazivých 
únorových dnech letošního roku – 
práce na jejím doladění pak probí-
haly v jarních měsících tak, aby byla 
pro všechny zájemce z řad místních 
i přespolních zpřístupněna na začát-
ku prázdnin. Vezměte s sebou na 
tuto zábavnou cestu i děti: veršova-
ný text a mapa provedou všechny 
„hledače“ po zajímavých místech, na 
nichž budou luštit tajenku: a půjde-
-li vše hladce, vše skončí nalezením 
pokladu! Těšíme se na vás!

Markéta Tomášová
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

KČT v Mnichově Hradišti...
Rok se s rokem sešel a opět nastal 
čas pro čarodějnický rej. Ani my na 
Kruhách jsme si tento lidový zvyk 
nemohli nechat ujít. Nejdříve se ale 
musela vytvořit pořádná hromada 
dříví, aby náš oheň byl široko daleko 
vidět. Díky sousedům, kteří svědo-
mitě celé jaro vozili ořezané větve, 
nakonec pořádná hromada vznikla.

Úderem sedmnácté hodiny se 
začaly scházet rodiny, které si za-
nedlouho vytvořily každá svou ča-
rodějnici. Ke stejnému datu se váže 
i stavění májek, takže jakmile od-
nesly děti s tatínky své čarodějnice 
na vatru, hned se vrhly na zdobení 
obecní májky. Než jsme se vydali na 
lampionový průvod, proběhly ještě 
dvě soutěže – let na koštěti a běh 
na gumolaně, za které děti dostaly 
odměnu.

I letos jsme se těšili na návštěvu 
našich známých čarodějnic – Želmí-
ry a Elvíry. Ale bohužel nepřiletěly. 
Chudáka Želmíru trápila artróza ko-
lene, tak musela na výměnu kloubu , 

Pálení čarodějnic na Kruhách

a Elvíra se o ni musela starat. Takže 
přejeme Želmíře brzké uzdravení  
a doufáme, že se za rok pět uvidíme.

Po setmění, když už všechny 
okolní ohně dohořívaly, se zapálil 
ten náš. A bylo se na co koukat. 
Plameny olizovaly naše čarodějnice, 

jiskry létaly hodně vysoko. A proto-
že už večer bylo chladno, odcházeli 
jsme postupně do naší Boudy, kde 
jsme se občerstvili.

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy



Chcete v Kamelotu inzero-
vat, a oslovit tak každý měsíc 
3500 domácností? Vaši inzer-
ci uvítáme. 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 města. Při 
navázání dlouhodobé spolu-
práce je možné uplatnit slevu. 
Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v sou-
čtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí 
jako první, mají přednost. 
Takže raději neváhejte! 

Pro inzerenty

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

zapsán do evidence periodického tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 6/2018, náklad 3500 ks, vychází 4. června 2018
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

kontakt: 606 635 289,  
email: kamelot@mnhradiste.cz

Kristýna Salabová představila knihu Vůle od Belgičana Jeroena Olyslaegerse. Věra Nitschová četla úryvek z knihy Má inkoustová léta Jany Hejkrlíkové.

První Noc literatury v Mnichově Hradišti

Jiří Senohrábek předčítal na dvorku knihovny. Mojmíra Maděriče bylo možné potkat v Podzemí. Lenka Sosnovcová četla u Farmářky z Ráje.

INZERCE

Slavnost v Hoškovicích se 
vydařila
V sobotu 19. května odpoledne 
přivítala bývalá televizní hlasatelka 
Marie Retková v Hoškovicích účast-
níky slavnosti pořádané na počest 
100. výročí vzniku Československé 
republiky. Akci pořádal místní osad-
ní výbor za podpory vedení města. 
Starosta Ondřej Lochman i zástupce 
Československé obce legionářské 
Jan Juřena vzpomněli obětí hoško-
vických občanů, kteří padli na fron-
tách 1. světové války. Po proslovech 
a položení květin k pomníku padlých 
následovala tradiční poutní boho-
služba. Na ni navázal bohatý kulturní 
program, v němž vystoupily hudební 
skupiny Janovec Jazz band a Coun-
try stock, folklorní soubor Pozdní 
sběr, mažoretky Perličky a přede-
vším písničkář Ivo Jahelka. Všichni 
sklidili za svá vystoupení hlasitý 
potlesk několika stovek přítomných.

Celá akce byla spjata se sjez-
dem rodáků a všech, kdo k Hoš-
kovicům měli nebo mají rodinné  
a příbuzenské vazby. A těch se se-

šlo opravdu hodně. Proto bylo celé 
odpoledne plné radostných shledá-
ní, vzpomínání a také údivů nad tím, 
jak se ti kamarádi za ty roky změnili, 
nebo naopak nad tím, jak se vůbec 
nezměnili. A tak se vzpomínalo  
(a Marie Retková vzpomínala přímo 
z pódia) na bruslení na místních ryb-
nících, sáňkování na „Dandovce“, 
pálení čarodějnic na letišti, hraní 
„na schovku“ na návsi, kouření za 
hasičárnou a další a další zážitky. 
Ke vzpomínání pomohla také nově 
vydaná publikace o historii i součas-
nosti Hoškovic (k zakoupení bude  
v městském muzeu i na dalších mís-
tech v Mnichově Hradišti).  

I když bylo odpoledne na chvíli 
narušeno dešťovou přeháňkou, snad 
všechny to velké množství účastníků 
byli spokojeni a odcházeli z Hoško-
vic s poděkováním organizátorům za 
skvělou akci. Časté byly také dotazy: 
Kdy zase příště?   

Jana Dumková

INZERCE

V poslední době se často 
stává, že se na mě ob-
racíte s otázkou, zda na 
mě můžete mít osobní 
dotaz. Protože si uvědo-
muji, že život starosty je 
přece jen do značné míry 
životem veřejným, rozho-
dl jsem se napsat vám to 

všem. Ano, budu se že-
nit! Pokud budete mít čas  
a chuť, rádi vás s mou bu-
doucí chotí po svatebním 
obřadu přivítáme před rad-
nicí, kam vás zveme k no-
vomanželskému přípitku. 

Ondřej Lochman

Foto: 4x Karel Hubač


