
PRVNÍ ZMÍNKA
Z května roku 1279 pochá-
zí první písemná zmínka  
o Mnichovu Hradišti. Kde 
se objevuje, to se dočtete v 
příspěvku Pavla Sosnovce.
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PTEJTE SE
V úterý 21. května se od 
18 hodin v městském kině 
uskuteční setkání věnova-
né rozvoji města. Přijďte se 
zeptat na to, co vás zajímá.
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PROMÍTAČ
Mnichovohradišťský promí-
tač Jaroslav Špírek vzpo-
míná v rozhovoru na své 
začátky za promítačkou  
i proměny městského kina.
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RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ 
INTERNET V ČESKÉM RÁJI

již od 280 Kč
s rychlostí až 200Mb/s

INZERCE

Komunitní centrum 
roste, v červnu má 
mít hotové přízemí
V Mírové ulici je v plném proudu 
stavba komunitního centra, multi-
funkční budovy, která je největším 
a nejnákladnějším projektem, který 
je letos v Mnichově Hradišti reali-
zován. Za zhruba 60 milionů korun 
tu roste moderně řešený objekt,  
v němž bude fungovat kuchyně pro 
mateřskou i základní školu, jídelna, 
klub dětí a mládeže a také nízkopra-
hové centrum orientované na pomoc 
rodinám a dětem. „Za posledních 20 
let nebyla v Hradišti kromě výstavby 
kanalizace a vybudování Domo-
va Modrý kámen podobně velká  
a komplikovaná stavba realizována,“ 
připomíná starosta Ondřej Lochman.

Stavební firma Brex spol. s.r.o. 
dokončila v dubnu základovou des-
ku a pracuje na přízemí budovy, kte-
rá není zděná – jde o betonový mo-
nolit osazený skleněnými tabulemi. 
Díky tomuto řešení bude přízemí,  
v němž bude fungovat kuchyně  
a jídelna, vzdušné a bude plynule 
navazovat na Mírovou ulici. Během 
června by měl být hotový strop a ná-
sledně bude probíhat realizace patra 
– to bude mít podobu dřevostavby, 
opět se skleněnými výplněmi.

Komplikovaný projekt s sebou 
samozřejmě nese problémy, realizá-
tor se například potýká s nedostat-
ky v projektové dokumentaci. Jim 
navzdory stavba na konci dubna 
pokračovala s přibližně třítýdenním 
zpožděním, které jsou stavbaři od-
hodlaní stáhnout v průběhu prací na 

dřevěné části objektu.
„V druhé polovině dubna jsme 

řešili již konkrétní gastro vybavení 
komunitního centra. Kuchyně pro 
děti a školáky přijde na sedm milionů 
korun. Vše je v nerezu, jak je dnes 
standardem, konkrétně jde o konve-
ktomaty, tlakové pánve, varné kotle, 
pečicí pánev nebo mycí centrum pro 
bílé i černé nádobí,“ vyjmenovává 
František Ouředník, radní pověřený 
dohledem nad touto investicí.

Od prvotního nápadu k realiza-
ci stavby uběhne v době jejího do-
končování (plánované je na konec 
letošního roku) celých pět let. Po 
přestěhování trafostanice a demo-
lici někdejšího objektu klubu dětí  
a mládeže již práce pokračují sviž-
ným tempem. Jeřáb, který se nad 
staveništěm nyní tyčí, zmizí do po-
loviny léta a nejpozději na jaře při-
vítá komunitní centrum poprvé děti. 
Na ty bude čekat zajímavě řešená 
výzdoba interiéru plná interaktivních  
a hravých prvků.

Kamelot bude o postupu prací 
informovat podrobněji na podzim, 
postup prací můžete zatím sledo-
vat prostřednictvím online kamery 
spolku mh2net. V tomto vydání 
zpravodaje se rovněž můžete začíst 
do rozhovoru s architektem Petrem 
Leškem z ateliéru Projektil architekti, 
jenž se na návrhu Komunitního cen-
tra Mírová osobně podílel.
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NA DOTACNÍM POLI 
SE NEDARÍ jEN MESTU

Vážení Hradišťáci,
během procházky naším městem můžete dnes na nesčetných mís-

tech narazit na investiční projekty, které jsou spolufinancovány z dotač-
ních programů státního rozpočtu nebo z fondů Evropské unie. Mezi ty 
nejviditelnější patří aktuálně komunitní centrum včetně školní kuchyně 
a jídelny, terminál veřejné dopravy u nádraží, obnova chodníků v ulicích 
Jana Švermy a 5. května, nový chodník ve Lhotické ulici ve Veselé, revita-
lizace zeleně v téže místí části nebo druhá etapa úprav pěšin v lesoparku. 

Některé probíhající akce však na první pohled vidět nejsou. Například 
pořízení nové hasičské cisterny pro JSDH, místní akční plán pro rozvoj 
vzdělávání nebo modernizace informačního systému městského úřadu. 
Dozajisté však přispějí ke zkvalitnění práce, ať už v oblasti požární bez-
pečnosti, školství nebo ve vztahu občana k městskému úřadu. 

V neposlední řadě mám radost z toho, že se v dotační oblasti zada-
řilo také 1. základní škole, která získala finance na zkvalitnění vybavení  
a rekonstrukci učeben, a fotbalistům z MSK, kteří uspěli se svojí několi-
kátou žádostí na rekonstrukci travnatého hřiště. Jak je vidět, v Mnichově 
Hradišti se v současnosti získávat finanční zdroje na realizaci větších  
i menších projektů zkrátka daří. Většina z těchto již realizovaných pro-
jektů byla připravována už v minulém volebním období, nyní tato snaha 
konečně nese své ovoce. A rád bych připomněl, že v případě MSK nebo 
již hotového Atletického stadionu Ing. Josefa Hrona se žádalo neúspěšně 
několikrát. Nakonec ale trpělivost přinesla své růže. Budiž to povzbuze-
ním pro další mnichovohradišťské spolky a organizace. Pokud vám v této 
souvislosti může město podat pomocnou ruku, například s přípravou žá-
dosti o dotaci, neváhejte se na nás obrátit.

Velká část projektů jmenovaných v tomto úvodníku je spolufinancová-
na ze zdrojů EU. Nezapomeňte proto na volby do Evropského parlamen-
tu, které se uskuteční poslední květnový víkend, a určete, jakým směrem 
se bude Evropa ubírat. 

Jan Mareš, místostarosta města

VELIKONOCE VE VESELÉ

Příprava na Velikonoční pondělí se ve Veselé ani letos neobešla bez společ-
né přípravy. Dámy a dívky na návsi malovaly kraslice, páni a kluci pletli 
pomlázky, zdobily se perníčky a celé jarní svátky byly prozářené sluncem.
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O domě (nejen) pro děti aneb Když je 
důležitá kvalita architektonického návrhu

„Vrrrzúúúúúúthrúúúúú –
udělala branka a pomalu 

se otevřela. Ona nebyla vůbec 
zamčená, ale vypadala na to.“

Jiří Trnka, Zahrada

„Uprostřed vnitrobloku hned vedle 
náměstí vzniká městský park s dět-
ským světem. S náměstím je spoje-
ný „klíčovou dírkou“. Dá se tu bez-
pečně běhat a skákat, hrát fotbálek 
a lelkovat bez dozoru. Auta tu nema-
jí přednost. Není tu úřad ani obcho-
dy. Vysněná ulice „Za školou“. (...) 
Děti tu mají svůj nový dům. Bude pro 
ně, ale nebude dětinský. Díky tomu 
může sloužit i jako městský sál, vý-
jimečný svou pozicí blízko náměstí  
a zároveň jaksi za bukem“, zaznívá  
v autorské zprávě návrhu novostav-
by školní jídelny a domu dětí a mlá-
deže v rámci druhého kola vyzvané 
soutěže.

V Mírové ulici se staví. Možná 
chodíte často okolo a možná zatím 
netušíte, že tu vzniká něco, co má 
potenciál dostat Mnichovo Hradiště 
do společnosti měst jako je Litomy-
šl, Líbeznice a Dolní Břežany. Díky 
čemu? Díky kvalitě architektury  
a urbanismu. Samospráva ve zmí-
něných městech totiž při realizacích 
z veřejných rozpočtů řeší na prvním 
místě právě kvalitu architektury  
a urbanismu. V posledních několika 
letech je tento trend uvědomění si 
důležitosti kvality prostředí patrný  
i jinde. Vedení měst postupně mění 
svůj přístup k veřejným zakázkám. 
Jediným a hlavním kritériem přestá-
vá být cena. Do popředí veřejného 
zájmu se dostává hodnocení kvali-
ty návrhu a přínosu jeho realizace. 
Touto cestou se začíná vydávat  
i Mnichovo Hradiště. Příkladem 
je třeba právě probíhající výstav-
ba nové školní jídelny a domu dětí  
a mládeže. 

V roce 2016 připravil architekt 
města Jakub Chuchlík na základě 
požadavků investora a budoucích 
uživatelů zadání pro vyzvanou sou-
těž. Následně byly osloveny čtyři 
architektonické kanceláře, které 
měly v portfoliu typologicky podobné 
realizace. Předložené návrhy posu-
zovala odborná porota. Dominant-
ním kritériem hodnocení byla právě 
zmíněná architektonická kvalita ná-
vrhu. V rámci dvoukolové soutěže 
zvítězil návrh renomované kancelá-
ře Projektil architekti, kromě návrhu 
samotného objektu nabídl i nápadité 
řešení úprav části Mírové ulice.

Ateliér Projektil architekti za-

ložila roku 2002 čtveřice mladých 
architektů tvořená Romanem Brych-
tou, Adamem Halířem, Ondřejem 
Hofmeisterem a Petrem Leškem. 
Kancelář má v portfoliu široké spek-
trum staveb, mezi nimi několik rea-
lizací, které získaly významná oce-
nění, například Studijní a vědeckou 
knihovnu v Hradci Králové, Národní 
technickou knihovnu v Praze a Cent-
rum ekologických aktivit v Horce nad 
Moravou u Olomouce.

Rozhovor do Kamelotu nám 
poskytl Petr Lešek, jeden z autorů 
návrhu Komunitního centra (školní 
jídelna a dům dětí a mládeže) v Mni-
chově Hradišti.

V rámci České komory architektů 
jste se v roce 2014 podílel na tvor-
bě zásad tzv. Programu architek-
tury pro komunální politiku. Vní-
máte nějaký posun? Cítíte větší 
poptávku ze strany samospráv po 
kvalitní architektuře?

Posun rozhodně vidím. Po po-
sledních komunálních volbách se 
objevují další města, která hledají 
svého městského architekta. Zatím 
jich stále není dost, ale zájem roste. 
Města nemají povinnost zřídit tuto 
funkci, je ale vidět, že jejich vede-
ní cítí zodpovědnost za to, jak to 
ve městě vypadá. Role městského 
architekta – pečovatele o město je 
přitom klíčová.

Proč jste se rozhodli pro práci  
v Mnichově Hradišti? Co vás za-
ujalo na městě a co na zakázce?

My všichni čtyři v Projektilu 
pocházíme z malých měst. Máme  
k nim vztah, dokážeme je vnímat, 
číst, orientovat se v nich. Mnicho-
vo Hradiště má pěkné prostředí: 
historické centrum, zámek, řeku 
a blízkost Českého ráje. Podobně 
pěkných míst je ale víc. Pro nás 
bylo výjimečné především téma – 
veřejná budova, která je pro děti, je 
multifunkční a zároveň se nachází 
v historickém centru – a lidé, kteří 
se kolem něho pohybují. Osobnost 
Jakuba Chuchlíka (architekta měs-
ta, který nabídku připravoval) a jeho 
schopnosti pro nás byly zárukou 
dobře připraveného procesu. Díky 
zajímavému zadání a složení po-
roty, v čele s architektkou Markétou 
Cajthamlovou, jsme si mohli být jistí, 
že naše práce bude zodpovědně po-
souzena a ohodnocena.

Proč jste zvolili přístup k místu 
jako k vnitrobloku?

Na začátku dubna si Hradišťáci 
mnohem více stěžovali na doručo-
vání Kamelotu. Rádi bychom v této 
souvislosti připomněli, že městský 
zpravodaj vychází vždy začátkem 
měsíce, doručuje ho Česká pošta 
a měl by přijít do všech domácností 
v Mnichově Hradišti a místních čás-
tech. Pošta nové číslo doručuje vět-
šinou tři dny, v případě dubnového 
čísla to bylo v prvních třech dnech 
nového měsíce. 

Pokud se vám zpravodaj do ru-
kou nedostane, můžete si jednat vý-
tisky navíc vyzvednout v omezeném 
množství na podatelně městského 
úřadu, rovněž můžete směřovat 
své připomínky na městský úřad, 
konkrétně na paní Danu Stránskou 
(email: dana.stranska@mnhradiste, 
telefonní číslo 326 776 721, případ-
ně můžete osobně navštívit kancelář 
č. 102).
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Zaznamenali jste problémy
s doručováním Kamelotu?

Tenhle přístup nám k danému 
místu přišel přirozený. Školka, která 
tu stojí, je solitérní stavba. Něco k ní 
přilepovat a vytvářet za náměstím 
kus ulice, která by stejně vypadala 
neukončená, nám nedávalo smy-
sl. Zvláštností místa je několik škol 
blízko sebe, výhodou vzrostlé stro-
my, které prostředí propojují. Míro-
vá ulice je slepá a přitom pro pěší  
k náměstí průchozí. Tím, že je slepá, 
může být i velmi klidná – ulice neu-
lice, park nepark. Specifický prostor 
za hranou města: dětská ulice.

V návrhu jste prostor před komu-
nitním centrem pojali jako sdíle-
ný.

Neznám u nás podobné pro-
středí, kde by takhle pohromadě stá-
ly školy, školky, jídelna a přitom by 
nešlo o areál. Vedle fenoménu místa 
nás ovlivnila také zkušenost s řeše-
ním jedné starší, prvorepublikové 
obytné lokality ve Slivenci, kde jsou 
úzké ulice a kde jsme s dopravními 
inženýry namísto oddělené vozovky 
a chodníku navrhli jeden prostor, na 
kterém se všichni potkají. Sdílený 
prostor je flexibilnější, jeho funkce 
se může proměňovat během dne. 
Zároveň je i bezpečnější, což doka-
zují zkušenosti z různých míst v zá-
padní Evropě, a také méně náročný 
na údržbu.

V dokumentaci se uvádí, že jídel-
nu je možné užívat i pro jiné účely. 
Jaká byla vaše představa? Co by 
podle vás ten prostor mohl při-
nést zdejší komunitě?

Zní to triviálně, že by se prostory 
škol měly více sdílet, mít komunitní 
využití, ale mělo by to tak být. Často 
tomu brání fakt, že se ty objekty na-
chází v uzavřených areálech. Tady 
jde ale o prostor přímo u veřejné 
cesty, snadno dostupný, který má 
pro víceúčelové využití velký poten-
ciál. Jídelnu jsme záměrně navrhli 
tak, aby byla otočená směrem do uli-
ce. Její prostor jsme pak rozdělili na 
dvě části, na větší a menší sál, aby 
byl co nejflexibilnější pro různá vyu-
žití – zasedání zastupitelstva města, 
přednášky, promítání i soukromé 
akce, jako jsou třeba svatební hos-
tiny. Vše bude záležet na provozním 
systému a ochotě správce.

Součástí architektonického návr-
hu je návrh grafického řešení. Co 
podle vás tento přístup přináší?

Od šedesátých let 20. století  
u nás bylo zvykem, že součástí ve-

řejných investic bylo výtvarné dílo. 
V 90. letech jsme od toho ustoupili. 
Existuje představa, že tenhle pří-
stup souvisí s komunismem. Není 
to ovšem pravda. Na západě se 
uplatňuje dodnes. My bychom se  
k němu rádi vrátili. Osobně raději po-
užívám termín výtvarná intervence 
než umělecké dílo, protože to může 
vyvolávat dojem, že je třeba všude 
umisťovat sochy. Veřejné stavby by 
vedle architektury měly přinášet  
i něco navíc. Výtvarný počin, který 
kultivuje, zvyšuje kvalitu užívání i ra-
dost z něj. V případě dětského domu 
jsme jako intervenci zvolili grafický 
návrh. Myslíme si, že každá část 
stavby by měla být pěkná a to včet-
ně informačního systému, se kterým 
si právě grafika hraje.

Zajímáte se o stavby, které byly 
podle vašeho návrhu realizová-
ny – jak žijí dál, fungují? Stalo se 
vám, že se někdy způsob využití 
posunul směrem, který pro vás 
byl překvapivý?

Zajímáme a jsme rádi za zpět-
nou vazbu. Zároveň domy navrhu-
jeme tak, aby mohly žít vlastním 
životem, mohly se proměňovat a 
uživatele do budoucna nijak neome-
zovaly.

Proč si myslíte, že v Hradišti vy-
hrál zrovna váš návrh?

Navrhli jsme sebevědomý měst-
ský dům – instituci, kterou její archi-
tektura reprezentuje. Je to dům pro 
děti, ale není dětský ani líbivý. Sou-
časně je to flexibilní dům, využitelný 
do budoucna i pro jiné účely.

Co dodat? Přejme si, aby se 
nastavený trend a laťka kvality  
v Mnichově Hradišti udržely i po ná-
stupu nového městského architekta. 
Končící architekt Jakub Chuchlík, 
který se po podzimních komunálních 
volbách stal náměstkem primátora 
pro rozvoj v Jablonci nad Nisou, 
zanechává ve městě nejen právě 
realizovaný projekt Komunitního 
centra, ale podobným postupem při-
pravil pro město projekt revitalizace 
náměstí, dopravní terminál, úpravy 
sídlišť Jaselská a Poříčská a celou 
řadu dalších. Nový architekt bude 
mít rozhodně nač navazovat a my 
se můžeme těšit na další realizace 
zdařilých návrhů.

Jana Podzimková
Lenka Zikmundová

Iva Štrojsová

Návrh úprav lokality „Na Habeši“ vyvolal bouřlivou diskuzi
Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhlo 
v ZŠ Sokolovská veřejné projedná-
ní návrhu řešení chodníků a ulič-
ních prostorů lokality „Na Habeši“ 
(konkrétně ulic Boženy Němcové, 
Husova, Komenského, Mánesova, 
Přemyslova). Sešlo se zhruba šest 
desítek občanů. Nejprve se občané 
seznámili s harmonogramem obno-
vy uličních prostorů. Slovo dostali  
i zástupci správců inženýrských sítí, 
záměr obnovy ulic totiž navazuje na 
opravy vodovodu, kanalizace a ply-
novodu v Husově a Přemyslově ulici, 
které aktuálně probíhají nebo brzy 
začnou.

Předběžný návrh úprav ulic poté 
představili jeho autoři – autorizova-
ný technik v oboru dopravní stavby 
Ing. Zdeněk Fiedler a Ing. arch. 
Lucie Pavlištíková s Ing. arch. Kris-
tianem Holanem z architektonického 
studia úl (http://www.studio-ul.cz).  
Návrh zahrnoval mimo jiné opravu 

a vybudování chodníků, vymezení 
parkovacích stání, výsadbu veřejné 
zeleně nebo zpomalovací opatření 
na vozovce. Následovala bouřlivá 
diskuze, která se postupně přesunu-
la ke stolům s mapami.

Vzhledem k šíři obecných i kon-
krétních připomínek během setkání, 
jsme návrh následně předložili ob-
čanům k podrobnému prostudování 
a připomínkování. K polovině dubna 
se na městském úřadu sešlo 32 indi-

Když jen tak odejde člověk, kterého 
jste znali velmi dlouho a váš vztah 
byl přátelský, těžko se hledají slo-
va, která dokonale popíšou toho, 
kdo nás opustil. Zbývají jen útržky 
rozhovorů, drobné detaily, které si 
vybavíte při vzpomínkách – brýle na 
špičce nosu, když se zaujetím četl 
korespondenci, plnicí pero, které 
používal výhradně k podepisování 
listin, smluv a důležitých dokladů, 
upracované ruce od práce na zahra-
dě a kolem domu. 

Spolehlivost a pracovitost se 
u něj šťastně promísily s přísností 
spravedlivého šéfa, který bedlivě 
hlídal chod úřadu a kolektiv zaměst-
nanců města. Měl pro nás pochope-
ní, byl vstřícný a ochotný pomoci, 
když si člověk s něčím nevěděl rady, 
a čišela z něj klukovská radost, když 
zvládnul jednání nebo dokázal vyře-
šit stížnost či přání občana. Opora 
v náročných situacích, chuť naslou-
chat, když si potřebujete s někým 
promluvit, vyslechnul vás a svůj ná-

zor nabídl, když to bylo potřeba.
Se svými zaměstnanci vyrážel 

každoročně na kola, aby strávili 
společný čas i mimo radnici a práci. 
Protože si svých kolegů vážil, měl je 
rád a na dobrých vztazích mu vždy 
záleželo.

Zkrátka dobrý šéf a hlavně fajn 
člověk… Za to vše se sluší poděko-
vat – DĚKUJEME!

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Nečekaně nás opustil Jaroslav 
Hašlar, dlouholetý tajemník MÚ

viduálních připomínek za jednotlivé 
domy a jedna kolektivní se 70 pod-
pisy. Nutno podotknout, že většina 
občanů s navrhovanými úpravami 
nesouhlasila. Vadilo jim především 
výrazné omezení parkování, znepře-
hlednění vozovek, rozsáhlá výsadba 
zeleně nebo rozšíření chodníků.

Všechny připomínky občanů, 
jejich shrnutí, ale také požadavek 
na úpravy návrhu ze strany vedení 
města jsme předložili architektům  

a požádali je o nový návrh. Měl by 
respektovat nejčastější obavy a při-
pomínky občanů, ale zároveň dbát 
na klíčové požadavky pro veřejný 
prostor moderních měst, tedy i Mni-
chova Hradiště – zklidnění automo-
bilové dopravy, preference pěšího 
pohybu, rozšíření městské zeleně 
a zlepšení retence (zadržení vody  
v půdě). Upravený návrh budeme 
dále projednávat s občany jednotli-
vých ulic.

Pro více informací o návrzích  
i projednávání návrhů navštivte 
web města: www.mnhradiste.cz/na-
-habesi nebo se obraťte na projek-
tového pracovníka města, Ondřeje 
Šindeláře (tel. 326 776 619, 720 070 
039, e-mail: ondrej.sindelar@mn-
hradiste.cz, kancelář č. 6 – přízemí 
radnice).

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

V květnu proběhnou volby 
do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu 
se letos uskuteční 24. a 25. května, 
zúčastnit se jich mohou voliči, kteří 
alespoň druhý den konání voleb 
dovršili 18 let. V pátek 24. května 
budou volební místnosti otevřeny od 
14 do 22 hodin, v sobotu 25. května 
od 8 do 14 hodin. Sčítání hlasů ná-
sledně proběhne ihned po sobotním 
uzavření volebních místností.

Voliči, kteří předem vědí, že 
se nebudou moci zúčastnit voleb  
v místě svého bydliště, si mohou na 
městský úřad podat žádost o volební 
průkaz. Nejpozději tak mohou učinit 
do pátku 17. května do 16 hodin, 
průkaz si mohou vyzvednout od 
čtvrtka 9. května, nejpozději pak 22. 
května před 16. hodinou. Voličský 
průkaz lze zaslat na uvedenou ad-
resu, případně jej může vyzvednout 
osoba vybavená úředně ověřenou 
plnou mocí. 

Voliči, kterým v návštěvě voleb-
ní místnosti brání závažné, nejčastě-
ji zdravotní důvody mohou požádat  

o volbu do přenosné hlasovací 
schránky. Požadavek je třeba na-
hlásit paní Marcele Dražilové z 
Městského úřadu Mnichovo Hradiště 
(326 776 730, marcela.drazilova@
mnhradiste.cz), která je za organiza-
ci a průběh voleb zodpovědná.

Hlasovací lístky budou voličům 
doručeny na adresu trvalého bydliš-
tě nejpozději do 21. května, případ-
ně budou k dispozici ve volebních 
místnostech. 

Ve volbách do Evropského par-
lamentu může volič vložit do obálky 
maximálně jeden hlasovací lístek, 
na kterém může přitom zakrouž-
kováním pořadového čísla nejvýše  
u dvou kandidátů vyznačit přednost-
ní hlasy. Žádné jiné úpravy nemají 
na posuzování hlasovacího lístku 
vliv.

Další informace a příslušné for-
muláře naleznou zájemci na webu 
města v sekci Radnice a záložce 
Volby.

Redakce

DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU MOHOU VOLIT  
I GYMNAZISTÉ – ZATÍM JEN „NA ZKOUŠKU“…

Již tradičně pořádá organizace Jeden svět na školách tzv. Studentské 
volby – ty předcházejí skutečným volbám, zúčastnit se mohou studenti 
starší 15 let a výsledky ukazují „jen“ názorové preference mladých (do 
opravdových voleb se pochopitelně nezapočítávají). V úterý 7. května 
proběhnou Studentské volby také na Gymnáziu Mnichovo Hradiště. Proč 
vlastně, když je to jen „na zkoušku“?  Názory mladých by nás měly zají-
mat – ti, kteří dnes volí ve Studentských volbách, budou už třeba příště 
plnoprávnými voliči. A hlavně – chceme vychovat aktivní občany, pro kte-
ré je účast ve volbách samozřejmostí. Kdo volil jako student „nanečisto“, 
půjde pravděpodobně za čas i k reálným volebním urnám…

Lenka Sosnovcová, Gymnázium Mnichovo Hradiště
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Základní škola Sokolovská bude přes léto
rekonstruovat čtyři odborné učebny 

Letošní Ukliďme Česko bylo rekordní, zapojily se
všechny místní části, v Hradci dokonce každý obyvatel
Máme za sebou další ročník akce 
Ukliďme Česko. S dostatečným 
předstihem jsme zaregistrovali náš 
úklid na oficiálních stránkách, a díky 
tomu jsme od organizátora akce do-
stali rukavice a odpadkové pytle. 

Již v pátek 5. dubna zahájili 
úklid žáci ZŠ Sokolovská. Během 
odpoledne vyčistili okolí školy a celý 
park u haly Bios. V sobotu 6. dubna 
za krásného počasí začal úklid dal-
ších patnácti lokalit. V každém místě 
byl organizátor, který dobrovolníkům 
rozdal pytle a rukavice, průběžně 
hlásil nálezy uhynulých zvířat, in-
jekčních stříkaček a nebezpečného 
materiálu a provedl závěrečné vy-
hodnocení. 

Letošní rok byl opravdu mimo-
řádný. Poprvé v historii se zapojily 
všechny místní části a místní část 
Hradec měla dokonce stoprocentní 
účast! Poprvé se k úklidu v Olšině 
připojili i obyvatelé Domova Pod 
Skalami z Kurovodic i s panem ře-
ditelem. A rekordní je i celkový po-
čet účastníků, kterých se sešlo 364,  
z toho bylo 181 dětí. Nalezený od-
pad byl převážně směsný komunál-

Základní škola v Sokolovské uli-
ci získala po roce a půl od podání 
žádosti dotaci na modernizaci školy.  
Předmětem záměru, jehož celkové 
náklady činí 6,2 milionu korun, je 
provedení celkové rekonstrukce a 
modernizace čtyř odborných tříd. 
Modernizovány budou učebny fyziky 
a chemie, matematiky a dvě jazyko-
vé učebny.

Projekt řeší nevyhovující tech-
nické a materiální vybavení tříd a 
jeho cílem je napravit současný stav 

vybavení školy a přizpůsobit učebny 
trendům současného vzdělávání. 
Předpokládáme, že díky úpravám 
dojde ke zvýšení kvality výuky pří-
rodovědných předmětů i cizích jazy-
ků, jelikož pedagogové budou moci 
uplatňovat také nové moderní formy 
výuky. Dosud učitelé pracovali s vy-
bavením pořízeným v roce 1991. 

Efektivní výuka cizích jazyků 
i přírodovědné pokusy si žádají 
omezený počet žáků i odpovídající 
vybavení, a právě v tomto ohledu 

bude realizace projektu mimořádně 
nápomocná. Součástí projektu je i 
modernizace kabinetu, který s učeb-
nou chemie a fyziky bezprostředně 
sousedí. Jeho součástí je rovněž za-
jištění bezbariérovosti budovy školy 
a učeben, která dosud není kom-
pletní, a dále konektivitu školy, jejíž 
realizace je vzhledem k potřebám 
školy nevyhnutelná. Od této změny 
si slibujeme, že se promítne rovněž 
do kvality základního vzdělávání na-
šich žáků v průběhu povinné školní 

docházky a v jejich řádné přípravě 
na přijímací zkoušky k navazujícímu 
studiu především na středních ško-
lách a učilištích. 

Projekt bude realizován od 24. 
června do konce srpna. 

Ještě jednou se omlouváme za 
potíže, které vám toto opatření způ-
sobí a předem děkujeme za pocho-
pení a spolupráci.

Eva Hajzlerová, ředitelka,
Základní škola Sokolovská

Další úpravy lesoparku
V lesoparku nad Jizerou začala  
v dubnu další fáze jeho rekonstruk-
ce. Práce budou nyní na různých 
místech probíhat až do října. 

V první řadě se úprava dotkne 
lesních cest – obnoveno bude ně-
kolik kratších cest v okolí jeskyně. 
Jeskyně, dlouhodobě ne příliš váb-
né místo, se dočká instalace mří-
že. Ta ji sice uzavře, zároveň ale 
otevře dveře i možnostem využít  
v budoucnu tento prostor nějak smy-
sluplně – objevil se například nápad 
na zřízení učebny pro přírodopis. 
Upraven bude i prostor před jeskyní, 
v lesoparku přibudou nové lavičky, 
odpadkové koše, infopanely. Na tyto 

úpravy časově naváže sanace skal-
ní stěny v prostoru kolem schodiště, 
které vede od bývalého židovského 
hřbitova k Jizeře. Skalní stěna je 
průběžně poškozována erozí a pro-
růstá nálety, cílem úprav je zabránit 
samovolnému uvolňování skalních 
bloků a svah stabilizovat. Zároveň 
bude opraveno torzo hřbitovní zdi. 

Park tak po realizaci naplánova-
ných prací bude snad zase o trochu 
příjemnějším a bezpečnějším mís-
tem pro procházku.   

Martina Kulíková,
Odbor investic a komunálního 

hospodářství Městského úřadu MH

ní, dále šlo o plasty a pneumatiky.  
Méně než v minulých letech bylo 
železa, skla a objemového odpadu.  
Jako každý rok se našel i nebezpeč-
ný azbest a několikrát jsme volali 
městskou policii, která zlikvidovala 
pět uhynulých zvířat a pět injekčních 
stříkaček. Celkem se nasbíraly cca 
čtyři tuny odpadu. Odvoz a likvida-
ci zajistila jako vždy firma Compag, 
která poskytla i pytle. 

Příjemným překvapením byl 
příspěvek pánů Svačiny a Hajského, 
kteří za svůj výtěžek z akce Restau-
rant Day nakoupili tatranky a malí 
dobrovolníci tak mohli dostat slad-
kou odměnu. 

Díky všem zúčastněným, orga-
nizátorům z místních částí, skautům, 
Klubu českých turistů, městskému 
parlamentu dětí a mládeže, ško-
lám, strážníkům městské policie  
a pracovníkům Compagu, zvláště 
pak panu Rymplovi za skvělou or-
ganizaci. 
 

Dana Stránská, 
Odbor investic a komunálního 

hospodářství Městského úřadu MH

Zeptejte se na VGP Park, 
náměstí či budovu Klubu
Revitalizace Masarykova náměstí, 
výstavba komunitního centra v Míro-
vé ulici nebo dopravního terminálu, 
záměr výstavby VGP Parku, bu-
doucnost budovy Klubu, lávka přes 
Jizeru u Kofoly, budoucnost škol  
a školek nebo nová sportovní hala. 
Všem těmto projektům a mnohým 
dalším bude věnováno veřejné se-
tkání, které vedení města připravu-
je na úterý 21. května od 18 hodin. 
Přijďte se i vy zeptat na to, co vás 
zajímá a poslechnout si odpovědi 
přímo z úst lidí, kteří stojí v čele Mni-
chova Hradiště.

„Během zhruba hodinové pre-
zentace představíme hlavní městské 
projekty a investice, a to jak probí-
hající, tak připravované na příští 
roky, a navážeme ostře sledovaným 
tématem rozvoje průmyslových zón 
na soukromých pozemcích v katas-

tru města. Rádi bychom Hradišťáky 
veřejně seznámili s dosavadním 
průběhem jednání s jednotlivými 
investory a předali veškeré informa-
ce, které o jejich záměrech máme,“ 
komentuje program setkání, jež se 
uskuteční v sále městského kina, 
starosta Ondřej Lochman.

Město letos do svého rozvoje 
investuje částku kolem 150 milionů 
korun a projekty za další desítky 
milionů připravuje. Děje se tak díky 
dlouhodobě úspěšné snaze o zís-
kávání dotačních peněz. Dotací  
a finančních darů na různé městské 
investice a projekty bylo letos zís-
káno přes 100 milionů korun. Bez 
těchto finančních prostředků by ne-
bylo možné většinu investic vůbec 
uskutečnit.

Redakce

Pláž připravili dobrovolníci
Ve čtvrtek 11. dubna proběhla za 
přítomnosti několika desítek dob-
rovolníků brigáda na pláži „Na Ka-
mínkách“ u Jizery. Dobrovolníci vy-
pleli písčitou pláž a doházeli písek, 
obrousili a natřeli lavičky a došlo i na 
opravu dřevěných mol a ležení. 

Chtěli bychom poděkovat všem 
dobrovolníkům, kteří se brigády 
zúčastnili a věnovali tak svůj čas. 
Především bychom chtěli poděkovat 
panu Václavu Tomanovi za technic-

kou podporu a panu Vojtěchu Spol-
kovi a jeho firmě Barvy Boleslav, 
s.r.o. za sponzorský dar v podobě 
barev a materiálu.  

Doufáme, že i v roce 2019 pro 
vás bude pláž „Na Kamínkách“ pří-
jemným místem pro letní radovánky 
a odpočinek, stejně jako tomu bylo 
již ve slunečných jarních dnech.

Aleš Rychlý,
referent kanceláře vedoucího MÚ

Výkopy: kudy v nejbližších měsících neprojedete?
Práce na opravách místních i kraj-
ských komunikací pokračují a na ně-
kterých místech ve městě komplikují 
dopravu.

Na Masarykově náměstí, které 
se připravuje na revitalizaci (od-
startuje příští rok) dokončí v červnu 
práce Vodovody a kanalizace MB  
a vystřídají je technici ČEZu. Ti zde 
budou pracovat po většinu léta. 
Výkopy však budou výrazně menší  
a mělčí a omezí maximálně chodce. 
Po dokončení prací bude náměstí 
připraveno na revitalizaci povrchů.

Ve městě aktuálně probíhají 
práce v ulici Jana Švermy, kde se 
pracuje na nových chodnících. Ulice 
je proto zúžená. Omezení zde skon-
čí pravděpodobně v červnu.

Na Habeši, v okolí ulic Husova, 
Přemyslova a dalších, již nyní probí-
há koordinovaná výměna vedení ply-
nu, vody i kanalizačního potrubí. Na 
ni naváže výstavba nového povrchu 
vozovky i chodníků. Práce potrvají 
několik měsíců.

S nepříjemnými omezeními se 
potýká rovněž Veselá, která je su-

žována vysokým nárůstem dopravy.  
Ten je důsledkem omezení provozu 
na dálnici D10, o kterém Ředitelství 
silnic a dálnic město předem nein-
formovalo. V některých místech jsou 
vzhledem k probíhajícím opravám 
chodníků v ulici 5. května instalo-
vány semafory, které kyvadlově řídí 
dopravu. Situace by se měla uklid-
ňovat ve třetím květnovém týdnu, 
kdy skončí omezení na D10, nové 
chodníky mají být hotovy nejpozději 
v srpnu.

V květnu však čeká Veselou ješ-

tě další omezení. Ve Lhotické ulici 
zahájí práce plynaři, kteří připravují 
výměnu potrubí. Město na ně navá-
že výstavbou nových chodníků, na 
něž získalo dotaci ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury. Omezení 
mohou trvat do začátku podzimu. 

Ve třetím kvartálu letošního roku 
by v místí části Veselá měla rovněž 
začít avizovaná oprava průtahu od 
Přestavlcké ulice až za Hoškovice 
prováděná krajskou správou silnic.

Redakce

S kácením stromů pomohli 
dobrovolní hasiči
Chtěli bychom touto cestou poděko-
vat Sboru dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště za pomoc při kácení 
stromů v místní části Kruhy.

Za pomoci své požární plošiny 
nám v rámci svého výcviku pomoh-
li ořezat větve a zkrátit kmeny čtyř 
borovic a jednoho modřínu. Stromy 
rostly v zástavbě, korunami zasaho-
valy nad dráty elektrického vedení,  
a proto je nešlo pokácet běžným 
způsobem. Složitou práci zvládli ha-
siči bez problémů. 

Jsme rádi i za slova velitele jed-
notky Miroslava Picka, že pro hasiče 
je takováto činnost důležitá hlavně 
k získání cenných zkušeností pro 
budoucí zásahy podobného typu. 

Děkujeme. 

Za Osadní výbor Kruhy 
Václav Vaníček

Dotační program pro nepa-
mátky v památkové zóně
Od roku 2016 mohou vlastníci nepa-
mátkových objektů nacházejících se 
v městské památkové zóně podávat 
vždy k poslednímu únoru žádosti  
o příspěvek na obnovu svého domu. 
Město zřídilo dotační titul ve snaze 
přispět ke zlepšení vzhledu památ-
kově chráněného území a částečně 
i kompenzovat zvýšené náklady vy-
volané požadavky státní památkové 
péče. Podporovány jsou hlavně ob-
novy exteriéru – nové fasády, repase 
a výměny oken či střešních krytin. 

Pro účely dotačního programu 
je z městského rozpočtu vyčleňo-
váno několik set tisíc korun ročně.  
V letech 2016 až 2018 město roz-
dělilo mezi majitele objektů v pa-

mátkové zóně, kteří měli zájem 
své nemovitosti opravit, přibližně 
900 tisíc korun. V roce 2019 to 
bude dalších téměř 300 tisíc: radní  
a zastupitelé odsouhlasili poskytnutí 
příspěvku na výměnu krytiny domu 
čp. 9 v ulici Víta Nejedlého, obnovu 
fasády domů čp. 692 a čp. 134 na 
Masarykově náměstí, výměnu oken 
v podkroví domu čp. 43 v Havlíčkově 
ulici, výměnu dveří a obnovu vněj-
ších omítek domu čp. 173 a osazení 
oken v severozápadním štítu domu 
čp. 155, oba v Hluboké ulici.  

Lenka Zikmundová,
Odbor výstavby a územního 

plánování Městského úřadu MH

V minulých číslech Kamelotu jsme 
přinesli informaci k rozvoji průmys-
lové zóny. V současné době došlo  
k zastavení jednání s investorem. 

Důvodem je skutečnost, že 
investor neakceptoval Zásady 
pro výstavbu v Mnichově Hradišti 
schválené zastupitelstvem města 
23. dubna 2018 ani podmínky rady 
města, která k jednání od začátku 
přistupovala s cílem ochránit veřejný 
zájem. Radní se většinově shodli, že 
v případě, že bude předložen záměr 
v podobném celkovém rozsahu, kte-
rý byl předmětem jednání, bude rada 
města požadovat posouzení záměru 
na životní prostředí dle tzv. EIA.  
O takový záměr ale investor dodnes 
nepožádal. Zásady, které byly více 
než dva roky připravovány a nyní 
jsou rok v platnosti, se ukázaly jako 
platný dokument, který je při hájení 
veřejného zájmu nápomocný. 

Investor může samozřejmě dále 
žádat o stavební povolení dle záko-
na. Zástupci města však budou v 
tomto procesu uplatňovat svá práva, 
aby co nejvíce ochránili veřejný zá-
jem, tedy zabránili možným negativ-
ním dopadům na dopravu, ovzduší, 

K průmyslové zóně...
bezpečnost a další aspekty života.

Rada města je nadále otevřena 
jednání, v případě že investor bude 
respektovat snahu chránit veřejný 
zájem, protože si je vědoma toho, že 
již od roku 1995 je tato část města 
v územním plánu pro průmyslovou 
zónu vyhrazena. I z tohoto důvo-
du jsme nepřistoupili ke stavební 
uzávěře, která by nebyla řešením 
nastalé situace, neboť by platila jen 
do doby vydání nového územního 
plánu, tedy pouze několik měsíců. 
Investor navíc dosud ve většině 
dopravních řešení vycházel navrže-
nému územnímu plánu vstříc. Úplné 
vypuštění či významné omezení 
průmyslové zóny v uzemním plánu 
by se rovnalo soudní při s majiteli 
pozemků i investorem. 

Zástupci města budou dál uplat-
ňovat svá práva v rámci stavebního 
řízení se snahou přispět ke zmen-
šení areálu či rozdělení jednotlivých 
hal na menší objekty a rovněž zajistit 
u investora v rámci jednání finance 
na úpravu veřejné infrastruktury.

Ondřej Lochman,
starosta města
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Jaro hereckých osobností začíná
Ve středu 15. května zahájí Eliška 
Balzerová 3. ročník mnichovohra-
dišťské divadelní přehlídky Jaro 
hereckých osobností, a to inscenací 
Můj báječný rozvod. Jde o laskavou 
komedii, kterou irská autorka Geral-
dine Aron věnovala všem, kteří ne 
vlastní vinou zůstali sami. Jedná 
se o příběh o nelehkém údělu ženy 
středních let opuštěné manželem, 
boji se samotou a o hledání nového 
smyslu života. Vstupenky na samo-
statné představení jsou již v prodeji. 

Také další představení uváděné 
v rámci přehlídky mají atraktivní ná-
měty a obsazení. Představení Sudí 
je ideální pro ty, kteří si místo divadla 
zajdou radši na fotbal. Teď můžete 
skloubit obojí a překvapit svoji dra-
hou polovičku – ve hře totiž Ladislav 
Hampl jako fotbalový rozhodčí řeší 
nejen svou nevděčnou profesi, ale 
nahlíží celkově na svět a zákulisí fot-
balu. Dámy, můžete to brát jako pří-
ležitost, jak se přiblížit vašemu muži 

a jeho oblíbenému koníčku. Sudího 
uvedeme 3. června.

Mini abonmá zakončí tři herečtí 
veteráni Petr Kostka, Jaroslav Sato-
ranský a Miroslav Vladyka, hrající tři 
válečné veterány ve hře Hrdinové. 
Gustav, René a Fernand, spolu žijí  
v domově důchodců – setkávají se na 
terase svého současného útočiště, 

vzpomínají na minulost a popichují 
se. Rozhodnou se vzepřít životu „ve 
výslužbě“ a společně si naplánují 
výpravu. Uspějí stárnoucí hrdinové  
v tomto svém životním dobrodruž-
ství? O tom se přesvědčíte 19. červ-
na.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Beseda s Pavlem Kverkem o čápech,
slavících i jiném ptactvu na Mnichovohradišťsku
Ve čtvrtek 4. dubna jste v pozdním 
odpoledni mohli z Volnočasového 
centra slyšet ptačí zpěv, přesněji, 
řičel tu slavík. Tedy, ne že by letos 
přiletěl tak brzy a uhnízdil se ve zdě-
né budově, na to nám asi „nenale-
títe“, ornitologickou besedu tu totiž 
měl Pavel Kverek a jeho nahrávky 
ptačího zpěvu a promítání zpestřily 
návštěvníkům povídání. 

Pan Kverek představil nejen 
slavíky, kteří jsou jeho velikou lás-
kou, pohovořil i o „našich“ čápech  
a ostatních opeřencích, které může-
te potkat či slyšet při procházkách  
v našem okolí. Ukázal vlastnoručně 
vyrobenou lapačku, do které ptáčky 
chytá na návnadu (mouční červi)  

a kroužek na označení čápů pro 
jejich další sledování. K zakoupení 
byla také kniha Slavík z dubového 
lesa, kterou autor zájemcům vlast-
noručně podepsal.

Odpoledne se přehouplo v pod-
večer, poutavé povídání pana Kver-
ka by se dalo poslouchat nekonečně 

Knihy oceněné Magnesií literou na vás čekají také v naší knihovně
V neděli 7. dubna jsme mohli v Čes-
ké televizi sledovat přímý přenos 
předávání literárních cen Magnesia 
litera za rok 2018. Většinu oceně-
ných knih si již nyní můžete půjčit  
v naší knihovně.

Kniha roku:
Radka Denemarková – 
Hodiny z olova (Host)

Rozsáhlý román inspirovaný au-
torčinými pobyty v Číně. Do osudu 
několika rodin odlišných generací  
z evropských zemí i sociálních vrs-
tev zasáhne tatáž rozhodující věta. 
Český podnikatel, jeho manželka  
a dospívající dcera, ruský diplomat, 
francouzský literát, studentka ka-

ligrafie, kuchař a řada dalších hrdi-
nů. Jejich rodinná traumata, krize 
středního věku, vyhoření nebo pu-
berta. Poutníci a cestovatelé, kteří 
odjeli do Číny, aby si uklidili ve svém 
životě, ale jejich svět se dál rozpadá. 
Něco nenávratně ztrácejí a sami ne-
jsou s to to pochopit.

Litera za prózu:
Pavla Horáková – 
Teorie podivnosti (Argo)

Vypravěčka Ada, mladá vědky-
ně z „Ústavu mezioborových studií 
člověka“, je v mnohém typickou 
moderní intelektuálkou, která se 
pokouší vybalancovat osobní život 
a kariéru. V obojím už má za sebou 

leccos, a tak není prosta jistého cyni-
smu. Na pozadí pátrání po zmizelém 
synovi své kolegyně zaznamenává 
kolem sebe zdánlivé nahodilosti, za 
nimiž však tuší zákonitost a prová-
zanost.  Pro všechny tyto jevy hledá 
zastřešující definici, svou „teorii po-
divnosti“, a zjišťuje, že nekonečnou 
spletitost světa pouhým rozumem 
neuchopí. Zatímco společnost ko-
lem ní čím dál více lpí na vyprázd-
něných pravidlech, Ada její struktury 
jednu po druhé opouští a vydává se 
vstříc svobodě.

DILIA Litera pro objev roku 
Anna Cima – 
Probudím se na Šibuji (Paseka)

Když se sedmnáctiletá Jana 
dostane do vysněného Tokia, nej-
raději by zde zůstala navždy. Záhy 
se přesvědčí o tom, jak nedozírné 
následky může takové přání mít. 
Ocitne se totiž uzavřená v magickém 
kruhu rušné čtvrti Šibuja. Zatímco 
mladší podoba Jany bloudí městem, 
zažívá podivuhodné situace a hledá 
cestu domů, čtyřiadvacetiletá Jana  
v Praze studuje japanologii, usiluje  
o stipendium do Tokia a společně se 
starším spolužákem si láme hlavu 
nad překladem japonské povídky. 
Osud jejího autora, donedávna za-
pomenutého spisovatele Kawašity, 
bude mít na vývoj událostí větší vliv, 
než by kdy obě Jany čekaly.

Kosmas Ceny čtenářů:
Jakub Szántó – Za oponou války. 
Zpravodajem nejen na Blízkém vý-
chodě (Argo)

Zpravodaj České televize na 
Blízkém východě v knize přibližuje 
své dramatické zážitky z fronto-
vých linií, míst teroristických útoků 
i státních převratů a revolucí, které 
během své kariéry televizního no-
vináře v uplynulých dvou dekádách 
natáčel. Zároveň poodhaluje a de-
mytizuje práci žurnalistů uprostřed 
pohnutých situací a nepředvídatel-
ného vývoje. Kniha dává nahlédnout 
i do niterných vztahů autora k rodině, 
novinářským kolegům i přátelům na-
příč Orientem.

Následující dvě knihy máme 
objednané a dostaneme je v nejbliž-
ších dnech. Neváhejte se nás při své 
návštěvě zeptat, zda je již můžete 
nalézt mezi ostatními tituly v naší 
knihovně.

Litera za knihu pro děti a mládež:
Vendula Borůvková – 
1918 aneb Jak jsem dal gól přes 
celé Československo (Host)

Litera za naučnou literaturu:
Jan Votýpka a kol. – 
O parazitech a lidech (Triton)

Jana Jedličková,
městská knihovna

Sezóna 2018/2019 skončila, předplaťte 
si divadlo, hudbu či pohádky na tu příští
V dubnu jsme se rozloučili jak  
s koncertní, tak s divadelní sezónou 
2018/2019. V obou případech se  
s diváky přišel rozloučit pan staros-
ta Ondřej Lochman, který společně  
s jednatelem Klubu Dominikem Ma-
lým a produkční Barborou Balejovou 
vylosoval výherce abonentních pou-
kazů na další sezónu. 

Milovníky kultury, kteří neměli 
takové štěstí, aby získali předplat-
né zdarma, bychom rádi upozorni-
li, že prodej abonmá na příští rok 
bude nyní probíhat stejně jako loni 
– abonentům budeme jejich místa 
držet do konce května. Poté budou 

neprodaná místa nabídnuta novým 
zájemcům. Vše vyřídíte v kanceláři 
divadla, v budově Klubu na náměstí. 

Již před měsícem začal prodej 
dětského pohádkového předplatné-
ho do divadla a sál už se nám pěkně 
plní. Rodiče oceňují hlavně fakt, že 
jim odpadne stání ve frontě, a tím 
pádem už nemusí s dětmi čekat 30 
minut před představením u poklad-
ny. Navíc si každý může vybrat svá 
oblíbená místa, která mu zůstanou 
na všechny hry. Pokud abonentovi 
termín pohádky nebude vyhovovat, 
bude samozřejmě možné abonentku 
půjčit známému. 

První ročník abonmá sestávají-
cího z dětských pohádek je opravdu 
nabitý – uvidíte Zlatovlásku, Nepo-
slušná kůzlátka, Jů a Hele, Prin-
ceznu ze mlejna, Pračlověka a další 
zajímavé postavy. Každá pohádka 
bude jiná – jedna loutková, druhá 
hraná, další poučná a ve většině se 
bude zpívat. Více informací získáte  
v kanceláři divadla.

Věříme, že programy připravo-
vané na příští sezónu se vám budou 
líbit. Těšíme se na shledanou v di-
vadle.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Na pomník se po 60 letech 
vrátí dlouho ztracené prvky
Ve středu 8. května si Mnichovo 
Hradiště připomene výročí Dne 
vítězství a konce 2. světové války.  
V tento sváteční den se na tradičním 
místě, u pomníku v parku u nádraží, 
uskuteční pietní akt, jehož součástí 
bude i navrácení prvků, jež byly před 
60 lety z pomníku sejmuty a které 
byly dlouhá desetiletí považovány za 
ztracené. Samotný akt začíná úde-
rem 14. hodiny, ve 13:30 mu bude 
předcházet kladení květin k bustě  
T. G. Masaryka na návsi ve Veselé.

V souvislosti s tímto květnovým 

svátkem město opět připomíná inici-
ativu Vlajka pro republiku. Kolik vla-
jek se bude v ulicích třepotat letos? 
Pokud chcete rozšířit řady těch, pro 
něž se vyvěšování státních vlajek 
stalo již tradicí, můžete tak učinit  
s pomocí městského úřadu – ten le-
tos od poloviny dubna až do 7. květ-
na opět nabízí vlajky zdarma nebo 
za dobrovolný příspěvek. Podpoříte 
demokratické hodnoty, na nichž stojí 
naše společnost?

Redakce

Kurzy společenského tance 
a výchovy pro mládež 2019
Pokud ještě váháte, zda příští rok jít 
do tanečních, máte stále možnost 
podat přihlášku do Klubu Mnichovo 
Hradiště. Ovšem platí, že čím dříve, 
tím lépe! 

Co nabízíme: velké sály Mni-
chova Hradiště (sál Klubu a sál na 
Základní škole Studentská), pro-
dlouženou a věneček v Kulturním 
domě Pěnčín, bonusovou disko 
lekci, profesionální taneční mistry  
s pedagogickým vzděláním, fotografa  
a fotokoutek, hudební překvapení na 

věnečku... 
Lekce se budou konat každou 

sobotu od 14. září, věneček je na-
plánován na 14. prosinec. Hodiny 
povedou taneční mistři Ilona Šulco-
vá a Marian Šulc. Účastníci absolvují 
celkem 13 lekci, školné je přijde na 
2190 Kč.  

Neváhejte, tento zážitek určitě 
stojí za to.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Noc kostelů se poprvé konala ve 
Vídni v roce 2005. Od té doby se 
rozšířila tato akce do Čech, na Slo-
vensko, do Švýcarska nebo třeba  
i do Estonska. Cílem této akce je 
otevřít návštěvníkům církevní budo-
vy a kostely netradičním způsobem, 
přiblížit nová zákoutí, ale hlavně 
ukázat církev jako místo setkávání 
lidí s lidmi, ale hlavně s Bohem. 

Do Noci kostelů se zapojují 
různé církve napříč celou Českou 
republikou. Využijte příležitost na-
hlédnout, vyslechnout, popovídat si, 
prožít něco nového, co může přinést 
radost do vašeho života. Pokud se 
chcete o Noci kostelů dovědět více, 
navštivte webové stránky www.noc-
kostelu.cz. 

Vážení přátelé, také Jednota 
bratrská v Mnichově Hradišti se za-
pojuje do této akce a srdečně vás 
zve v pátek 24. května mezi 19. a 23. 
hodinou do Volnočasového centra  
v Mnichově Hradišti.   

Budete zde mít možnost vi-
dět různé hry, fotografie, písničky  
a mnoho dalšího. Pro zájemce ote-
vřeme truhlářskou dílnu a ukážeme 
mnichovohradišťský betlém, který 
spolu s dětmi stavíme. Kolik zná-
mých osobností na betlému pozná-
te? Program je vhodný pro děti, Vol-
nočasové centrum má bezbariérový 
přístup.

Za Jednotu bratrskou MH 
Dana Nováková

JEDNOTA BRATRSKÁ 
ZVE NA NOC KOSTELŮ

dlouho a návštěvníci měli spoustu 
dotazů. Tak až půjdete na procház-
ku, nezapomeňte se zaposlouchat 
do ptačího koncertu, nejlépe po 
ránu!

      Lucie Krausová,
městská knihovna
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Vstupenky do kina lze 
nově rezervovat online
Od 10. dubna si mohou diváci rezer-
vovat vstupenky do městského kina 
také online. Na webových stránkách 
kino.mnhradistě.cz v záložce Rezer-
vace najdete návod jak postupovat. 
Zároveň zůstávají v platnosti i ostatní 
možnosti rezervací – tedy e-mailem, 
telefonicky či osobně v kině nebo  
v infocentru. Zaměstnanci do systé-

mu vaše rezervace zadají sami.
Věříme, že tato další služba 

návštěvníkům bude hojně využívá-
na. O dalších technických úpravách 
(prodej vstupenek online, platba kar-
tou) vás budeme včas informovat.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Kdysi jsme pro filmy jezdívali na nádraží  
s károu, vzpomíná promítač Jaroslav Špírek
Služebně nejstarší promítač mni-
chovohradišťského kina, pan Jaro-
slav Špírek (nar. 1946), v kině jako 
brigádník pracuje již od roku 1970, 
tedy 49 let. Jak se za dobu jeho prá-
ce kino měnilo po stránce technické  
i vzhledové? Jak často se dříve  
v kině hrálo, kde bývala šatna, po-
kladna či prodej občerstvení? To  
a ještě mnoho dalšího se dovíte v 
následujícím rozhovoru.

Pane Špírku, vy jste původním po-
voláním opravář televizorů a tato 
profese vás taky celý život živila. 
Proč jste se rozhodl vypomáhat  
v kině jako promítač?

Ano, celý život kromě svého 
stálého zaměstnání jsem pracoval 
jako promítač. Začínal jsem v kině 
v Debři někdy v roce 1966. Tam 
jsem také absolvoval odborné ško-
lení, které muselo být. Pak jsem se 
přestěhoval do Mnichova Hradiště  
a začal jsem promítat ve zdejším 
kině. Práce mě bavila, byla mi tech-
nicky blízká a slušně jsem si přivy-
dělal. Promítal jsem také na požádá-
ní 16mm filmy po vesnicích, v sálech 
různých pohostinství.

Jaké formáty se v začátcích vaší 
promítačské praxe hrály?

V 60. a 70. letech se promítaly 
filmy pouze z 35mm filmového pásu, 
ale ve třech formátech – klasickém, 
rozšířeném a širokoúhlém. Lišily se 
šířkou obrazu. Poslední nastoupily 
širokoúhlé filmy, v Hradišti se začaly 
promítat v roce 1958.

Jak často se v kině hrálo? Pama-
tujete na nějaké konkrétní filmy, 
které byly vždycky vyprodané?

Hrálo se denně, po dvou před-
staveních. Přes léto fungovalo letní 
kino, zhruba od půli června do kon-
ce srpna, při pěkném počasí i déle.  
V případě špatného počasí se pro-
mítání nerušilo, jenom se přesunu-
lo do kamenného kina, což lidé už 
znali a počítali s tím. Do letního kina 
se vešlo přes 2000 diváků a takhle 
plno bylo často. Nejnavštěvovanější 
filmy, na které si hlavně vzpomínám, 
byly Poklad na Stříbrném jezeře, Vi-
nnetou, z novějších třeba Kokosy na 
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sněhu. Škoda, že letní kino v polovi-
ně 90. let skončilo, ale návštěvnost 
poklesla tak rapidně, že se nedalo 
udržet.

Jaké to bylo promítat z 35milime-
trových filmových pásů? Vzpomí-
náte na ně rád?

Bylo to těžké. Byla to zodpo-
vědná práce už během přípravy 
promítání, potom hlídat průběh filmu  
a nakonec ho správně připravit  
k odeslání do dalšího kina. Filmy 
chodily natočené na takzvaných 
středovkách, ne na cívkách, a jeden 
kotouč obsahoval zhruba 300 met-
rů pásu. Na jeden film chodilo šest 
a více kotoučů (tříhodinový film byl 
zhruba na devíti kotoučích). Teprve 
v kině se filmy přetáčely na cívky, 
zpočátku ručně za pomoci kliky, 
později už na promítačce. V průběhu 
promítání se musela hlídat včasná 
výměna cívek. Po skončení projekce 
se filmy znovu přetočily na středov-
ku, aby další kino mělo film správně 
připravený. Docházelo i k přetržení 
filmu během promítání. Oprava sle-
pením se prováděla až po skončení 
filmu – za provozu se přetržený pás 
pouze ručně namotal na už odpro-
mítanou část a hned se pokračovalo, 
takže pár vteřin děje diváci neviděli. 
Filmy tehdy chodily pouze vlakem. 
Naštěstí bylo nádraží blízko kina, ale 
i tak jsme pro filmy často jezdili kár-
kou. Byly v kovových bednách, které 
byly pěkně těžké, později v lehčích 
plastových přepravkách. Při promí-
tání byli v kabině vždy dva promítači 
a na přípravu filmu měli zhruba ho-
dinu. 

Později přišly videokazety, DVD 
disky a od roku 2013 po digitaliza-
ci kina promítání přes počítač. Jak 
jste všechny ty technické změny 
zvládal?

Všechny další technické změny 
jsem se naučil. Práce mě bavila, tak 
mi to nedělalo problém. Digitalizace 
byla pro mě asi nejtvrdší oříšek, ale 
pomáhal mi můj vnuk, který tu také 
pracuje. Ale hlavně – já sám jsem se 
to chtěl naučit.

A teď něco ke vzhledu kina. Jak 
se od vašich začátků v Mnichově 
Hradišti změnil kinosál, vestibul či 
vnější vzhled budovy?

Když jsem tu začínal v roce 
1970, mělo kino 309 míst v 19 řa-
dách. Mnozí jistě pamatujete tvrdé 
dřevěné sklápěcí sedačky. Poklad-
na byla ve vestibulu hned u vchodu 
vlevo, přímo naproti vchodu byl ki-
osek s občerstvením (v místě, kde 
dnes stojí historický diaprojektor), 
v prostoru dnešního salónku byla 
šatna. Personál tvořili dva promítači, 
pokladní, šatnářka, dvě uvaděčky  
a obsluha kiosku. Z kinosálu se dalo 
vyjít dvěma způsoby, z nichž ani je-
den se dnes nepoužívá – buď přes 
vestibul prosklenými dveřmi vlevo  
u toalet, nebo přímo z dolní části 
sálu vpravo. Dveře jsou tam dodnes, 
ale jsou zazděné. Největší stavební 
úpravy proběhly v kině za pana Vla-
dimíra Koška ze společnosti Saturn, 
která kino provozovala tuším od pře-
lomu tisíciletí do roku 2011. Jemu 
vděčíme za příjemné prostředí kino-
sálu, zejména pohodlné a prostorné 
sedačky (není jich už 309, ale „jen“ 
151). Budova dostala novou omítku, 

zastřešil se vchod, opravila střecha, 
provoz zahájila kinokavárna. Ta 
fungovala do roku 2013, o dva roky 
později pak její místo zaujala Dětská 
skupina Kohoutek pro předškolní 
děti.

Pamatujete, kdo byl váš první šéf? 
Kolik jste jich zažil celkem a na 
které z nich vzpomínáte nejraději?

Mým prvním šéfem byl pan Mi-
lan Lacina, který vedl kino víc než 50 
let. Dalším byl pan Josef Flanderka, 
na toho vzpomínám velmi rád. Když 
odešel v roce 2015 do důchodu, 
jednatelů se vystřídalo během krát-
ké doby několik. Současný šéf pan 
Malý je sice hodně mladý, ale je pra-
covitý a vstřícný, jemu děkujeme za 
zlepšení podmínek v promítací kabi-
ně, ať už je to zavedení klimatizace, 
koupě nového počítače a dalšího 
vybavení či celkové modernizování 
chodu kina. Jsme rádi, že ho v Hra-
dišti máme.

To, že jste zvládl i digitální projek-
ce, dokazuje, že se nejen dokáže-
te učit něčemu novému, ale i to, 
že vás vaše práce v kině baví. Je 
to tak? Nebo je i něco, co vás štve 
a zlobí?

Nezlobí mě nic. Jsem tu rád. Je 
to příjemný přivýdělek k mému ma-
lému důchodu.

Děkuji vám za vaše vyčerpávají-
cí a velmi zajímavé odpovědi a přeji 
vám ještě mnoho let spokojené prá-
ce v našem kině.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště Mladý fotograf Dan Razák 

vystavuje ve vestibulu kina
Po delší době opět zpříjemníme 
návštěvníkům kina čekání na film.  
V pátek 10. května zahajujeme vý-
stavu fotografií ve vestibulu kina. 
Jejím autorem je čtrnáctiletý student 
mnichovohradišťského gymnázia 
Dan Razák. Fotografování a filmo-
vání se věnuje od svých deseti let 
v rámci turnovského fotokroužku ve 
volnočasovém centru Žlutá ponorka. 

V roce 2017 se Dan zúčastnil 
fotosoutěže Zimní Turnov a v kate-
gorii dětí a mládeže se umístil na 
prvním místě. Nejraději zachycuje 
krásy přírody nebo historické památ-
ky (Český ráj, Krkonoše, Šumava). 
Mezi jeho další záliby patří také 

hudba. Od třetí třídy základní školy 
navštěvuje místní ZUŠ, kde se učí 
hře na klavír, soukromě také hraje 
na příčnou flétnu. Je rovněž velkým 
fanouškem železnic.

Jsme rádi, že otevření výstavy 
připadlo zároveň na den otevřených 
dveří v kině v rámci Muzejní noci  
a že můžeme návštěvníkům nabíd-
nout kromě prohlídky kina také tuto 
výstavu. Dále bude výstava otevřena 
pouze v době provozu pokladny. Ex-
pozice tu bude umístěna do konce 
června.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Přijďte na Johna Wicka, 
Shazam! nebo pokémony

V květnu se na česká filmová plátna 
poprvé vydají legendární postavičky 
pokémonů v hraném filmu Pokémon: 
Detektiv Pikachu. Rozliční pokémo-
ni žijí ve filmu bok po boku s lidmi  
a vzájemně si pomáhají. Dále  
v premiéře uvidíte nový slovenský thri-
ller režiséra Petera Bebjaka Trhlina  
o tajemném mizení lidí ve sloven-
ských horách a další filmové zpraco-
vání pohádky o Aladinovi a džinovi 
z lampy s prostým názvem Aladin. 
Promítneme vám také třetí pokračo-
vání kriminálky John Wick 3 s Keenu 
Reevesem v hlavní roli.

Pro děti a mládež zařazujeme 
fantasy snímek Shazam! o čtrnác-
tiletém chlapci, který v sobě ob-
jevuje superhrdinské schopnosti,  
a dobrodružný příběh z jihoafric-
ké rezervace Mia a bílý lev. Velmi 
silný dramatický příběh nabízí film 
Nikdy neodvracej zrak o německém 
výtvarníkovi, jehož tvorbu kromě 
vlastních traumat ovlivní i nacistická 
minulost jeho tchána.

Oba květnové státní svátky při-
padají na středu, zařazujeme tedy 
na oba dny i dopolední promítání – 
1. května Putování se sobíkem pro 
děti a 8. května Skleněný pokoj pro 
dospělé. Další dopolední projekce 
bude repríza hudebního filmu Zrodi-
la se hvězda.

V pátek 10. května kino nebude 
promítat – pozveme vás od 17 do 
22 hodin na den otevřených dveří  
v rámci Muzejní noci. Zájemcům 
ukážeme promítací kabinu, promít-
neme ukázku z historické promítač-
ky 35milimetrových filmů, povíme 
něco z historie kina... Zároveň v ten-
to den zahajujeme výstavu fotogra-
fií mnichovohradišťského studenta 
Dana Razáka.

Přejeme krásné jaro, a i navzdo-
ry dlouhým dnům a hezkému počasí 
zveme: přijďte večer k nám na dobrý 
film!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Ve středu 20. března si děti, které 
přišly na další setkání z cyklu Dnes-
ka čte dětem…, užily opravdu zá-
bavné odpoledne. Náčelník městské 
policie Petr Kožený nejdříve dětem 
přečetl policejní pohádku a potom to 
vypuklo. Děti si mohly prohlédnout 
pouta a některé se nechaly spoutat 
jako opravdoví zločinci. Pak jim pan 
Kožený půjčil i svoji pistoli a zod-
povídal nekonečné dětské dotazy  

Dětem četl náčelník městské policie i skautská vedoucí

o zatýkání a chytání zlodějů. Nako-
nec dětem připomněl i důležitá te-
lefonní čísla na hasiče, záchranáře 
a policii. A protože každý policista 
musí být i dobrý sportovec, na závěr 
vyzkoušel fyzickou zdatnost dětí, ka-
ždý musel udělat deset dřepů!

Další setkání z tohoto cyklu 
proběhlo z úterý 2. dubna. Skaut-
ská vedoucí Eliška Kupcová si na 
čtení přivedla i několik skautek ve 

skautských uniformách. Ke čtení si 
vybrala knihu Dračí srdce od Any 
Galánové. Příběh mladého hrdiny 
plný dobrodružství a fantazie si zís-
kal oblibu dětí po celém světě. Bylo 
znát, že Eliška to s dětmi opravdu 
umí. Střídavě četla a dávala dětem 
otázky a úkoly. Tím zapojila do prá-
ce opravdu všechny malé účastníky,  
a během čtení tak bylo velmi 
živo. Na závěr se děti dozvěděly  

i o skautském oddíle, táborech  
a také co znamenají jednotlivé části 
skautského oblečení. Velký úspěch 
měl i hlavolam ježek v kleci. Každý si 
ho mohl zkusit vyndat. Podařilo se to 
jen jednomu malému návštěvníkovi, 
ale Eliška pak všem trik na vyndání 
ježka prozradila.

Jana Jedličková,
městská knihovna
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O studentském parlamentu na gymnáziu
s jeho předsedkyní Karolínou Nohýnkovou
Gymnázium Mnichovo Hradiště patří 
do sítě Škola pro demokracii (www.
skolaprodemokracii.cz), a nejen pro-
to zde působí aktivní studentský par-
lament. A protože i v tomto případě 
je nejdůležitější ochota konkrétních 
studentů udělat něco navíc pro dru-
hé, zeptáme se na další informace 
předsedkyně Studentského parla-
mentu na GMH, septimánky Karolí-
ny Nohýnkové.

Karolíno, můžete krátce předsta-
vit náš studentský parlament?

Studentský parlament na naší 
škole funguje již třetím rokem. Kaž-
dá třída má své dva zástupce, kteří 
se účastní schůzek a prosazují zde 
třídní zájmy a nápady. Koordiná-
torkou našeho parlamentu je paní 
profesorka Kateřina Šrytrová, která 
nám velmi pomáhá a je nám skvělou 
oporou.

Jakými tématy se nejčastěji zabý-
váte a co se vám například poved-
lo v poslední době?

Často řešíme drobnosti týkající 

se školy – například rozbité hodi-
ny nebo nevyhovující výšku lavic, 
ale mimo tyto praktické věci máme  
i řadu vlastních projektů. V minulých 
letech jsme pro studenty zorganizo-
vali několik přednášek se zaměře-
ním například na aktuální politické 
dění, na možnosti studia v zahrani-
čí aj. Díky spolupráci s organizací 
Hrdá škola jsme v lednu uspořá-
dali na škole Teplákový den a nyní  
s nimi řešíme kolekci školních mikin 
a triček. V dubnu jsme se zapojili 
do celostátní akce Ukliďme Česko,  

v procesu organizace je teď napří-
klad burza knih.

Co vás osobně na práci pro parla-
ment těší – a co by naopak mohlo 
být lepší?

Do parlamentu chodím, protože 
si myslím, že má smysl. Nejen, že 
se jeho prostřednictvím můžeme 
zapojit do mnoha akcí a ovlivnit dění 
ve škole, ale zároveň je výzvou pro 
mě samou. Člověk je někdy nucen 
vystoupit ze své komfortní zóny, 
je pod tlakem a nedostává se mu 

času. Vždy je ale nutné nastalou si-
tuaci nějak vyřešit. Právě čas je asi 
největší překážkou, parlament není 
jedinou věcí, které se věnuji, a tak 
často dělám věci na poslední chví-
li. Naštěstí je parlament týmem lidí  
a díky vzájemné spolupráci tak vět-
šinou dovedeme projekty do konce.

Za rok a kousek vás čeká maturita 
a pak vysoká škola – myslíte, že 
zkušenosti z parlamentu v bu-
doucnu nějak využijete?

Věřím, že ano. Za tu dobu, kte-
rou jsem členkou parlamentu, jsem 
získala spoustu zkušeností. Vy-
zkoušela jsem si organizování akcí, 
musela čelit s tím spojenému úspě-
chu, ale i neúspěchu. Parlament mě 
naučil spolupráci a kompromisům  
a to jsou, myslím, věci do života vel-
mi potřebné.

Přeji Karolíně mnoho úspěchů – 
ve škole i mimo ni.

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Jarní aktivity MAP II Mnichovohradišťsko

První jarní den jsme přivítali ve škol-
ní družině ZŠ a MŠ Klášter Hradiště 
nad Jizerou jednak čtenářskou díl-
nou nad knihou Kouzelná baterka, 
jednak setkáním knihovníků z ORP 
Mnichovo Hradiště. Při čtenářské 
dílně vedené Helenou Kaluhovou, 
mimochodem známou i mnichovo-
hradišťským dětem díky čtenářským 
dílničkám, jež vede v místní knihov-
ně, se děti pobavily, zaposlouchaly 
do půvabných a vtipných příběhů, 
tvořily i si hrály na televizní reporté-
ry. Knihovníci z okolních obcí se pak 
mohli inspirovat pro svou případnou 
budoucí práci.

V Mnichově Hradišti se již delší 
dobu volá po nízkoprahovém zaříze-
ní, které by sloužilo preventivně pro 
děti ohrožené rizikovým chováním 
a vyplňovalo prostor mezi školou a 
OSPODem. Nyní zde funguje jed-
nou týdně terénní forma této sociální 
služby, ale ideálem by bylo „kamen-
né“ zařízení. V rámci projektu jsme 
nabídli výjezd do dvou libereckých 
zařízení tohoto typu, a sice do 
NZDM V Kleci a Zapes. Velmi inspi-
rativní cesta, velmi odlišná zařízení 
– konečně jsme získali konkrétní 
představu o tom, jak může „nízko-
práh“ reálně vypadat a jak funguje.

Mgr. Petr Drábek, ředitel Stře-
dočeského inspektorátu České 
školní inspekce, zavítal do Hradiště 
pohovořit o výsledcích testování čte-
nářské a matematické gramotnosti 
u našich žáků a přidal též podněty 
k tomu, jak tyto gramotnosti rozvíjet 
(např. slovním hodnocením, tande-
movou výukou, prací s chybou atd.).

Zájem o interaktivní přednášku 

Zdeňka Oklešťka nás upřímně pře-
kvapil – leč nezaskočil, proto jsme 
z původně plánovaného Volnočaso-
vého centra akci přenesli na sál ZŠ 
Studentská, kam se nás ve finále 
vešlo rovných 100! Lektor pohovořil 
o typech sebevědomí i o tom, jak ho 
můžeme u dětí bořit, ale i podporo-
vat a rozvíjet. Jeden z názorů účast-
níků: „Pro mě – jako mámu, která se 
intuitivně snaží vést své děti k samo-
statnosti – bylo mimořádně přínosné 
pojmenování pocitů, vazeb a zákoni-
tostí souvisejících se sebevědomím 
dětí. Když má člověk pojmy, lépe se 
mu přemýšlí.“ 

Konec března se nesl po celé 
republice v duchu Noci s Anderse-
nem. Jsme rádi, že jsme mohli mni-
chovohradišťskou knihovnu v této 
aktivitě podpořit alespoň finančně, a 
dětem tak dopřát zážitek v podobě 
práce s andersenovským příběhem 
i nočního putování za spisovatelem. 

Téma hodnocení dětí považu-
jeme za velmi podstatné, proto mu 

byl věnován náš první čtenářský 
klub. Nakonec i samotná ČŠI si 
uvědomuje, že nikoliv jednoduché 
nálepkování výkonů žáků, ale slovní 
hodnocení podnítí v dětech zájem o 
další práci i jejich vlastní rozvoj. Četli 
jsme si o slovním hodnocení, deba-
tovali nad tématem, trochu jsme i 
snili – v každém případě se objevila 
řada otázek souvisejících s hodno-
cením, které budeme do budoucna 
jistě dále „rozkličovat“.

Hojná účast učitelek mateř-
ských škol nás přesvědčila o faktu, 
že je užitečné setkání podobného 
rázu organizovat i nadále – během 
setkání vedoucích i pedagogických 
pracovníků školek, které se usku-
tečnilo na začátku dubna v MŠ Bře-
zina, se účastnice mohly seznámit 
prostřednictvím Marcely Janšové, 
ředitelky MŠ Březina, s Žabákem 
Ferdou a jeho Emušáky, pomůckou 
sloužící k rozvoji emoční inteligence 
u dětí. Zdena Drahokoupilová, exter-
ní inspektorka ČŠI a stálice našich 

setkání, zasvětila přítomné do tajů 
práce této instituce i do momentů, 
jež je třeba si při práci s dětmi „po-
hlídat“. 

Radost máme z výjezdu mni-
chovohradišťské knihovnice Kateřiny 
Vítové mimo hranice města, kon-
krétně do MŠ Klášter Hradiště nad 
Jizerou, kde si s dětmi povídala o 
knihách, seznámila je se skřítky kni-
hovníčky i skřítky školkovníčky: děti 
poslouchaly půvabné příběhy, zopa-
kovaly si, jak se mají ke knihám cho-
vat, a paní knihovnici pomohly po-
jmenovat a správně vybarvit známé 
pohádkové postavičky. Výjezd do 
MŠ Jivina byl kvůli nemoci odvolán, 
nicméně těšíme se, že se povídání o 
knihách dostane i do dalších školek 
v naší ORP.

Uvědomujeme si, jak je důležité 
seznamovat se i s jinými než kla-
sickými pedagogickými programy. 
Proto jsme pro zájemce připravili 
povídání o životě ve waldorfské ma-
teřské škole, kterým nás provedla 

Jarmila Ponocná, bývalá ředitelka 
MŠ Klubíčko v Bosni. Velice pouta-
vým způsobem jsme se dozvěděli, 
jaké byly její motivy zajímat se o 
pedagogiku waldorfského typu a 
jaké kroky předcházely vzniku MŠ 
Klubíčko. Seznámili jsme se s prin-
cipy waldorfské pedagogiky i s ka-
ždodenním životem v této školce. 
Pohádkové prostředí! 

Aktivit, které pro vás připravuje-
me, je nepřeberné množství. Dou-
fáme, že si z nich vybere opravdu 
každý – učitel v mateřské či základní 
nebo střední škole, ředitel, rodič, 
prarodič, neformální vzdělavatel… 
A pokud jste dosud nenalezli v naší 
nabídce svůj „šálek kávy“, začtěte 
se do našeho květnového programu. 
Věříme, že vás některá z našich akcí 
osloví. Na našem webu www.map-
-mh.cz či facebookovém profilu MAP 
II Mnichovohradišťsko najdete vše 
podstatné.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Férová snídaně poosmé 
před gymnáziem

Bábovka s fairtradový kakaem, do-
mácí borůvková marmeláda i čers-
tvý sýr blízkých chovatelů ovcí. I na 
takových dobrotách si v dřívějších le-
tech pochutnali ti, kteří se zúčastnili 
některé z minulých férových snídaní. 
Ta letošní se koná v sobotu 11. květ-
na od 9:30 do zhruba 11:30.  

Během tohoto piknikového ha-
ppeningu, jenž se snaží podpořit 
drobné pěstitele, posnídají místní 
fanoušci fair trade a odpovědné 
spotřeby na trávníku před místním 
gymnáziem, v případě deště na 

gymnáziu ve spolupráci s Fairtrado-
vým týmem z Gymnázia Mnichovo 
Hradiště.

Vezměte si s sebou deku, hrne-
ček a něco dobrého, o co jste ochot-
ni se případně podělit i s ostatními,  
a vyrazte ke gymnáziu. Co můžete 
přibalit do košíku? Fairtradovou čo-
koládu, biozeleninu, domácí výpěst-
ky, jogurty, vajíčka či med místních 
chovatelů. Někdo možná upeče ko-
láč ze svijanské mouky, jiný připraví 
pomazánku z jeřmanického tvarohu 
a pažitky či čerstvě připravenou 
granolu s volaveckým jogurtem. Uvi-
díme, kdo čím letos překvapí. Fair-
tradová káva a čaj bude k dispozici. 

Během ochutnávání se můžete 
dozvědět více o fair tradu i věcech  
s ním souvisejících. Příběhy pěstite-
lů a dění okolo fair trade můžete sle-
dovat i na www.fairtrade-cesko.cz. 
Na setkání a snídani s Vámi se těší

 
Iva a Jan Štrojsovi

Děti z Kohoutku na exkurzi
V rámci měsíce bezpečnosti jsme 
se rozhodli s dětmi navštívit hasiče 
a místní služebnu městské policie. 

Ráno 3. dubna proběhla u nás 
ve školce tematická výrobna a sva-
čina. Následně jsme s dětmi navští-
vili hasičskou zbrojnici mnichovohra-
dišťských dobrovolných hasičů. Děti 
byly nadšené nejen z techniky, ale 
také ze zajímavého povídání, které 
si pro ně připravil Lukáš Kratochvíl  
s kolegy. Byla nám představena auta  
i samotná zbrojnice, ve které nás 
provedli opravdoví hasiči v obleku  
s helmou a rukavicemi. Poslechli 
jsme si povídání, jak hasiči zasahu-

jí u požárů a jak se krom toho také 
podílejí i na různých akcích pro děti.

Další den jsme navštívili služeb-
nu městské policie, kde nás přivítal 
velitel Petr Kožený. Představil nám 
práci městských policistů. Ukázal 
nám pomůcky, které policista použí-
vá, jako je zbraň, pouta, slzný plyn, 
bezpečnostní vesta, ochranné ruka-
vice… Děti dostaly dárek a podívaly 
se na pohádku.

Rádi bychom poděkovali za 
vřelé přijetí a ukázku zajímavých 
povolání.

Petra Ullrichová,
Dětská skupina Kohoutek

Den svatého Patrika
Hodiny anglického jazyka nejsou jen 
o gramatice a správné výslovnosti, 
ale i o poznávání kultury zemí, kde 
se anglicky mluví. O reáliích a svát-
cích se můžeme nejen učit, ale mů-
žeme je i zažít. Proto jsme na naší 
škole společně s žáky 9. A uspořá-
dali a oslavili Den sv. Patrika – St. 
Patrick’s Day. 

Irsku a tomuto svátku jsme se 
věnovali nejen v hodinách anglic-

kého jazyka, ale i v dalších před-
mětech, jako je zeměpis či výtvarná 
výchova. Den byl plný zelené barvy, 
soutěží a kvízů. Na facebookových 
stránkách naší školy dokonce pro-
běhlo hlasování o nejhezčí fotku  
z této akce. Výherci získali sladkou 
odměnu.

Miroslava Kuchrýková,
Základní škola Studentská

Noc s Andersenem
Také letos naše škola zapojila do 
akce Noc s Andersenem. Všechny 
třídy z budovy na náměstí, tedy 1. 
až 3., strávily čas ve škole s kníž-
kou a hrou. Hlavním tématem bylo 
čtení, ale to nebylo všechno. Žáci 
z dramatického kroužku připravili 
pro děti pohádkovou stezku odvahy 
po škole ve Studentské ulici, letos 
na motivy pohádek Ondřeje Seko-
ry. Mladí herci předváděli ukázky z 

jeho příběhů pana a děti měly hádat, 
o kterou pohádku se jedná. Ačkoliv 
akce trvala přes tři hodiny, dětí bylo 
opravdu hodně a herci byli unavení, 
vše se vydařilo na výbornou. Žáci z 
„dramaťáku“ pak přespávali ve škole 
– stejně jako děti ze školy na náměs-
tí. Všichni si to užili a už se těšíme 
na příští rok.  

Stanislava Matulová,
Základní škola Studentská

Na festivalu v Mostě...
Během jarních prázdnin se vydala 
jedna skupina našeho dramatického 
kroužku Děti pódia na divadelní pře-
hlídku do Mostu. Herecké uskupení, 
které nese název Vývojová fáze, zde 
předvedlo svou novou inscenaci He-
matom na motivy filmu Snídaňový 
klub režiséra Johna Hughese. 

Scénář, žánr a zápletku si aktéři 
trochu poupravili, čímž samozřejmě 
zmátli nejen publikum, ale i posu-
zující porotu. Závěrečné hodnocení 
však předčilo jejich očekávání. Byli 
pochváleni za odvážné téma (dospí-
vající a jejich vztah s rodiči) a záro-
veň za směr, kterým se vydali. 

„Bylo vidět, že téma herce zají-

má, je pro ně aktuální a zároveň je 
to baví,“ zaznělo. Stejně tak všich-
ni ocenili zvrat v přístupu k diva-
dlu a odvahu vydat se úplně jiným 
směrem, než tomu bylo třeba před 
rokem. Ačkoliv soubor původně ne-
měl v plánu hru předvést na domácí 
půdě, po hodnocení se jeho členové 
rozhodli některé pasáže doupravit, 
prodloužit a veřejnosti v Mnichově 
Hradišti přeci jen předvést. 

Výstup plánují na červen a my 
jsme moc zvědaví, jestli si Vývojová 
fáze najde své fanoušky i doma. 

Stanislava Matulová,
Základní škola Studentská
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Pěvecké sbory napříč republikou vybraly 
na pomoc UNICEF už 460 tisíc korun

Celkem 183 pěveckých sborů  
z České republiky uspořádalo letos 
20. března ve svém městě koncert 
v rámci stejné akce. Na různých 
místech, ovšem se stejným cílem – 
pomoct dobré věci. Celkový výtěžek, 
který se přiblížil půl milionu korun, 
podpoří projekt Dobrý start do ži-
vota organizace UNICEF na pomoc 
malým dětem v nejchudších zemích 
světa.

„Přes některé drobné problémy 
v průběhu plánování a koordinace 

můžu s klidem říct, že se celá akce 
vydařila. Ohlasy jsou celkově velmi 
pozitivní, koncerty se líbily jak sa-
motným zpěvákům, tak i poslucha-
čům, a to natolik, že se mnoho sborů 
dokonce dotazovalo, zda se akce 
bude opakovat. Prý by z toho byla 
hezká tradice,“ hodnotí iniciátorka 
akce Petra Hejlová. „Velmi mě těší 
zapojení velkého počtu pěveckých 
sborů (odhadem 3000 zpěváků)  
a že se obecně v naší společnosti 
najde tolik lidí ochotných pomoci 

těm, kteří to potřebují,“ oceňuje 
dále a dodává: „Celková částka, 
která se na koncertech vybrala, je 
nádherná (a ještě není konečná)  
a pomůže mnoha dětem v počátcích 
jejich života. Za to děkujeme všem 
organizátorům jednotlivých koncer-
tů, účastníkům i návštěvníkům, bez 
kterých by tato akce nebyla možná.“

U nás v Mnichově Hradišti se 
koncert uskutečnil v kostele sv. Ja-
kuba, představily se pěvecké sbory 
Zvonky a Continuo a na vstupném 

se vybralo 17 300 Kč. Koncert pro-
běhl ve velice příjemné atmosféře, 
ke které přispělo jak úvodní slovo 
pana starosty Ondřeje Lochmana, 
tak velice poučné a zajímavé prů-
vodní slovo pana Eduarda Havránka 
a samozřejmě krásný zpěv dětských 
i dospělých zpěváků. 

Děkujeme všem, kteří přišli  
a přispěli.

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Nejnovější úspěchy žáků ZUŠ
Každoročně se žáci naší školy 
účastní soutěží ministerstva školství 
vypsaných pro daný školní rok. Le-
tos je to mimo jiné i soutěž v komorní 
hře a sborovém zpěvu. 

V soutěži komorní hra s pře-
vahou dechových nástrojů naši 
žáci postoupili do krajského kola  
v Kladně, kde se flétnové duo Sára 
Sehnoutková a Adéla Seidlová (vyu-
čující Zlata Chlupáčová) umístilo na  
3. místě a klarinetové duo Magdale-
na Milerová a Vítězslav Salaba (vy-
učující Aleš Hejcman) na 2. místě.

První místo v soutěži komorní 
hra s převahou smyčcových nástrojů 
si z Brandýsa přivezlo trio ve složení 
Kateřina Mendlíková, Jan Vais (oba 
housle) a Soňa Řehořková (kla-
vír) ze třídy Veroniky Fuhrmanové  
a Magdaleny Linkové. Toto vítězství 
jim přineslo nabídku vystoupit na 
Festivalu ZUŠ v Berouně, kde se 
představují nejlepší školy z kraje.

V 1. ročníku soutěže Středočes-
ké PIANOFORTE získala Anežka 
Najmanová (vyučující Jarmila Be-
nešová) 1. místo a s tím spojené 
vystoupení v Senátu ČR. Třetí mís-
ta ve stejné soutěži získaly Tereza 
Mulačová a Mariana Dürrová (obě 
vyučuje Jarmila Benešová).

Největšího úspěchu naše ško-
la dosáhla v soutěži ve sborovém 
zpěvu, když si pěvecký sbor Zvon-

ky pod vedením Aleny a Ladislava 
Hejlových vyzpíval v krajském kole  
v Berouně zlaté pásmo s postu-
pem do ústředního kola v Litomyšli  
a klavírista Tomáš Hejl získal zvlášt-
ní cenu poroty za klavírní doprovod.

Všem soutěžícím blahopřejeme 
a děkujeme za výbornou reprezen-
taci školy.

Alena Hejlová,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Z bálu Spokojeného domova

V sobotu 23. března se v Nové Vsi u 
Bakova nad Jizerou konal 3. ročník 
bálu Spokojeného domova. Téměř 
vyprodaný sál Restaurace Na Vesel-
ce roztančila kapela Stratos Band, 
na programu bylo rovněž taneční 
vystoupení dětí z TK Dance Mnicho-

vo Hradiště a večer zpestřilo také 
vystoupení travesti skupiny Golden 
Cats. Jako vzácní hosté nechyběli 
vozíčkář z Bakova nad Jizerou Jiří 
Flekna (autor kresleného humoru) 
a handicapovaná Kateřina Maxová, 
která navzdory své dětské mozkové 

obrně prostřednictvím svého spolku 
DMO Pobyty organizuje aktivity pro 
lidi se stejným handicapem. Těšíme 
se na další ročník bálu příští rok!

Petr Novák,
Spokojený domov

AREÁL NĚKDEJŠÍHO LIAZU DNES

Bohužel, až nyní se realizuje nesplněné přání liazáků ze 70. a 80. let 
zbourat statek a postavit na jeho místě velké montážní haly propojující 
montáže V1 a V4.                    Vratislav Šverma

CHODÍM PO MĚSTĚ
Chodím tak po městě a poslední 
dobou si všímám domovních zvon-
ků. Jak mnohé vypovídají o svém 
majiteli!

V nové čtvrti, například za zám-
kem, jsou zvonky většinou označe-
ny jmenovkou, jinde je to všelijaké. 
Cedulka je beze jména, další není 
čitelné, někde není žádné označení, 
jen číslo popisné na domě. Doručo-

vatelky to nemají lehké… Majitel se 
za své jméno stydí? Bojí se? Je laj-
dák? Nebo se neodvažuje požádat 
souseda, aby mu s opravou jme-
novky pomohl? Maličkosti? Copak 
to asi vypovídá o naší úrovni coby 
občanů města Mnichova Hradiště  
v roce 2019?

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS
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Volejbalisté bojovali o ligu na domácí půdě

INZERCE

Volejbalové žákyně sbírají 
zkušenosti i trofeje na turnajích
V sezóně 2018/2019 trénuje volej-
bal v dívčích kategoriích stabilně 
18 děvčat (ročníky 2003 až 2008). 
Trénujeme třikrát týdně v sokolovně 
a za účast a aktivitu na trénincích 
si holky zaslouží velikou pochva-
lu. Velká většina z nich je opravdu 
svědomitá a pilná. Ale volejbal není 
jen o trénování. Je třeba hrát i zá-
pasy, kde se získává smysl pro hru 
a bojovnost. Herní zkušenosti holky 
získávají o víkendech na turnajích. 

Starší žákyně ve složení Lucka 
Zvěřinová, Verča Tvrzníková, Ane-
ta Červová, Alice Šmídová, Eva 
Eysseltová, Týna Pacltová, Tereza 
Hejduková, Adéla Blažková a Jus-
týna Vrabcová hrají tuto sezónu Žá-
kovskou ligu v Novém Boru, kde je 
velmi kvalitní obsazení, a holky tak 
mají možnost si zahrát opravdu pěk-
ný volejbal s kvalitními týmy, kterými 
jsou především Volejbalová akade-
mie Nový Bor, Volejbal Ústí nad La-
bem, Vavřinec Kladno a VK Šanov 
Teplice. Po 6. kole jsme průběžně na 
4. místě (třikrát nám cinkla bronzová 
medaile) z celkového počtu 16 týmů 
(pravidelně se účastní osm týmů). 
Ještě nás čeká poslední kolo, které 
se koná ve dnech 18. a 19. května. 

Starší žákyně hrály v této se-
zóně i Krajský přebor Libereckého 
kraje v šestkovém volejbale, kde 
obsadily konečné 7. místo z celko-
vého počtu 14 týmů. Měly na lepší 
umístění, ale v posledním kole hrály 
dost oslabené nemocemi a navíc po 
dvoutýdenní pauze v trénincích způ-
sobené lyžařským výcvikem a jarní-
mi prázdninami. A takováto pauza je 
na hře opravdu vidět.  

Pocit vítězství si holky zažily na 
turnaji v Novém Městě pod Smrkem. 
Získaly velký pohár, spoustu věc-

ných cen a navíc po turnaji zregene-
rovaly síly v městských lázních. 

Mladší žákyně ve složení Adéla 
Blažková, Justýna Vrabcová, Verča 
Pažoutová, Háňa Bendová, Páťa 
Nová, Kája Blažková a Claudie Víz-
ková se letos účastní pouze čtyřko-
vého volejbalu a to série turnajů OP 
MINI v České Lípě, kde jsou průběž-
ně 13. z celkového počtu 16 týmů  
a Krajský přebor O pohár předse-
dy, kde obsadily konečné 16. místo 
z celkového počtu 20 týmů. V této 
kategorii nám v této sezóně nešlo 
ani tak o pořadí, ale spíš o sbírání 
herních zkušeností.

Nejmladší členky týmu – Háňa 
Bendová, Kája Blažková, Natálka 
Hašková, Nikča Myšková, Verča 
Pažoutová, Stázka Svobodová, 
Linda Šulcová, Claudie Vízková  
a Justýna Vrabcová tento rok sehrá-
ly turnaje Super mini tour v kategorii 
modrý volejbal (trojkový). Nejúspěš-
nější bylo družstvo ve složení Háňa, 
Kája a Justýna, které postoupilo do 
finálových bojů. Nakonec obsadilo  
8. místo. 

Příští sezónu se celostátně po-
souvají hranice dívčích kategorií. 
Dosud se lámaly k 1. červenci, nyní 
se to posouvá na 1. leden. Většina 
holek tedy příští rok spadne do kate-
gorie staršího žactva. Část starších 
holek přesuneme do tréninkové 
skupiny kadetek a juniorek.  Mladší 
holky čeká zapojení do šestkového 
volejbalu, a jelikož sezóna začíná už  
v září, musíme tomu věnovat ze-
jména prázdninové soustředění, 
které bude poslední týden v srpnu  
v Jilemnici. 

Jana Tvrzníková, trenérka žákyň, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

V letošní sezóně A družstvo mužů 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště bojova-
lo v Krajském přeboru Libereckého 
kraje s cílem postoupit do kvalifikace 
a pokusit se do Mnichova Hradiště 
po dvanácti letech vrátit ligovou sou-
těž. Po podzimu byli ve vedení, ale 
dvě jednoznačné porážky na půdě 
Jablonce v jarní části je stály krajský 
titul, a tak Hradišťáci skončili na dru-
hém místě se stejným počtem bodů 
jako vítězný tým Bižu Jablonec.  
O pořadí rozhodl větší počet vítěz-
ství zkušeného Jablonce. 

Jablonec se ale nakonec roz-
hodl neúčastnit se kvalifikace, a tak 
se do ní otevřela cesta pro náš tým 
mužů. Protože se nikdo nepřihlásil k 
její organizaci, dostali jsme ji přidě-
lenou k nám do Mnichova Hradiště. 
Jako další týmy k nám byly naloso-
vány SK Dansport Praha, SK Rybník 
(Česká Třebová), USK Slávia Plzeň 
B a Slávia Hradec Králové B. Tyto 
týmy se sjely do Hradiště v sobotu 
13. dubna.

Naše družstvo začínalo své vy-
stoupení proti SK Dansport. Bohužel 
jsme do utkání vstoupili nervózně, 
špatně jsme přihrávali a dělali jsme 
technické chyby, které soupeř hrající 
téměř bezchybně, nekompromisně 
trestal. Nepomáhala ani střídání. 
Byly jsme horší v naprosté většině 
činností a nezvládli zápas hlavně 
hlavou. Výsledkem byla porážka 0:3 
za 80 minut a v našem týmu také 
nálada pod psa po špatném výkonu. 
Přesto jsme nastoupili odhodlaně do 
druhého sobotního zápasu proti SK 
Rybník. 

Soupeř neměl takovou kvalitu 
jako pražský celek a po změnách 
v sestavě, kdy se Tonda Beránek 
přesunul na smeč a na účko přišel 
Kauli (Jan Rychtařík) začal náš tým 
šlapat jak na přihrávce, tak v útoku. 
Dařilo se nám i na podání. Základ-
ní sestava odehrála zápas v tempu  
a velmi dobře a porazili jsme Rybník 
jednoznačně 3:0. 

V našem prvním nedělním utká-
ní jsme se prali s Plzní B o naději 
na postup. Existenční zápas jsme 
zvládli i přes zaváhání ve vyrovnané 
koncovce první sady, kdy jsme vedli 
ještě 21:19, ale pokažené podání  
a tři přihrávky nás dostaly dolů  
a stály set (23:25). Navíc nás postih-
la další ztráta, když první nahrávač 
Zdeněk Blažek musel střídat pro 
bolest zad. Řízení naší hry převzal 
Mirek Černý a situaci ustál. S podpo-
rou všech svých spoluhráčů odehrál 
výborné utkání a kluci již soupeři 
nedali nejmenší šanci. Po výhře 
3:1 (-23, 13, 17, 17) jsme byli stále 
ve hře o postup. V dalším zápase 
ovšem Dansport nezvládl zápas  
s Hradcem Králové B a podlehl 1:3, 
čímž nám situaci výrazně zkompliko-
val. Proto jsme sice v posledním zá-
pase živili naději, ale museli bychom 
zahrát zcela bezchybně a Hradec 
jednoznačně porazit.

Ve stejné sestavě jsme tedy 
naskočili do zápasu s Hradcem.  

Celý první set jsme živili naději na 
úspěch, dotáhli jsme vedení sou-
peře, ale zkažené podání, horší při-
hrávka a po ní nedůrazný útok nás 
stály první set. Ve druhé sadě jsme 
zkazili devět podání a soupeři jsme ji 
v podstatě darovali. Přesto jsme ne-
chtěli zápas zabalit a i pro diváky se 
chtěli poprat o konečný výsledek. Od 
třetí sady ale náš tým začal šlapat  
a s podporou plné haly, která nás 
hnala fanděním, jsme získali další 
dva sety my. V tie-breaku jsme si 
nechali soupeře před změnou stran 
odskočit na tři body a ten si vedení 
zkušeně pohlídal. Přesto i přes po-
rážku byl pro nás zápas silným zá-
žitkem a věřím, že si i díky nedělním 
zápasům kluci kvalifikaci užili.

Kvalifikaci absolvoval tým ve 
složení: Filip Basl, Michal Bašus, 
Tonda Beránek, Ondra Bígl, Vojta 
Bígl, Zdeněk Blažek, Mirek Černý, 
Ondra Hulínský, Ivan Chovanec, 
Tomáš Kratochvíl, Tadeáš Kysela, 
Láďa Loquens, Milan Ponocný, Jan 

Rychtařík, z lavičky je řídil Jiří Skři-
van a Pavel Nachtmann. 

Kromě těchto hráčů byli v sezó-
ně v kádru týmu ještě Jirka Pazour, 
Michal Studničný, Jan Bláha a Adam 
Jindřich.

Bohužel jsme skončili v kvali-
fikaci na třetím, tedy prvním nepo-
stupovém místě, sice jako nejlepší 
třetí, tedy tým, kterému by jako prv-
nímu měla být nabídnuta účast v lize  
v případě, pokud by jí někdo z kvali-
fikovaných týmů hrát nechtěl. Přesto 
věříme, že se nám povede volejbal  
v Mnichově Hradišti udržet v na-
staveném trendu a na co nejvyšší 
úrovni a že do našeho města ligu 
přivedeme nejdéle do roka. 

S tímto cílem budeme hledat 
další posily týmu a pracovat na roz-
voji našich odchovanců, abychom 
mohli co nejdříve říct: „Hradiště je 
ligové!“   

  
Jiří Skřivan, trenér mužů,

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

INZERCE

Skupinové foto. Zleva dole Ladislav Loquens, Milan Ponocný, Tadeáš Kysela, Filip Basl, Miroslav Černý, Antonín Beránek. 
Zleva nahoře: Ivan Chovanec, Vojtěch Bígl, Tomáš Kratochvíl, Ondřej Hulínský, Ondřej Bígl, Jan Rychtařík, Michal Bašus 
a Zdeněk Blažek.

Mnichovohradišťský Klub českých turistů vítá jaro!
Příchod jara probouzí v každém  
z nás zvýšenou touhu po cestování 
a poznávání. Obzvlášť pro milovníky 
turistiky je to signál k zahájení turis-
tické sezóny. KČT, odbor Mnichovo 
Hradiště, vás vybízí a láká k prvním 
jarním kilometrům. Vytáhneme vás 
z každodenní šedi a stereotypu 
ven do přírody, do skal, a prožijete  
s námi příjemné chvíle, navážete 
nová přátelství a zapomenete na 

starosti. Několik jarních akcí již pro-
běhlo a na ty budoucí se vás právě 
snažíme nalákat.

První výlet nazvaný Jarní 
procházkou do Turnova proběhl  
v neděli 24. března a zúčastnilo se 
ho 19 výletníků. Trasa vedla z Pří-
šovic přes Všeň, Kozlov, Raisovu 
vyhlídku, Kacanovy, Kopicův statek 
a Valdštejn až do Turnova v délce 
téměř 17 kilometrů. Šlo o atraktivní 

místa, díky brzkému termínu výletu 
naštěstí téměř lidu prostá, došlo i na 
občerstvovací přestávky – výlet se 
vším všudy.

V sobotu 6. dubna jsme při celo-
státní akci Ukliďme Česko napočítali 
28 dobrovolníků, z toho 10 dětí. Stej-
ně jako v loňském roce jsme uklízeli 
oblast Dolců podél toku Nedbalky. 
Překvapivým nálezem byla uhynu-
lá srna či torzo zajíce. Naopak nás 

bohužel nepřekvapil opětovný nepo-
řádek v okolí „feťáckého doupěte“, 
kde byly nalezeny injekční stříkačky 
(k nálezu bylo tudíž nutné zavolat 
městskou policii). O bezkonkurenč-
ně nejvíc odpadu se nám opět „po-
starali“ místní zemědělci v podobě 
roztrhaných igelitových pytlů, zřejmě 
od hnojiv. Děkujeme všem zúčast-
něným za pomoc, bylo naplněno 26 
pytlů odpadu!                  ...12
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11. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERORISTKA 
Nová komedie od režiséra Teorie tygra s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

4. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
Dan Přibáň a jeho parta na palubě trabantů dokončují cestu kolem světa.

5. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
Myšpulín, Bobík, Fifinka a Pinďa si vyprávějí svá největší dobrodružství.

8. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
SKLENĚNÝ POKOJ 
Příběh vily Tugendhat a jejích obyvatel prchajících před invazí nacistů.

8. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

9. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIA A BÍLÝ LEV
Příběh o přátelství jedenáctileté dívky a bílého lva v jihoafrické rezervaci.

10. KVĚTNA, 17:00 AŽ 22:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V KINĚ + ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
Prohlídka promítací kabiny včetně ukázky projekce z historického 35mm fil-
mového pásu v rámci Muzejní noci a zahájení fotografické výstavy studenta 
mnichovohradišťského gymnázia Dana Razáka.

12. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
První hraný film ze světa pokémonů, v němž tito tvorové žijí po boku lidí.

15. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AVENGERS: ENDGAME 3D
Čtvrtý film z populární superhrdinské série Avengers. 

16. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRHLINA 
Strhující thriller o tajemných mizeních lidí ve slovenském pohoří.

19. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
V překrásném Laponsku se odehrává velký příběh malého soba o přežití.

22. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZRODILA SE HVĚZDA
Láska dvou muzikantů trvá jen do doby, než se ona stane slavnou... 

KALENDÁR AKCÍˇ

26. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
První hraný film ze světa pokémonů, v němž tito tvorové žijí po boku lidí.

22. KVĚTNA, 19:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
NIKDY NEODVRACEJ ZRAK
Německého výtvarníka ovlivňují vlastní traumata i minulost jeho tchána.

23. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHVILKY
Mladá dívka (J. Boková) se snaží vyhovět blízkým, ale ji samou to ničí.

24. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JOHN WICK 3 
Ve třetí části známé série bojuje profesionální zabiják s jinými zabijáky!

25. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÉTO S GENTLEMANEM 
Romantická komedie podle scénáře Jaromíra Hanzlíka a s ním v hlavní roli. 

29. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TERORISTKA 
Nová komedie od režiséra Teorie tygra s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

31. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALADIN 3D 
Nové zpracování pohádky o Aladinovi, Jasmíně a džinovi z kouzelné lampy.

30. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
Dan Přibáň a jeho parta na palubě trabantů dokončují cestu kolem světa.

3. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SHAZAM! 3D
Chlapec se schopnostmi superhrdiny se pouští do boje se silami zla!

17. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

18. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOVENÍ
Komedie od tvůrce Snowboarďáků o dívce bezhlavě hledající novou lásku.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
3., 10., 17., 24. A 31. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Herna sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku 1–4 roky. Bez progra-
mu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč /osoba či dítě.

17. AŽ 18. KVĚTNA, 17:30 AŽ 10:00
PŘESPÁNÍ V KLUBU – DO PRALESA
Přespání je určeno pro všechny kluky a holky, kteří mají rádi zábavu, hry  
a nebojí se strávit noc bez rodičů. S sebou: spacák, karimatka, pyžamo, hy-
gienické potřeby. V ceně program, večeře a snídaně, pitný režim. Přihlášky 
nejpozději do 14. května (omezený počet míst). Cena: 200 Kč.

26. KVĚTNA, 14:00 AŽ 16:30, OPEN AIR CLUB VOSTROV
DEN NA VOSTROVĚ – TAJEMNÁ ASIE
Odpolední akce pro děti nebo rodiny s dětmi, nyní na téma tajemné Asie. 
Akce se koná v prostorách Open Air Clubu Vostrov. Těšit se můžete na ži-
vou hudbu, taneční vystoupení, soutěžní úkoly, tvořivé dílny a další aktivity.
Vstupné: 50 Kč za osobu, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 2–3 děti).

7., 14., 21. A 28. KVĚTNA, 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. 

15., 22. A 29. KVĚTNA, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči. 
Více informací formou SMS na tel. čísle 774 263 770.

2., 9., 16., 23. A 30. KVĚTNA, 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. 

ZÁMEK
5., 12. KVĚTNA, 10:00, U SALLY TERRENY
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI 
Komentovaná výstava dravců (raroh, káně, poštolka, výr...) a letové ukázky. 
Letové ukázky vždy v 11:00 a 14:00. Při nepřízni počasí se akce ruší.

OSTATNÍ

DIVADLO
15. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Herecký koncert Elišky Balzerové v rámci Jara hereckých osobností 2019.

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO

6. KVĚTNA, 15:00 AŽ 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
SETKÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA Z ORP MN. HRADIŠTĚ 
Asistenti pedagoga dostanou díky tomuto setkání možnost vzájemně se 
propojit, sdílet si své úspěchy i prohry a přispět svým tipem na téma či 
lektora pro případná další setkání.

9. KVĚTNA
CELODENNÍ VÝJEZD DO MŠ A ZŠ NA BERÁNKU
V pražské MŠ a ZŠ Na Beránku mají mj. i třídy, které se vzdělávají podle 
Montessori programu. My budeme přítomni jednomu dopoledni v Montes-
sori třídách, podrobně se seznámíme s tímto programem, ochutnáme žáky 
vařený oběd a navštívíme i tamní školní zahradu.

2. KVĚTNA, 16:30 AŽ 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
MATEMATICKÝ INSPIROMAT
Rozvíjíte-li u dětí matematickou gramotnost – ať už jako rodič, učitel  
v mateřské či na základní škole –, zavítejte na náš inspiromat plný zajíma-
vých tipů na knihy, pomůcky či metody, které tomuto rozvoji napomáhají.

23. KVĚTNA, 14:00 AŽ 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
MÍSTNĚ ZAKOTVENÉ UČENÍ A JEHO PŘÍNOS PRO ŽÁKY
Že nevíte, o co jde, když se vysloví „místně zakotvené učení“? Přijďte se 
na tento interaktivní workshop seznámit s podstatou tohoto pojmu, ale též 
s aktivitami, které budete moci použít ve výuce. Naučte se spolu s námi 
objevovat své bezprostřední okolí.

28. KVĚTNA
28. KVĚTNA, VÝJEZD DO MŠ A ZŠ OKNA
Nedaleko Doks se nachází půvabná školní instituce MŠ a ZŠ Okna, která 
vás nadchne svými třídami, lesní školkou, inspirativní zahradou i tím, že při 
vaření využívají vlastní výpěstky.

31. KVĚTNA, 16:00 AŽ 19:00
CO SVÝM VZHLEDEM SDĚLUJEME SVĚTU
Pokud chcete zažít příjemné psychohygienické (lépe možná relaxační  
a zábavné) páteční odpoledne, zúčastněte se interaktivní přednášky Svět-
lany Čiberové věnující se důležitosti vzhledu, prvního dojmu, účesu, barev, 
oblečení...

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

21. KVĚTNA
RIEGROVA STEZKA
Z Bítouchova se projdeme lesem podél Jizery po NS Údolí Jizery – Riegro-
va stezka. Seznámíme se s visutou lávkou nad hladinou Jizery i zděným 
kanálem k hydroelektrárně v Podspálově. Kamenického stezkou se dosta-
neme do Spálova a kolem skalních vyhlídek na údolí Jizery se vrátíme zpět 
do Semil (cca 12 km).

8. KVĚTNA
ZE ZAHRÁDEK DO STARÝCH SPLAVŮ 
Vypravte se s námi po stopách Karla Hynka Máchy, respektive pouze po 
nejsevernější části této cesty. Na trase se nachází zřícenina hradu Jestřebí, 
z níž je nádherný výhled do širokého okolí (cca 17 km).

11. KVĚTNA
VÝLET PO KOSTELECH MNICHOVOHRADIŠŤSKA
Mnichovohradišťský farář Pavel Mach Vás provede po kostelech v našem 
okolí: zavítáme do březiny, v Loukově nahlédneme i do rohanské hrobky, 
nevyhneme se ani loukoveckému kostelu. V Korytech to vezmeme kolem 
tamní kaple a výlet završíme mohelnickým kostelem Nanebevzetí Panny 
Marie (cca 14 km).

26. KVĚTNA
SPLOUVÁNÍ JIZERY
Tentokrát budeme Jizeru sjíždět z Turnova do Březiny, což je klidný úsek 
řeky, měřící cca 14 km. Plavba je vhodná i pro málo zkušené vodáky.

30. KVĚTNA
HRAD GRABŠTEJN
Pokud chcete opravdu nenáročný výlet, navíc „střižený“ historií a bylinkami, 
vydejte se s námi na hrad Grabštejn. Prohlédnete si hrad i bylinkové zahra-
dy (cca 7 km).

4., 11., 18. A 25. KVĚTNA, 7:30 AŽ 12:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Masarykově náměstí v Mnichově Hradišti na parkovišti  
u restaurace U Karlových Varů se konají každou sobotu.

1. ČERVNA,11:00, VÍCEÚČELOVÝ AREÁL DNEBOH
HISTORICKÉ TRAKTORY V DNEBOHU
Areál uprostřed obce se zaplní desítkami historických traktorů a dalších ze-
mědělských strojů. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi i nadšené milovníky 
historie. Součástí bude i výstava dobových fotografií a textů. Na děti čeká 
skákací hrad, malování na obličej i vyrábění. Těšit se můžete i na vyhlášené 
dnebožské smaženky. Akce potrvá až do odpoledne.

10. KVĚTNA, 17:00, MNICHOVO HRADIŠTĚ
MUZEJNÍ NOC
Muzejní noc na netradičních místech města. Tématem bude 740. výročí 
první písemné zmínky o městě Mnichovo Hradiště.

14. KVĚTNA,10:00, VÍCEÚČELOVÝ AREÁL DNEBOH
SOUTĚŽ PROFI HASIČŮ VE DNEBOZE
Profesionální hasiči předvedou své dovednosti, přijďte se podívat.

14. KVĚTNA, 17:30, DŮM LUDMILA NA NÁVSI VE VESELÉ
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Bližší infor-
mace poskytne: Petr Novák, tel. 724 700 656.

8. KVĚTNA, 14:00, PARK U NÁDRAŽÍ
PIETNÍ AKT: DEN VÍTĚZSTVÍ
Pietní akt k uctění státního svátku a výročí konce 2. světové války.

24. KVĚTNA, 19:00 AŽ 23:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
NOC KOSTELŮ
Představení činnosti a aktivit mnichovohradišťské Jednoty bratrské včetně 
její truhlářské dílny a známého mnichovohradišťského betlému.

DO 26. KVĚTNA, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
STARÉ POHLEDNICE MNICHOVOHRADIŠŤSKA A ČESKÉHO RÁJE
Výstava pohlednic ze soukromé sbírky Jiřího Šosvalda. Do 26. května.
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

Kojit, či nekojit – nejen o to tu běží
Australská senátorka, argentinská, 
islandská či novozélandská poslan-
kyně. A spousta dalších kojících pra-
cujících žen. Právě ony se rozhodly 
skloubit své pracovní vytížení s péči 
o kojence. Svým příkladem dávají 
najevo, že je možné poskytovat dítě-
ti mateřské mléko a zároveň při tom 
jednat ve sněmovně či v senátu.

A jaká je situace ve středočes-
kém městě? „Poměry na městě se 
neslučují s tím, aby žena na jednání 
kojila před ostatními zúčastněnými v 
zasedací místnosti - je to neslušné, 
nenormální.“ Přesně toto jsem slyše-
la já a ti, kteří se sešli na konci břez-
na letošního roku na pracovní sku-
pině konané k zásadám radničního 
periodika Kamelot. Jeden z radních 
vyjádřil (eufemisticky řečeno) výraz-
ně zvýšeným hlasem své znepoko-
jení nad možností, že bych kojila 
syna při jednání v budově městské-
ho úřadu před zraky ostatních. Hlas 
pana radního byl tak razantní, že 
jeho slova slyšel i můj muž, který tou 
dobou pečoval o naše malé dítě na 
přilehlé chodbě. 

Při podvečerní procházce jsem 
pak přemýšlela, co jsou to pomě-
ry na radnici a nakolik je kojení na 
veřejnosti na malém městě tabu. Ze 
stanoviska rady města, o které jsem 

požádala, jsem naštěstí zjistila, že 
vítá iniciativu každého občana, který 
má chuť pracovat pro město. V za-
slaném dokumentu pak následovalo 
diplomatické sdělení, z něhož jsem 
pochopila, že kojit mohu. Jsem za 
to ráda. 

Poslední půlrok se aktivně jako 
kojící matka účastním různých akcí 
pod hlavičkou jednoho z městských 
projektů a zatím jsem nezazname-
nala, že by nebylo možné spojit roli 
pracovní, komunitní a mateřskou. 
Příklady z úvodu článku a nejen ty 
ukazují, že to jde. Jde to ve chvíli, 
kdy žena má oporu ve své rodině 
a kdy okolí chápe, že kojení je po 
určitou dobu běžnou součástí živo-
ta dítěte. Že se jedná o biologickou 
potřebu, o nic víc a o nic méně. Prso 
je pro naše dítě pomyslnou sklenicí 
vody, tedy tím, co jiní pijí během jed-
nání celkem běžně. 

Naprosto rozumím tomu, že pro 
některé kojící je ona chvíle s dítětem 
velmi intimní záležitostí a že se v tuto 
dobu potřebuje z různých důvodů 
soustředit jen na své maličké a být s 
ním sama či ve větším soukromí. To 
však nemá bránit jiným ženám, aby 
se věnovali tomu, co v danou chvíli 
zvládnou. Například vést jednání či 
být jeho aktivní součástí. 

Chápu i ty, kteří nezvyklí takové 
situace nevědí, kam mají upřít zrak. 
Okamžik, kdy vidí kojící ženu, je 
může přivádět do rozpaků či nejisto-
ty. Ano, může to tak být. Připomeň-
me si však, že v minulosti byla část 
naší populace nesvá z toho, že dív-
ky začaly navštěvovat gymnázia, ří-
dily automobil, získaly volební právo, 
stávaly se lékařkami, advokátkami či 
učitelkami. Možná i proto je dobré si 
říci, že doba i to, na co jsme zvyklí, 
se mění. Ne proto, aby vznikaly pro 
někoho nepříjemné situace, ale pro-
to, že se mění postavení lidí ve spo-
lečnosti – dívek,  neprovdaných žen, 
seniorek i kojících matek. Bohudík. 

P. S. Kojit se může dle slov pa-
peže Františka i při mši v Sixtinské 
kapli.

Iva Štrojsová

Tato rubrika obsahuje texty, které neprošly jazykovou ani věcnou korekturou a prezentují pouze 
subjektivní názory autorů jednotlivých příspěvků. Zastupitelé i představitelé veřejnosti mají mož-
nost v této rubrice publikovat polemické texty. V případě nadměrného rozsahu materiálu bude jeho 

uvedení redakcí s autorem konzultováno.

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče 

mezinárodní dopravy

Požadujeme řidičský průkaz sk. C, E, profesní 
průkaz, kartu do digitálního tachografu, praxi 
a spolehlivost.

Nabízíme nový vozový park, měsíční příjem 
35-40.000,-Kč, třináctý plat, příspěvek na dů-
chodové připojištění, příspěvek na dopravu na 
pracoviště, stabilní přepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

INZERCE

Vyvrcholení projektu Příběhy našich 
sousedů Český ráj se přiblížilo
Závěrečná prezentace projektu Pří-
běhy našich sousedů Český ráj se 
uskuteční v úterý 4. června od 17 
hodin v kině v Mnichově Hradišti. 
Žáci a studenti z pěti základních  
a středních škol z oblasti Českého 
ráje představí veřejnosti šest pa-
mětníků. Natočené vzpomínky byly 
zpracovány jako rozhlasové či video 
reportáže. Rozhlasové reportáže se 
natáčely v Signál rádiu v Mladé Bo-
leslavi. Videoreportáže si vytvářeli 
přímo členové týmů po konzultaci  
s odborníkem z Post Bella, organiza-
ce, která je organizátorem Příběhy 
našich sousedů. 

Zpovídané osobnosti svým vy-
právěním provedly naslouchající čle-
ny žákovských a studentských týmů 
událostmi od 2. světové války přes 
dusná 50. léta, sovětskou okupaci 
roku 1968 a následující normalizaci 
až po převrat v roce 1989. Běžný 
život na venkově, kolektivizace, zná-
rodnění hospody, nesouhlas se so-
větskou okupací, ochrana životního 
prostředí, výslechy na StB ale také 
obnova hospodaření na rodinném 
statku. 

Josef Brož na vlastní kůži zažil 
německou okupaci i osvobození 
Rudou armádou. Milada Kozder-
ková zažila, jak její rodiče museli 
po únoru 1948 vstoupit do JZD. Se 
svým manželem jako zaměstnanci 
Československé lidové armády pro-
žili sovětskou okupaci v srpnu 1968 
ve vojenském prostoru Ralsko. Ma-
rie Krásová vzpomíná, jak její otec 
dodával potraviny partyzánům. Po 
únoru 1948 bylo rodině zabaveno 
hospodářství. Helena Koníčková 
zažila po komunistickém převra-
tu zabavení hospody, která patřila 
jejímu otci. Kvůli jejím aktivitám  

a postojům v době sovětské okupace  
v roce 1968 se její dcera nedostala 
na vysokou školu. 

Václav Petříček se po maturitě 
na gymnáziu z kádrových důvodů 
nedostal na vysokou školu, a tak 
se vyučil zahradníkem. Nakonec 
vystudoval přírodovědeckou fakultu 
UK Praha a stal se uznávaným od-
borníkem v oblasti ochrany životního 
prostředí. Zdeněk Brožek se z vy-
právění dědečka, bývalého sedláka,  
dozvěděl, jak probíhala kolektivi-
zace. Po roce 1989 se mu podařilo 
restituovat dědečkův statek a úspěš-
ně navázat na rodinnou tradici.

Projekt Příběhy našich sousedů 
Český ráj zajišťuje o.p.s. Post Be-
llum za finanční podpory měst Mni-
chova Hradiště, Dolního Bousova, 
Kosmonos a Středočeského kraje.

Příběhy našich sousedů je nej-
větší vzdělávací projekt této organi-
zace. Je určený pro žáky 2. stupně 
základních škol a studenty středních 
škol a běží už sedmým rokem. Týmy 
dětí se v něm učí poznávat naši 
moderní historii tak, jak je to baví – 
vyzpovídají pamětníka, natočí o jeho 
příběhu rozhlasovou nebo video re-

portáž, jdou do archivu, vyhledávají 
si informace a svou práci prezentují 
před publikem. 

Výsledky práce jednotlivých 
týmů a jejich veřejné vystoupení 
v kině v Mnichově Hradišti bude 
hodnotit tříčlenná porota (učitel dě-
jepisu, historik, novinář). Ze šesti 
zúčastněných týmů ze základních 
a středních škol z oblasti Českého 
ráje (Gymnázium a 1. ZŠ Mnichovo 
Hradiště, ZŠ T. G. Masaryka Dolní 
Bousov, ZŠ Kosmonosy a Komunitní 
škola Volavec) budou vyhlášeni ví-
těz a tým, který se umístí na druhém 
místě. 

Od roku 2012 do ledna 2019 se 
do projektu Příběhy našich sousedů  
zapojilo v 86 městech už 661 zá-
kladních a středních škol. Díky tomu 
se tak už přes 4200 žáků a studentů 
z tisícovky týmů mohlo naučit jak na-
točit a zdokumentovat příběh pamět-
níka a zároveň jej veřejně prezento-
vat. Za sedm let existence projektu 
mladí dokumentaristé zaznamenali 
tisícovku životních osudů. 

Michal Šimek,
Post Bellum

Závěrečná prezentace Příběhů našich sousedů se konala v kině i vloni.

Neschválené návrhy aneb VGP Park 
na dubnovém zastupitelstvu

VGP Park Mnichovo Hradiště je  
v poslední době živě diskutovaným 
tématem. Stojí tak za to si připome-
nout, co se v posledních měsících 
událo.  

Na únorovém jednání zastu-
pitelstva města byla projednávána 
zpráva o stavu jednání ve věci VGP 
Parku. V diskusi jsme se zabývali 
zejména minulostí a přeli se o to, 
zda zvolený postup byl odpovědný, 
fundovaný a pro naše město vhodný. 
Společnou řeč se nám však vzhle-
dem k odlišným názorům (např. na 
způsob vyjednávání či na využití ná-
stroje EIA) nalézt nepodařilo.

Na sklonku března pak rada 
města zastavila jednání o výstavbě 
logistického areálu se společností 
VGP Park Mnichovo Hradiště a.s., 
přičemž konstatovala, že záměr are-
álu považuje za neúměrně rozsáhlý 
a investice do celkové infrastruktury 
za nedostatečné. Při čtení tohoto 
stanoviska zajisté napadla nejedno-
ho občana otázka: „O kolik je třeba 
areál zmenšit nebo investice zvýšit, 
aby obě strany znovu usedly k jed-
nacímu stolu?“ 

Za současné situace je dle 
mého názoru třeba nechat minulost 
minulostí a soustředit se na bu-
doucnost. Městská samospráva by 
měla k výstavbě logistického areálu 
zaujmout jednoznačné stanovisko  
a celou problematiku začít řešit sys-
témově, koncepčně a transparentně. 
Z každého našeho kroku musí být 

evidentní, že klíčovou prioritou je 
kvalita života občanů a ochrana ži-
votního prostředí. 

S touto představou a po disku-
si s odborníky na stavební zákon, 
urbanismus a regulaci rozvojových 
ploch jsem na dubnovém jednání 
zastupitelstva města navrhl několik 
usnesení, jejichž cílem bylo stano-
vit jasnou strategii pro příští mě-
síce. První usnesení vyjadřovalo 
nesouhlas zastupitelstva se zámě-
rem výstavby logistického areálu. 
Mělo občany jednoznačně ujistit, 
že zastupitelé jsou na jejich straně  
a plně si uvědomují rizika a nega-
tivní dopady spojené s realizací zá-
měru. Druhé usnesení doporučovalo 
radě města vydat územní opatření  
o stavební uzávěře. Mělo tak zabrá-
nit jakýmkoliv krokům v dané lokalitě, 
které by byly uskutečněny podle stá-
vajícího územního plánu. Ten totiž 
nedostatečně chrání občany i okolní 
krajinu. Třetí a čtvrté usnesení zřizo-
valo výbor pro územní rozvoj v čele  
s místostarostou města. Mělo vytvo-
řit platformu, která za účasti expertů 
zajistí vhodnou a smysluplnou regu-
laci rozvojových ploch. A konečně 
páté usnesení doporučovalo upravit 
aktuálně projednávaný územní plán 
tak, aby bylo trvale zamezeno vý-
stavbě areálu podobného rozsahu  
a charakteru jako je VGP Park.

K mému překvapení však před-
sedající, tedy starosta města, nejpr-
ve nechtěl dát o takto navržených 

a zdůvodněných usneseních vůbec 
hlasovat a následně odmítal hlaso-
vání o každém bodě zvlášť. Svým 
postupem tak popřel dlouhodobé 
zvyklosti a dosavadní praxi (platnou 
napřÍklad i v Parlamentu ČR). Až 
doposud totiž platilo, že je respek-
továno vyslovené přání zastupitele 
hlasovat o předložených návrzích 
jednotlivě. Jde totiž o projev vzá-
jemné úcty, který sice není písemně 
ukotven, ale přesto je všeobecně do-
držován. Je třeba upřímně poděko-
vat většině zastupitelů napříč usku-
peními, kteří postup předsedajícího 
v hlasování odmítli. Dali tak jasně 
najevo, že vyznávají vyšší míru po-
litické kultury a kladou silnější důraz 
na demokratičnost rozhodovacího 
procesu bez ohledu na to, kdo návr-
hy předkládá a zda se s nimi ztotož-
ňují či nikoliv. 

Žádné z výše uvedených usne-
sení nakonec nebylo přijato. Posta-
vila se proti nim většina zastupitelů  
z řad Žijeme pro Hradiště a Občan-
ské demokratické strany. Ti hlasovali 
proti, nebo se zdrželi, čímž nesou 
odpovědnost za budoucí vývoj. Ne-
zbývá než vzít stanovisko demokra-
ticky zvolené většiny na vědomí. Na-
dále je však třeba hledat cesty, jak 
efektivně hájit veřejný zájem, který 
je v případě výstavby logistického 
areálu silně ohrožen.

Václav Haas,
zastupitel města za ČSSD a SZ
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První zmínka o Mnichově Hradišti
Právě před 740 lety, někdy v prvních 
květnových dnech roku 1279, zažilo 
malé městečko Hradiště událost, 
která zůstala zachována v kronikář-
ském zápise a která je první docho-
vanou písemnou zmínkou o našem 
městě. Zmínka je to krátká, jen 
jednovětá, a pochopitelně napsaná 
v latině. Je součástí kronikářského 
záznamu označovaného jako Druhé 
pokračování Kosmovy kroniky, které 
pojednává o dějích, které se udály  
v letech po smrti krále Přemysla Ota-
kara II.

Přeložíme-li ji, zní: „Podruhé, 
několik dní poté, žádala povolení 
navštívit šedé mnichy v Hradišti,  
a obdrževši je, vyšla a téhož dne  
v tom městě obědvala, jsouc opat-
řena stravou od kláštera.“ Tuto větu, 
vytrženou z kontextu, musíme zasa-
dit do souvislostí. 

Anonymní kronikář, snad vzdě-
laný duchovní působící při praž-
ském svatovítském kostele, hovoří 
o návštěvě významné dámy. Tou 
dámou byla samotná česká královna 
Kunhuta, respektive královna vdova 
po králi Přemyslovi Otakarovi. Po 
smrti Přemysla Otakara II. v bitvě na 
Moravském poli se české království 
propadlo do mocenské anarchie, 
správcem země a poručníkem kra-
levice Václava se stal Ota Branibor-
ský, po matce sám napůl Přemys-
lovec. Kvůli neshodám s Otou byla 
královna Kunhuta s tehdy osmiletým 
Václavem a snad i s dcerami inter-
nována na Bezdězu. O nějakém kru-
tém vězení však nelze mluvit – teh-
dejší Bezděz byl právě dokončeným 

hradem, na tehdejší dobu luxusním 
a reprezentativním sídlem. Kunhuta 
se zcela jistě nechtěla se svou mo-
mentální situací smířit a cíleně se 
asi snažila osvobodit z nuceného 
pobytu na Bezdězu. Koncem dubna, 
v den svatého Jiří, si vyžádala ná-
vštěvu kostela zasvěceného právě 
tomuto světci v Kuřívodech. Zbož-
nou cestu jí purkrabí a velitel bez-
dězské posádky povolil, ovšem pod 
podmínkou, že malý Václav zůstane 
na hradě.  Po modlitbě se vrátila  
a o několik dní později – nevíme 
však přesně kdy – projevila přání 
navštívit významný klášter nedaleko 
Bezdězu, cisterciácké opatství Hra-
diště. Pro zdejší komunitu řeholníků 
to byla mimořádná událost. Kunhutu 
ale představitelé konventu v čele  
s opatem – jeho jméno neznáme – 
nemohli přijmout přímo v klášteře. 
Ač byla královnou, byla pořád „jen“ 
ženou, jejichž vstup do klášterní 
klauzury řádové regule zakazovaly. 
Proto ji řeholníci přivítali nedaleko 
kláštera, v městečku náležejícím 
řádu a nesoucím stejné jméno jako 
klášter – Hradiště. I z této cesty 
mimo Bezděz se Kunhuta vrátila  
a zanedlouho požádala o další vý-
jezd z hradu, tentokrát do Mělníka, 
jejího věnného města. Odtud pak 
odjela do Prahy a z ní prchla na své 
statky na Opavsku. Kralevic Václav 
zůstal na Bezdězu v moci Oty Bra-
niborského, který jej zanedlouho 
nechal převést do Braniborska, kde 
jej po čtyři roky držel pod svým do-
hledem.

Cisterciáci Kunhutu přijali „in 

civitate“, tj. ve městě, což znamená, 
že město již nějakou dobu existova-
lo. Mniši vznešenou návštěvu jistě 
nehostili v poddanském domě. Snad 
měli ve městě nějaký dvorec či spí-
še upravili nějaký venkovní prostor 
tak, aby byl pro významnou událost 
vhodný. Kunhuta s nimi podle kroni-
kářových slov obědvala, nepředsta-
vujme si ovšem honosnou hostinu.  
I proto, že jídlo bylo dovezeno z kláš-
terní kuchyně, šlo jistě o symbolické 

pohoštění odpovídající řádovým 
regulím, jež nařizovaly jednoduché  
a prosté pokrmy.  Jednalo se spíše 
o společenskou akci, při které si 
obě strany projevovaly vzájemnou 
úctu a respekt. Součástí Kunhutiny 
návštěvy byla jistě i společná mod-
litba. Zda proběhla ve farním kostele  
v Rybitví nebo v možná již existují-
cím hradišťském kostele sv. Jakuba, 
opět nevíme.

Mnichovo Hradiště vděčí za 

svůj vznik cisterciáckému opatství 
z blízkého Kláštera Hradiště. Řehol-
níci zásadním způsobem ovlivňovali 
život na Mnichovohradišťsku a v Po-
jizeří po dobu delší než dvě století, 
až do samého počátku husitských 
válek. Rozrůstající se cisterciácké 
dominium potřebovalo tržní centrum. 
Na pravém břehu Jizery, v blízkosti 
opatství, však kvůli řádovým před-
pisům vzniknout nemohlo a ani zde 
nebylo vhodné místo slibující možný 
rozvoj tržiště. Na opačné straně se 
však v blízkosti Jizery, v místech 
dnešních hradišťských ulic Na Příko-
pech, Arnoldovy, Zámecké, Příčné či 

Havlíčkovy, nacházela ves jménem 
Rybitví. Dávní obyvatelé lokality se 
jménem odkazujícím na ryby a ry-
bolov měli svá obydlí v příhodných 
místech u toku Nedbalky, zároveň 
však v bezpečném odstupu od Jize-
ry, jejíž neregulovaný tok tehdy vedl 
blíže k městu, než je tomu dnes. Kdy 
rybářská ves vznikla, pochopitelně 
nevíme. Snad navázala na dávné, 
možná ještě předslovanské osídlení, 
ale archeologické nálezy, které by 
alespoň trochu osvětlily prehistorii 
lokality, téměř žádné nemáme. Byli 
to velmi pravděpodobně právě cis-
terciáci, kteří snad krátce po vzniku 

opatství vystavěli nad Rybitvím, na 
okraji ostrohu nad údolím Jizery 
kostel. V jeho těsné blízkosti byl poz-
ději postaven zámek, dnes zde stojí 
socha Václava Budovce z Budova. 
Kostel byl zasvěcen Panně Marii, 
což odkazuje na řádové založení,  
a stal se jedním z prvních farních 
kostelů v širokém okolí. 

Rybitví s farním kostelem, do jis-
té míry stávající středisko levobřežní 
oblasti, se pro vysazení města ne-
hodilo, protože leželo v úžlabinách 
podél Nedbalky. Naopak prostor nad 
vsí, na ploché vyvýšenině s křižo-
vatkou cest, byl pro zřízení trhového 
a městského centra téměř ideální. 
Právě tam, někdy kolem poloviny 
13. století, bylo cisterciáky založeno 
město, které se mělo stát hospodář-
ským centrem cisterciácké domény. 
Pojmenováno bylo, stejně jako kláš-
ter, Hradiště, později – pro odlišení 
od vlastního kláštera i od jiných Hra-
dišť – bylo připojeno přídavné jméno 
odkazující na mnišskou vrchnost. 
Nejstarší nám známé pojmenování 
– „Hradyscz“ – je z roku 1352, z po-
někud pozdější doby je zmiňováno 
v podobě „Grecz monachorum“ (tj. 
„Hradiště mnišské“), z předhusitské-
ho období se zachovala ještě jedna 
zmínka o Hradišti, respektive o zdej-
ší faře v podobě „in Hradisscz“.  

Uvedený text je jen krátkým 
výsekem z jedné kapitoly publikace  
o dějinách Mnichova Hradiště, 
na které jsou právě dokončovány 
všechny přípravné práce – velké 
části textu, který zahrne historii na-
šeho města od prvních stop půso-

bení lidí na Hradišťsku až téměř po 
současnost, jsou již napsané. Texty 
jsou nyní redakčně a editorsky upra-
vovány, ze stovek fotografií se vybírá 
konečný obrazový doprovod a chys-
tá se též grafická podoba knihy. 

Mnichovo Hradiště si moderní 
publikaci o svých dějinách zaslou-
ží. Stěžejním dílem stále zůstávají 
Dějinné paměti okresu mnichovo-
hradišťského od Josefa V. Šimáka 
vydané již v roce 1917, ty ale autor 
dovedl jen do roku 1620. V roce 
1979, při příležitosti 700. výročí 
první zmínky o Hradišti, vyšla pod 
vedením Vladimíra Budila textově 
nepříliš rozsáhlá kniha věnovaná 
hradišťským dějinám, ovšem povin-
ně ovlivněná soudobou ideologií. 
Nedávno, v roce 2016, byla v rámci 
edice Zmizelé Čechy vydána kniha 
Lenky Křížové (tehdy ještě s dívčím 
jménem Procházková) o historii Hra-
diště, ta je ale zaměřena především 
na historické fotografie dokumentují-
cí již zaniklou podobu města. A to je 
zatím vše, co zájemce o souhrnnou 
historii Mnichova Hradiště nalezne. 
Za desítky let poznání historie města 
i regionu významně pokročilo, a tak 
autoři chystané knihy věří, že se jim 
podaří připravit publikaci kvalitní ne-
jen po stránce profesní, ale i čtivou 
pro ty obyvatele Mnichova Hradiště, 
kteří se s historií seznamují jen pří-
ležitostně. 

Za všechny, kteří nejen pro 
obyvatele Mnichova Hradiště knihu 
připravují

Pavel Sosnovec

Muzeum zve v květnu na následující akce
Výstava starých pohlednic Mnicho-
vohradišťska a Českého ráje byla 
otevřena vernisáží 11. dubna. Úvod-
ní slovo pronesl pan Jaroslav Koloc, 
na flétny zahrály žákyně zdejší ZUŠ 
Sára Sehnoutková a Adéla Seidlová, 
jejichž vystoupení bylo odměněno 
velkým potleskem. Návštěvníci, jichž 
bylo přes 60, si pak již mohli prohléd-
nout více než 700 různých pohlednic 
či dopisnic ze soukromé sbírky Jiřího 
Šosvalda. Vystaveny jsou pohledni-
ce vydané soukromými podnikateli, 
obcemi či institucemi od konce 19. 
století do 90. let století minulého. 
Na nich jsou zachyceny pohledy na 
Mnichovo Hradiště, jeho dominanty, 
zajímavé domy, ulice i akce v nich 
se odehrávající, ale k zhlédnutí jsou 

také unikátní pohlednice zobrazu-
jící okolní vesnice. Upoutají staré 
kolorované pohlednice známých 
míst Českého ráje – Trosek, Kosti, 
Humprechtu, Hrubé Skály a dalších. 
Pozornost si zaslouží dopisnice se 
speciálními známkami vydanými 

např. k slavnosti odhalení Budov-
cova pomníku či k státnímu pohřbu 
Jana Švermy. Zajímavý je také vlast-
noruční dopis historika Josefa V. Ši-
máka či dopisy adresované kronikáři 
Paříkovi. Výstava je přístupná denně 
kromě pondělí do 26. května.

VÝSTAVA POHLEDNIC

Na začátku nové sezony čekají na návštěvníky změ-
ny ve stálých expozicích. Některé z nich byly nově 
upraveny a doplněny o zajímavé muzejní přírůstky. 
U modelu Drábských světniček je nainstalována 
sbírka více než 80 loveckých trofejí a další předměty 
tematicky související s myslivostí. Návštěvníci se 
mohou dozvědět informace o historii loveckých re-
vírů v okolí i o smyslu a úloze myslivosti v současné 
době. Nově je v městském muzeu také vystavena 
sbírka dýmek, věnovaná muzeu soukromým sběra-
telem. Návštěvník uvidí více než 150 kusů různých 
druhů a typů, ale i další kuřácké potřeby.

NOVĚ UPRAVENÉ EXPOZICE: MUZEUM VYSTAVUJE I SBÍRKU DÝMEK

K 740. výročí Mnichova Hradiště 
připravilo muzeum podobně jako  
v loňském roce muzejní noc odkrý-
vající další neznámá místa našeho 
města. V pátek 10. května od 17 do 
22 hodin budou mít účastníci mož-
nost nahlédnout do prostor běžně 
nepřístupných a málo známých. 

V kině je čeká mimo jiné návště-
va promítací kabiny, v budově poli-
kliniky budou zpřístupněny sklepy  
a v Komerční bance bude přichystá-
no překvapení. Prostory vstupu do 
zdravotního střediska či sál sokolov-
ny se představí v neobvyklé roli. Na 
všech pěti stanovištích je připraven 
program, který neznámý prostor při-
blíží a oživí. Po celý večer budou mít 

návštěvníci možnost si vyzkoušet 
své znalosti z historie s Jednotou 
bratrskou, jejíž stanoviště bude na 
dvoře polikliniky. 

Tak jako v loňském roce obdrží 
každý účastník pamětní list, kde si 
bude moci navštívená místa připo-
menout. Program na všech místech 
bude probíhat vždy každou půlhodi-
nu v době od 17 do 22 hodin.   

MUZEJNÍ NOC



INZERCE

Fit Studio Mn. Hradiště na Swiss 
Open Fitness Championship
Ve dnech 5. až 7. dubna se tým Fit 
Studio Mnichovo Hradiště (FSMH )
zúčastnil otevřeného mistrovství 
Švýcarska ve sportovním aerobiku 
a fitness.

Od září 2018 se závodnice 
FSMH pod vedením trenérky Soni 
Šimůnkové pilně připravovala na 
jarní závodní sezónu, která začala 
mezinárodní soutěží s účastí týmů  
z Belgie, Německa, Švýcarska, 
Francie a Česka.

Náš tým ve složení Anička Mi-
kšovská, Barunka Hubačová, Kris-
týnka Jarošová a Nikolka Nováková 
soutěžil v kategorii fitness step 11 
– 13 let a po finálovém kole všechny 
děvčata zdobila stříbrná medaile.

V kategorii sportovního aerobiku 
(SA) závodila dvě děvčata z FSMH. 
Barunka Hubačová SA trénuje od 
loňského října, i přesto v konkurenci 
výše uvedených týmů slavila úspěch 
obsazením 6. místa. Andrejka Huba-
čová se SA věnuje jeden rok, v ka-
tegorii Junior se protřelých závodnic 

V sobotu 6. dubna se konal v soko-
lovně v Mnichově Hradišti bazárek  
s jarním a letním zbožím. Přišlo té-
měř 30 prodejců, kteří nabízeli krás-
né oblečení, kočárky, hračky, kola, 
tříkolky, atd. Přišlo i mnoho zákaz-
níků, kteří odcházeli s plnými taška-

Jarní bazárek v sokolovně 
se povedl na jedničku

mi, z čehož jsme měli samozřejmě 
velkou radost. Výběr byl opravdu 
bohatý. 

Příště se na vás budeme těšit v 
září s podzimním a zimním zbožím. 

Jiřina Bartoňová

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 
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V neděli 7. dubna jsme připra-
vili již 2. ročník výletu Zásadně na 
Zásadku. Slunečné počasí přilákalo 
téměř 90 účastníků, další návštěv-
níky navíc jsme napočítali přímo 
na Zásadce. Start byl za zámeckou 
zdí a nabízeli jsme čtyři různé trasy. 
Kolem 11. hodiny jsme se všichni 
sešli na prostranství zříceniny Zá-
sadka, výletníci obdrželi pamětní 
list, děti navíc drobnou odměnu za 
plnění úkolů na trase. Pobyt nám 
zpříjemnil harmonikář Jindra Kelí-
šek, dále „hradní pán“ Jiří Plaček, 
který ochotně připravil posezení, 
dřevo na opékání buřtů a také nám 
přiblížil osud a zajímavosti hradu 
Zásadka. Petr Krejčí promluvil o his-
torii Sychrova, studánky Paroubka  
i sychrovské kapličky, do níž bylo též 
možno vstoupit. V klubu Sychrovák 
pak mohli turisté využít občerstvení 
či si prohlédnout vzácnou divadelní 
oponu s motivem hradu Zásadka. 
Ještě jednou děkujeme pánům Ke-
líškovi, Plačkovi i Krejčímu za jejich 
zapojení se do naší akce.

V úterý 9. dubna jsme prožili 
slunečný den na prvním letošním 
seniorském výletu Na vrchol Sokol. 
Přestože bylo avizováno prudké 
stoupání z Malé Skály k Suchým 
skalám, zúčastnilo se tohoto výletu 
16 turistů. Odpočinek u bývalé re-
staurace Na Šumavě nad vesnicí 

Prosíčka nám zpříjemnil její nový 
majitel. Pozval nás na obhlídku inte-
riéru a seznámil nás s historií i bu-
doucími plány pro toto stavení. Naše 
další kroky vedly přes Besedice  
k vrcholu Sokol, kde jsme se z Ma-
sarykovy vyhlídky kochali výhledem 
na celý masiv Suchých skal. Sestup 
ze skalisek do Besedických skal měl 
být zakončením výletu, avšak síly 
nám ještě stačily na prohlídku skal-
ních věží v Chlévišti a na Kalichu.

Aby nebylo našemu dobrovol-
ničení málo, přidali se někteří ze 
členů KČT či jejich rodinní příslušní-
ci k dobrovolnické brigádě na pláži  
u Jizery, která se konala ve čtvrtek 
11. dubna – pláž je oblíbeným mís-
tem Mnichovohradišťáků po celý rok, 
pro KČT se pak v jednom případě 
stala místem, kde končil a ve dru-
hém začínal náš vodácký výlet. 

Předvelikonoční víkend se nesl 
ve znamení razantního ochlazení, 
leč ani to neodradilo výletníky od 
cesty za hranice naší vlasti – vydali 
se do Žitavských hor a do lázeňské-
ho městečka Oybin. Už jen cesta 
historickým parním vláčkem byla 
nezapomenutelná, stejně tak i ces-
ta pískovcovými skalami a návštěva 
klášterních oybinských ruin.

I tento rok se seniorské výlety 
plánují na všední dny – úterky nebo 
čtvrtky. Ostatní výlety se pak budou 
konat o sobotách či nedělích. Tímto 
zveme všechny zájemce na květno-

nezalekla a svým výkonem dosáhla 
na 7. místo.

Závodní sezóna končí děvča-
tům v červnu, a tak přejeme mno-
ho dalších sportovních úspěchů. 
Rovněž moc děkujeme rodičům za 
podporu dětí, za finanční podporu 

Mnichovohradišťský KČT vítá jaro!
vé akce: výjimečně ve středu, leč  
o státním svátku, 8. května Ze Za-
hrádek do Starých Splavů. Výlet 
povede částečně po stopách Karla 
Hynka Máchy, zalovte v paměti a při-
pomeňte si pak po cestě jeho slavné 
verše. Hned v sobotu poté (11. květ-
na) si pro nás mnichovohradišťský 
farář Pavel Mach připravil výlet po 
kostelech v okolí Mnichova Hradi-
ště – spojení turistiky a poznávání 
sakrálních (ale i jiných) památek 
bude jistě vítaným příspěvkem k po-
znání našeho bezprostředního okolí.  
V úterý 21. května se můžete vypra-
vit na o něco vzdálenější Riegrovu 
stezku a týden pak uzavřít sjížděním 
Jizery z Turnova do Březiny – přidat 
se můžete i s dětmi i vy málo zku-
šení, nové pohledy na řeku a jarní 
příroda vás jistě okouzlí. Květnu 
sbohem pak dáme na čtvrtečním vý-
letu (30. května) na hrad Grabštejn. 
Čeká vás nenáročná cesta ke hradu, 
jeho prohlídka a vstoupit budete 
moci i do bylinkové zahrady. 

Všechny podstatné informace 
o našich výletech naleznete buď 
na našem webu (www.kct-mh.web-
node.cz), facebookovém profilu Klub 
českých turistů Mnichovo Hradiště 
i na vývěskách před informačním 
centrem sídlícím v budově Klubu. 
Těšíme se brzy na viděnou!

Helena Pöllová,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Té, jež život schraňuje a brání,
té, jež v noci hlídala nám spaní,

patří naše první vzpomínka.

Přístavem je v moři beznaděje,
úsměv její navždy v srdci hřeje

jako sálající kamínka.

Vždy tu bude pro své milé děti,
v pěti nebo třeba v čtyřiceti 

s láskou pofouká jim bebínka.

Šeptej, povídej mi zas a znova
jen ta milá, nejkrásnější slova,

jedním z nich vždy bude 
MAMINKA...

MAMINKA
Kateřina Podávková

potom děkujeme městu Mnichovo 
Hradiště, firmě Alfa Facility s.r.o.  
a ostatním příznivcům našeho spor-
tovního klubu.

Soňa Šimůnková,
Fit Studio Mnichovo Hradiště

Turnaje prší ve Veselé se zúčastnilo 24 hráčů
Už je to třetím rokem co jsme si 
mohli užít společenskou a zábavnou 
akci, kterou uspořádal pan Tomáš 
Richtr. Turnaj v prší se letos konal  
2. března v hasičárně ve Veselé.

Celý den probíhal pozitivně. 
Zúčastnilo se 24 hráčů, i když opro-
ti loňskému roku nás bylo o čtyři 
méně. Hráči, kteří se přihlásili si 
však užili celý den zábavy s přáteli 
a kamarády. K dobré náladě přispí-
val i raut. Hráče určitě neomrzeli 
ani krásné ceny, které byly sponzo-
rovány: Fitmin – Lenka Dvořáková, 
Autostyl – Jiří Kracík, DSK staveb-
niny – Jiří Duchač, Prambo plus – 
Josef Jozífek, Autodoprava – Tomáš 
Richtr, Scania – Lukáš Kysela, SDH 
Veselá, Hostinec u Českého Lva 
– Pavel Záhora.  Další poděkování 
za svoji píli zaslouží Luděk Najman, 
Marcel Fišera, Jiří Blechta, Eva 
Daňková, Lenka Erbrtová, Zdeněk  

a Lenka Kyselovi, Kateřina Omasto-
vá, Marie Omastová, Lukáš Patkaň, 
Marek Koliáš, Radek Žďánský, Jind-
řich Smrkovský a další.

Tento rok se na prvním místě 
umístil Bohouš Nedoma, na dru-
hém místě Pepa Jozífek, třetí místo 
obsadil Tomáš Richtr, čtvrté místo 

Richard Jura a na pátém místě Jiří 
Špáta.

Těšíme se na příští rok a dou-
fáme, že bude stejně hojný jako 
roky předešlé. Děkujeme za účast  
a těšíme se na vás zas na 4. roč-
níku.

Kateřina Omastová

Máme auto! aneb Ukliďme Česko ve Dnebohu
„Máme auto!“ Tento pokřik se prv-
ní dubnovou sobotu nesl jednou z 
okrajových silnic Dneboha. Děti prá-
vě narazily na staré sedačky, rozbité 
čelní sklo i části dveří auta. Rozra-
dostnění malí sběrači hned osnovali 
plány, jak si auto sestaví a budou s 
ním jezdit. Nevěděli ještě, že další 
část, možná stejného možná jiného, 
auta se nachází v serpentinách na 
druhé straně obce.

Celkem dvacet místních malých 
i velkých občanů se zapojilo již čtvr-

tým rokem do celorepublikové akce 
Ukliďme Česko. Pořádek jsme dě-

lali na všech přístupových cestách 
do vsi a celkem jsme našli 20 pytlů 
odpadu plus zmiňované části auto-
mobilů, plechovky s barvami a další. 
Strávili jsme spolu příjemné dopole-
dne plné legrace a odnesli si dobrý 
pocit z odvedené práce. Snad „naše 
úkliďácké děti“, které celou dobu fi-
lozofovaly o ekologii a trestech pro 
odhazovače, budou žit ve větším 
souladu s přírodou.

Zuzana Morkusová

Prasinkové hody poprvé
Letošní rok začal velmi pozitivně,  
a tak se hasiči z Veselé rozhodli, že 
rok 2019 udělají něčím neobvyklým. 
A tak se u nás v sobotu 23. února  
v 11 hodin uskutečnily první Prasin-
kové hody, které hodnotíme velmi 
kladně.

Myslím si, že by nebylo od věci, 
kdyby se tato hasičská akce konala 
každý rok okolo období masopustu. 

Lidé, kteří o této akci věděli, se přišli 
podívat a myslím si, že nebyli z hoj-
nosti produktů, které byly připraveny 
ke koupi z domácí zabijačky, zkla-
maní. Na seznamu byla například 
jelita, jitrnice, ovar, tlačenka, zabí-
jačkový guláš, prdelačka, atd… Na-
skytla se i možnost sníst si „gáblík“  
i přímo na místě a vychutnat si ho  
s pořádným kouskem točeného  

piva.
Musím pochválit všechny ha-

siče a hasičky, kteří se podíleli na 
zajištění těchto dobrot, které se 
nesmírně povedly. Doufám, že se 
všichni ve zdraví sejdou i příští rok a 
obohatí naší vesnici dalšími Prasin-
kovými hody.

Kateřina Omastová

Instalatéři z Hubálova soutěžili v Lysé nad Labem
Ve dnech 14. a 15.února proběhla 
na výstavišti v Lysé nad Labem re-
gionální soutěž odborných znalostí 
a dovedností žáků druhých a třetích 
ročníků oboru Instalatér. 

Soutěž organizoval Cech insta-
latérů ČR pod záštitou Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR. Návštěv-
níci výstav Stavitel a Řemesla mohli 
přímo ve výstavním pavilonu sledo-
vat pracovní nasazení dvoučlenných 
družstev při plnění soutěžních úkolů. 
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Soutěžící po absolvování teoretic-
kého testu museli v časovém limitu 
provést instalaci umyvadla, závěs-
ného WC, radiátoru, podlahového 
vytápění, zapojit plynový kotel, zho-
tovit rozvody topení, vodoinstalace  
i domovních odpadů. 

Střední odborné učiliště Hu-
bálov reprezentovali žáci druhého 
ročníku Lukáš Rosecký a Tomáš 
Bureš, kteří ve výsledném hodnoce-
ní obsadili druhé místo za vítězným 
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družstvem SOŠ Jarov – Praha 9 
složeného z žáků třetího ročníku.
Tomáš a Lukáš absolvují odbornou 
praxi ve firmě Hlavatý – Vojtíšek 
s.r.o. Turnov. 

Výstavní expozice hubálovské-
ho učiliště na výstavě Řemesla byla 
stále středem zájmu malých i vel-
kých návštěvníků.

Miroslav Kolomazník, 
SOU Hubálov
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