
LETNÍ TÁBORY
Děti z Mnichova Hradiště 
se o prázdninách učily tan-
čit, sestavovat modely le-
tadel, ale třeba i dojit nebo 
mlátit obilí.
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NÁMĚSTÍ
Po dokončení prací na ve-
dení sítí už nebude stát nic 
v cestě první etapě revitali-
zace Masarykova náměstí. 
Kterou částí se má začít?
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SOUSEDSKÁ
Zažít Hradiště jinak můžete 
v sobotu 14. září už počtvr-
té. Oblíbená sousedská 
slavnost je letos spojená se 
srazem majitelů vozů Liaz.
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Chráníme Hradiště: radnice řeší kromě 
průmyslové zóny i záměr společnosti Kofola
K poslednímu červenci byl definitiv-
ně uzavřen spis, který se vztahoval 
k záměru společnosti VGP postavit 
v haškovské průmyslové zóně ter-
minál pro společnost PPL. Tento 
dílčí záměr zbyl z původního plánu 
vystavět na soukromých pozem-
cích celkem tři velké logistické haly.  
S tak rozsáhlým záměrem rada od 
počátku nesouhlasila a odsoudila ho 

k nezdaru už začátkem dubna, když 
odmítla vydat investorovi souhlas  
s věcnými břemeny. S pomocí Zá-
sad pro výstavbu v Mnichově Hradiš-
ti, kterým investor nedovedl vyhovět, 
město hrozbu mimořádně velkého 
průmyslového areálu odvrátilo. 

Vítanou podporou při jednáních 
byla rovněž petice (k jejímu obsa-
hu se na straně 3 tohoto vydání 

na sklonku 
léta...

Vážení Hradišťáci,

dovolené má většina z nás již za sebou, dny se začínají opět krátit 
a léto pomalu ztrácí sílu. Po tradiční letní pauze se Vám do rukou do-
stává nový Kamelot, jehož obsah dokládá, že zatímco letní dny lákaly 
k lenošení a dobíjení baterií, na mnoha místech ve městě se usilovně 
pracovalo. Jen namátkou, takřka hotové jsou práce na sítích uložených 
pod Masarykovým náměstím, stavba chodníku podél průtahu Veselou, 
výrazně kupředu se posunula stavba dopravního terminálu i komunitního 
centra, dobrovolní hasiči se sžili s novou cisternou, ve školách a školkách 
proběhly nejen běžné údržbové práce, ale i velké investice do vybavení,  
v městském divadle byly položeny nové koberce... 

Volno nám nedopřáli ani „naši“ developeři: sotva se nám podařilo 
odvrátit výstavbu předimenzovaného logistického areálu v Haškově, do-
razil nám záměr Kofoly postavit na zelené louce další halu. Chceme proto  
v rámci úprav územního plánu přijít se systematickým řešením, které by 
podobným excesům předcházelo. Věřím, že do veřejného projednávání 
územního plánu se začátkem příštího roku zapojí co nejvíce z Vás a spo-
lečně se zasadíme o udržitelný rozvoj našeho města. A také doufám, že 
co nejvíce z Vás dorazí na naši sousedskou slavnost, která letos pokra-
čuje už čtvrtým ročníkem. Přestože hlavním smyslem akce je potkat se 
s přáteli a pobavit se, ani při této příležitosti nezůstane ekologie a udrži-
telnost stranou naší pozornosti: letošní novinkou budou již dříve slíbené 
zálohované kelímky na nápoje. Zdobit je bude grafika města od Martiny 
Bachové a liazka – právě sraz majitelů těchto nákladních vozů, které se 
vyráběly u nás ve městě, je jedním z velkých taháků letošního ročníku. 

V těchto prvních zářijových dnech se děti vracejí do školních lavic  
a mnoho z nich míří do školy úplně poprvé. Zejména těm bych chtěl po-
přát, aby se jim ve škole líbilo.

Ondřej Lochman, starosta města
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vyjadřuje rada města, na straně 10 
najdete rovněž vyjádření petičního 
výboru).

„Definitivně vyhráno ale ještě 
nemáme. Skutečným řešením pro-
blému je teprve úprava územního 
plánu s přísnější regulací pro výstav-
bu v rozvojových zónách,“ připouští 
místostarosta Jan Mareš. Návrh  
takové regulace v současnosti při-

pravuje pracovní skupina pod vede-
ním architekta města Jana Světlíka.

V červenci se ovšem vede-
ní města zabývalo dalším velkým 
projektem, a to stavbou nové haly  
a příjezdové cesty, kterou by ráda 
zrealizovala společnost Kofola. Také 
s tímto projektem v aktuálně navr-
žené podobě členové rady města 
nesouhlasí.  ...2

HASIČI MÍŘÍ DO AKCE SE ZBRUSU NOVOU CISTERNOU

Dlouho očekávaná nová cisterna dobrovolných hasičů je ve městě od června. V srpnu byla zařazena do výjezdů. Foto: www.pozary.cz        ...2
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Hasiči míří do akce s novou cisternou,
ta ukrývá mimo jiné vyprošťovací sadu
Středa 5. června byla pro mnicho-
vohradišťské dobrovolné hasiče vel-
kým dnem. Do užívání totiž převzali 
zbrusu novou a moderně vybavenou 
velkokapacitní cisternu postavenou 
na podvozku značky Tatra.

Stavba nového přírůstku do 
vozového parku mnichovohradišť-
ské jednotky požární ochrany pro-
bíhala řadu měsíců ve firmě Kobit 
specializované zejména na výrobu 
komunální techniky, konkrétně v její 
továrně hasicích zařízení ve Slatiňa-
nech. Vlastní realizaci předcházela 
jednání, na nichž zástupci města  
i hasiči s dodavatelem detailně 
projednali například řešení kabiny 
vozu či rozmístění potřebného vy-
bavení, jehož část hasiči do Slatiňan  
k zástavbě následně zavezli ze své 
zbrojnice. I v novém stroji tak budou 
pracovat s nástroji, které dobře znají. 
Nová cisterna je vybavena mimo jiné 
vyprošťovací sadou, kterou získali 
mnichovohradišťští hasiči od svých 
kolegů z Hasičského záchranného 
sboru Praha. Díky ní budou moci 
vyjíždět i k dopravním nehodám  
(k těmto zásahům je jednotka před-
určena od ledna loňského roku).

„Při pohledu na kabinu uvidíte 
na předním nárazníku dvě novinky. 
Jedná se o elektrický naviják o taž-
né síle pět tun a monitor ovládaný 
z kabiny řidiče, který bude velkým 
pomocníkem při hašení polních  
a lesních požárů a který má dostřik 

až 30 metrů. Kabina vypadá na 
pohled podobně, ale při pohledu 
dovnitř naleznete jiné rozložení se-
dadel, jež zlepšuje výhled pro řidiče 
(strojníka) a zároveň se dokáží čtyři 
hasiči při jízdě k zásahu oblékat 
do dýchacích přístrojů. V kabině 
nalezneme více úložných prostorů  

a prostředků, které mají hasiči nově 
k dispozici. Na střeše nástavby je 
umístěn odnímatelný střešní moni-
tor, který se dá instalovat do stojanu 
a využít například na ochlazování 
nebo hašení nebezpečných prostor 
(tlakové lahve nebo zásobníky). 
Nová cisterna veze i více hasiva, 

konkrétně 8 500 litrů vody a 510 li-
trů pěnidla,“ vyjmenovává za JPO III 
Mnichovo Hradiště Miroslav Picek.

Vozidlo za bezmála 7,5 milionu 
korun putovalo do Mnichova Hra-
diště díky dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu,  
o níž město žádalo přes Místní akční 
skupinu Český ráj. Z fondu se poda-
řilo získat dotační prostředky ve výši 
95 procent pořižovací ceny, tedy 7,1 
milionu korun, městu zbylo z vlast-
ního rozpočtu uhradit pětiprocentní 
spoluúčást. 

„Největší zásluhu na tomto 
úspěchu mají Martina Kulíková  
a Kateřina Beránková z městského 
úřadu, které žádost o dotaci admi-
nistrovaly. Bez nich bychom novou 
cisternu nezískali. A poděkovat bych 
chtěl i bývalému místostarostovi 
Jiřímu Bínovi, který se v této věci 
osobně také velmi angažoval,“ říká 
místostarosta Jan Mareš.

„Jsme rádi, že se nám po velmi 
dlouhé době (zhruba po 80 letech) 
podařilo získat nové vozidlo, na je-
hož získání se nemalým dílem podí-
lelo město,“ dodává Miroslav Picek.

 Začátek léta byl pro hasiče ve 
znamení „zabydlování“ vozu zbývají-
cím vybavením, strojníci se s vozem 
seznámili a pak už nic nebránilo 
zařadit novou cisternu do výjezdů 
jednotky.

Redakce

Den polské armády v polském Chojnówě
Ve čtvrtek 15. srpna vyrazila z Mni-
chova Hradiště delegace složená 
ze zástupců mnichovohradišťských 
organizací, jejímž cílem bylo 160 ki-
lometrů vzdálené partnerské město 
Chojnów. V tento den se v Polsku 
slavil státní svátek Nanebevzetí 
Panny Marie a zároveň Den polské 
armády, čekal nás tedy nabitý kultur-
ní program. 

Po příjezdu a vřelém uvítání nás 
čekaly dopoledne oficiální ceremoni-
ály, nejprve mše za polskou armádu 
a následně pietní akt u obelisku. Od-
polední program byl již volnější, če-
kala nás návštěva městské knihov-
ny, bazénu, muzea, Tkalcovské věže 
a také víceúčelového kulturního 
domu, kde se v jedné budově nachá-
zí kino, taneční sál, bowling, fitness 
centrum a různé zájmové dílničky, 

například výroba keramiky. Samo-
zřejmě nechybělo bohaté pohoštění. 
Slavnostní den vrcholil odpoledne 
na náměstí, kde na podiu probíhaly 
koncerty, vystoupil také chojnówský 
pěvecký sbor a zejména své taneční 
vstoupení předvedli Furianti z Ba-
kova nad Jizerou, na které velice 
pozitivně všichni přihlížející reago-
vali a na závěr je odměnili vydatným 

Chráníme Hradiště: radnice řeší kromě průmyslové...
...dokončení z titulní strany

„Nelíbí se nám velikost zamýš-
leného projektu, to, že nepřinese 
snížení hluku v okolí areálu, ani to, 
že kvůli němu má být zastavěna 
ta nejcennější zemědělská půda,“ 
shrnul postoj rady starosta Ondřej 
Lochman. Kofola by své skladové 
prostory ráda rozšířila právě na pole 
s nejvyšším indexem bonity.

Rada města rovněž dává za 
pravdu architektovi města, který se 
kriticky vyjadřuje k velikosti navrže-
né haly.    

„Zásady územního rozvoje 
Středočeského kraje požadují při vý-
stavbě logistických a průmyslových 
areálů dodržovat koeficient zeleně 
v minimální hodnotě 40 procent. Při 
umísťování zástavby na vysoce bo-
nitních půdách Zásady doporučují 
zvážit požadavek na ještě vyšší ko-
eficient zeleně. Stávající návrh Ko-
foly přitom nesplňuje ani Zásadami 

požadované minimum 40 procent,“ 
vysvětluje architekt města Jan Svět-
lík.

Město bude usilovat o to, aby 
firma od svého záměru upustila 
nebo jej významně revidovala. „Po-
kud by Kofola chtěla rozšířit areál  
o novou halu, budeme požadovat, 
aby ke svému areálu vybudovala 
nové dopravní napojení přímo ze 
silnice 268. Rozhodně nepřipustíme 
další hlukové a dopravní zatížení 
Černé silnice a rezidenční oblasti 
ulic Na Salabce, Sukova a Nezva-
lova,“ říká místostarosta Jan Mareš. 

Město má v tomto případě sil-
nou pozici. Kofola totiž pro realizaci 
projektu potřebuje odkoupit některé 
pozemky v majetku města. Rada 
města zastupitelům tento prodej ne-
doporučila schválit a k témuž závěru 
dospěla i komise správy majetku  
a rozvoje města.

„V první fázi se pokusíme do-
sáhnout toho, aby ta část pozemku, 

která spadá pod nejvyšší ochranu 
zemědělského půdního fondu, neby-
la z této ochrany vyjmuta. Pokud by 
nám kraj nevyhověl, budeme s Ko-
folou jednat, abychom dosáhli toho, 
že výstavbou nové haly se podmínky 
pro obyvatele okolních ulic nezhorší, 
ale naopak zlepší. Tedy že se vý-
znamně sníží jak dopravní zátěž, tak 
hluk z areálu Kofoly. Máme řadu ná-
strojů, jak necitlivé záměry investorů 

ve svém katastru účinně korigovat, 
což se ostatně nedávno ukázalo při 
jednáních o takzvaném VGP Parku,“ 
shrnuje postoj radnice starosta Ond-
řej Lochman.

Vzhledem k v poslední době 
značně rozvířené debatě o prů-
myslových a rozvojových zónách  
v mnichovohradišťském katastru 
spustil městský úřad v polovině 
srpna nové webové stránky www.
chranimehradiste.cz, které se v de-
tailu věnují právě bezmála dvacítce 
rozvojových ploch, jejich možnému 
budoucímu využití, možným regu-
lacím soukromých záměrů, mýtům  
a faktům spojeným s těmito soukro-
mými projekty a v neposlední řadě 
se chtějí stát platformou, kde obyva-
telé Mnichova Hradiště sdělí městu 
své představy jak město rozvíjet  
a jak kompenzovat případná negati-
va, která mohou tyto projekty přinést.

Redakce

V Hradišti byly v srpnu dokonče-
ny chodníky v ulici Jana Švermy. Na 
jejich rekonstrukce těsně navázala  
i úprava křižovatky ulic Jana Švermy 
a Víta Nejedlého, kterou si vyžáda-
la výstavba přestupního terminá-
lu. Projekt je částečně financován  
z programu Integrovaného regionál-
ního operačního programu.

V Akátové ulici se již od června 
pracuje na nové komunikaci. Práce 
sice komplikovalo složení podloží, 
které se muselo předně zpevnit, 
přesto už se osazují obrubníky a při-
pravují se podkladní štěrkové vrstvy. 
Očekává se dokončení ještě letos.

V druhé polovině září bude 
zahájen několikaletý projekt revita-
lizace zeleně na sídlišti Jaselská.  
V rámci první etapy budou ošetřeny 
stávající stromy, káceny stromy ne-

Město řeší pět desítek investic

Do škol a školek mířily  
o prázdninách miliony
Pouhé dva měsíce prázdnin stačily 
k tomu, aby v mnichovohradišťských 
mateřských a základních školách 
došlo k řadě úprav, oprav a renovací.

V Mateřské škole Mírová se pra-
covalo na nových podlahách v téměř 
celém pavilonu (šatna, chodba, lož-
nice, kancelář, sklady). V Mateřské 
škole Jaselská byla zrealizována 
přeložka vodovodní přípojky a záro-
veň sem byl nainstalován změkčo-
vač vody, nové výmalby se dočkal 
hospodářský pavilon. V Mateřské 
škole Veselá se v herně a ložnici 
vyměňovaly podlahové konstrukce, 
došlo k obnově sanačních omítek  
i maleb.

Největší investice v hodnotě 
zhruba šesti milionů korun se dočka-
la Základní škola Sokolovská. Díky 
dotačním prostředkům tu proběhla 
úprava čtyř odborných tříd a jednoho 
kabinetu, dále bylo vybudováno bez-
bariérové WC a vyměněna světla a 
nábytek. Nového nátěru se dočkaly 
stěny a stropy. Pracovalo se i na pa-

vilonu této základní školy. I tady se 
malovalo, rovněž tu byly rekonstruo-
vány chlapecké toalety. 

Také na základní škole na ná-
městí budou žáky v družině čekat 
nové toalety, proběhla tu výměna 
PVC na podlahách v jedné učebně 
a v družině, všechny učebny byly 
vymalovány a počítačová učebna 
se dočkala úpravy, aby vyhovovala 
potřebám autistických žáků.

Ve Studentské ulici se přede-
vším repasovaly parkety v tělocvič-
ně, další etapou pokračovala výmě-
na střešních žlabů a nad vstupem do 
budovy probíhá výměna střešní kry-
tina včetně zateplení. A samozřejmě 
i zde se malovalo a v kanceláři školy 
vyměňovalo PVC za nové.

Jedinou z ještě probíhajících 
akcí tohoto druhu je zateplení pod-
hledu nad šatnami a oprava střešní 
krytiny v témže místě na hale Bios. 
Práce potrvají do října.

Redakce

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ 
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

V pondělí 9. září se od 17 hodin 
v sále Klubu uskuteční veřejné 
zasedání zastupitelstva města. 
Materiály k projednávaným téma-
tům budou v předstihu zveřejněny 
na internetových stránkách města  
v sekci Zastupitelstvo, kde zájemci 
naleznou rovněž minulá usnesení 
zastupitelstva či videozáznamy  
z proběhlých jednání.

potleskem.
Návštěva v Chojnowě byla 

velice příjemná a doufáme, že stej-
ný pocit si odvezou naši partneři  
i z Mnichova Hradiště, jakmile vy-
užijí naší pozvánky a přijedou nás 
navštívit.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště má aktuálně 
rozběhnutou padesátku investičních 
akcí, těm hlavním, tedy komunitní-
mu centru a dopravnímu terminálu 
se věnujeme na vedlejší straně. Ale 
co ty ostatní?

Veseláky může těšit, že byl  
v srpnu dokončen chodník v ulici 5. 
května, tedy podél hlavní silnice. Nyní 
se připravuje kolaudace. Naopak ve 
Lhotické ulici ve Veselé začala spo-
lečnost Stavotrans na chodníku čás-
tečně financovaném ze Státního fon-
du dopravní infrastruktury pracovat.  
„V srpnu byla na tomto místě rovněž 
dokončena rekonstrukce rozvodu 
a přípojek plynu, plynařům zbývá 
ještě vyasfaltovat polovinu silnice,  
k čemuž by mělo dojít začátkem 
září,“ komentuje Miloš Krůfa z odbo-
ru investic.

perspektivní a proběhne část výsad-
by nových stromů.

A pokračovat budou také práce 
na zvelebování lesoparku. Od září 
do listopadu bude firma Helping – 
výškové práce provádět sanaci skal-
ních stěn u Jizery, a to v prostoru od 
schodiště na soutoku Nedbalky s 
Jizerou směrem k jeskyni. Z bezpeč-
nostních důvodů bude proto omezen 
průchod lesoparkem v okolí stavby 
a zejména po dolní cestě. V rámci 
stavby se odstraní nálety a povrcho-
vě narušené partie skalního svahu. 
Nestabilní bloky skalního masivu bu-
dou odtěženy a jeden blok bude za-
jištěn kotvami. Příští rok dojde také 
k opravě zídky bývalého židovského 
hřbitova v prostoru nad schodištěm.

Redakce

Městská policie vytáhla
proti alkoholu na veřejnosti
Město Mnichovo Hradiště přijalo na 
začátku července 2019 novou obec-
ně závaznou vyhlášku zakazující 
konzumaci alkoholických nápojů na 
vybraných místech. Tato vyhláška 
má zabránit osobám, které požívají 
alkohol na veřejnosti v jejich cho-
vání, kterým mohou obtěžovat své 
okolí.

Městská policie tak dostala do 
rukou nástroj, jak z ulic a veřejných 
prostranství dostat opilce, a to na 
konkrétních místech, jež jsou spe-
cifikována v příloze vyhlášky. Jde 
například o centrum města, okolí 
škol, parky, dětská hřiště, prostory 
zdravotnických zařízení atd.

V desítkách případů strážníci 
porušení obecně závazné vyhláš-
ky již řešili, a to nejčastěji na místě  
a domluvou, v jednom případě však 
strážníci osobu převezli na protialko-
holní záchytnou stanici, která sídlí  
v nedaleké Mladé Boleslavi.  

Strážníci si jsou vědomi, že 
obecně závazná vyhláška úplně 
nevymýtí problémové chování osob 
požívajících alkoholické nápoje na 
veřejnosti, ale díky ní mohou ales-
poň těm, kteří ji nerespektují, ukládat 
sankce. 

Petr Kožený,
Městská policie Mn. Hradiště
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Vedení města odpovídá na petici 
„STOP logistickým gigantům v Mnichově Hradišti“
Celkem 3367 lidí připojilo svůj pod-
pis pod petici „STOP logistickým 
gigantům v Mnichově Hradišti“, čímž 
vyjádřilo především svůj nesouhlas 
s výstavbou velkého průmyslového 
areálu v Haškově, o kterém se v po-
sledních měsících ve městě živě dis-
kutovalo. Zástupci petičního výboru 
předali 17. července petici vedení 
města. Jeho odpověď publikovanou 
na internetových stránkách města 
16. srpna, nyní přinášíme.

„Vážení signatáři petice „STOP 
logistickým gigantům v Mnichově 
Hradišti“, rádi bychom Vás informo-
vali, že rada města 12. 8. projednala 
Vaši petici a pověřila nás, abychom 
Vás seznámili se závěry, k nimž do-
spěla.

Úvodem si dovolíme stručně 
shrnout obsah petice: Jakožto sig-
natáři petice:

1. odmítáte záměr výstavby logi-
stického parku VGP Park Mnichovo 
Hradiště,

2. požadujete vydání územního 
opatření o stavební uzávěře a

3. požadujete takovou úpravu 
návrhu územního plánu, která v roz-
vojové ploše VL82 (P57Z) povede k 
trvalému zamezení výstavby areálů 
podobného rozsahu a charakteru 
jako VGP Park Mnichovo Hradiště.

K jednotlivým bodům petice se 
rada města postavila následujícím 
způsobem:

1. Rada konstatovala, že v roz-
vojové ploše VL82 (P57Z) se vý-
stavba žádného logistického areálu 
nepřipravuje, přesněji, že zde není 
vedeno žádné stavební řízení. Zá-

měr postavit zde tři velké logistické 
haly investor ukončil již 4. prosince 
2018 s tím, že v tomto rozsahu zá-
měru nebude pokračovat, jak plyne 
i z informací veřejně přístupného 
portálu CENIA (odkaz na webu 
města pod tímto článkem v sekci 
Komunikace s občany – Průmyslo-
vá zóna). Dále investor oslovil radu 
města k jednání nad zredukovaným 
záměrem, ani s tím však rada ne-
souhlasila, neboť investor nadále 
nerespektoval Zásady pro výstavbu 
v Mnichově Hradišti ani požadavek 
města na další výraznou redukci 
areálu. Na svém zasedání 25. 3. 
2019 se proto rada rozhodla jednání 
o výstavbě průmyslově-logistického 
areálu na tomto území ukončit (od-
kaz na webu města) a na zasedání 
3. dubna 2019 rozhodla nevydat in-
vestorovi souhlas s věcnými břeme-
ny. V rozvojové ploše VL82 (P57Z) 
tedy není vedeno žádné nové územ-
ní nebo stavební řízení k žádosti 
společnosti VGP a všechny dosa-
vadní záměry byly v řízení k žádosti 
zastaveny nebo investorem staženy.

2. Rada znovu zvážila možnost 
vydání územního opatření o staveb-
ní uzávěře v rozvojové ploše VL82 
(P57Z). Rozhodla se tohoto nástroje 
nevyužít, a to především proto, že 
jde o opatření jen krátkodobé, trva-
jící řádově měsíce, do vydání nové-
ho územního plánu. Rada preferuje 
řešení systematické a trvalé, formou 
úpravy územního plánu. Současně 
je zřejmé, že stavební uzávěra není 
nutná, protože i bez tohoto opatření 
investor svůj záměr zastavil. Rada 
při svém rozhodování vzala v potaz 
také stanovisko právních kanceláří, 

které tento krok (stavební uzávěru) 
v současné situaci nedoporučily. Ne-
vyloučila však, že by územní opatře-
ní o stavební uzávěře vydala, pokud 
by se to v budoucnosti ukázalo jako 
nezbytné.

3. Rada konstatovala, že nový 
architekt města MgA. Jan Světlík 
byl již 2. května pověřen, aby navrhl 
takovou regulaci rozvojové plochy 
VL82 (P57Z), která by zde vylouči-
la vznik podobně rozsáhlých čistě 
logistických areálů (odkaz na webu 
města). Za účelem přísnější regu-
lace vznikla pod vedením architek-
ta města pracovní skupina. Ta se 
kromě regulace rozvojové plochy 
VL82 (P57Z), které se týká Vaše 
petice, zabývá také systematickou 
regulací ostatních rozvojových ploch 
v katastru města. Členkou tohoto 
odborného týmu je i architektka Ing. 
arch V. Šindlerová, jejíž přednášku o 
průmyslových zónách uváděl v Mni-
chově Hradišti člen petičního výboru 
Václav Haas. Členy petičního výboru 
jsme opakovaně vyzvali, aby do této 
pracovní skupiny nominovali i další-
ho svého zástupce, zatím však bez 
pozitivní odezvy. Rada předpokládá, 
že závěry práce této pracovní sku-
piny se promítnou do návrhu úprav 
územního plánu města Mnichovo 
Hradiště, které budou veřejně pro-
jednány na konci roku 2019 nebo 
začátkem roku 2020. Rada tedy 
chce přísněji regulovat nejen budou-
cí výstavbu v rozvojové ploše VL82 
(P57Z), ale ve všech rozvojových 
plochách města Mnichovo Hradiště.

Vážení signatáři petice, dovolte 
nám na závěr, abychom Vaši petič-

ní snahu ocenili jako projev zájmu 
o dění v Mnichově Hradišti. Zájem 
veřejnosti o problematiku rozvojo-
vých zón v našem městě velmi vítá-
me. Platný územní plán, který jsme 
zdědili po našich předchůdcích, totiž 
obsahuje velké množství rozvojo-
vých zón bez dostatečné regulace.  
Ani návrh nového územního plánu, 
který byl zadán v roce 2012 a jehož 
schválení se očekává v roce 2020, 
bohužel nevylučuje v rozvojových 
zónách rozsáhlé logistické areály. 
Necitlivé a nekoncepční využití těch-
to zón by přitom pro rozvoj města a 
komfort jeho obyvatel mohlo zname-
nat hrozbu. Věříme, že do debaty o 
budoucnosti těchto zón a do veřej-
ného projednání územního plánu se 
zapojí co nejvíce občanů Mnichova 
Hradiště a společně budeme hledat 
řešení, které bude systematické, 
konstruktivní a trvale udržitelné. Při-
pravujeme proto mimo jiné veřejnou 
debatu s urbanisty, dneškem rovněž 
spouštíme web www.chranimehra-
diste.cz, který se věnuje pouze pro-
blematice rozvojových zón v našem 
městě a na němž najdete k tomuto 
tématu aktuální informace a odkazy. 
Web budeme pravidelně aktualizo-
vat. Budeme rádi, když budete téma 
nadále sledovat a do chystané dis-
kuse k návrhu územního plánu se 
aktivně zapojíte.“

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.,
starosta Mnichova Hradiště

Ing. Jan Mareš,
místostarosta Mnichova Hradiště

Redakce

Končí přípravné práce, revitalizace náměstí 
se první etapou naplno rozjede příští rok
Mimořádnému projektu předchá-
zela mimořádná příprava. Poté, co 
zastupitelé už v minulém volebním 
období dali zelenou revitalizaci Ma-
sarykova náměstí, se v centru města 
rozběhly náročné přípravné práce, 
které si vyžádaly mnoho trpělivosti 
ze strany chodců i řidičů. Zatímco  
v posledních dvou letech správci sítí 
postupně vyměňovali a opravovali 
vedení vodovodu, plynu i kanaliza-
ce, město opravilo fasádu radnice  
a vrátilo ji někdejší krásu. Zbývalo 
dokončit práce na elektrickém vede-
ní, které je v centru rovněž vedeno 
pod zemí...

Aktuálně probíhá přeložka ve-
dení elektřiny na straně náměstí  
u Karlových Varů, následovat budou 
menší výkopy před poštou a lékár-
nou a dále směrem do Turnovské 
ulice. Podle původní domluvy měl 
ČEZ práce uskutečnit v průběhu 

léta, k čemuž ovšem nedošlo, vede-
ní města proto nyní po společnosti 
vyžaduje takový průběh prací, aby 
už výrazněji neomezovaly ani chod-
ce ani provozovatele obchodů.

„Omezení byla nepříjemná  
a dlouhodobá, máme však za sebou  
tak obrovskou investici do podzemí 

náměstí, že v příštích několika de-
setiletích by neměl být žádný zásah 
do vedení sítí třeba,“ říká starosta 
Ondřej Lochman a dodává: „Nyní 
přichází na řadu to důležité – pře-
dělat srdce města, abychom na něj 
mohli být hrdí.“

V letošním roce hodlá radnice 

vypsat výběrové řízení na realizáto-
ra první etapy revitalizace náměstí, 
aby práce mohly započít v roce 
2020. Jejich dějištěm bude jižní část 
náměstí rámovaná radnicí,  Klášter-
ským hostincem U Karlových Varů  
a hotelem Hrozen, a to až po rou-
bené stavení u náměstí v ulici Víta 
Nejedlého.

A tak do sebe začínají postupně 
zapadat projekty, které k proměně 
náměstí otevírají cestu – práce na 
obnově sítí a dopravním terminálu  
a také na příští rok plánovaná stavba 
zálivů pro autobusy na jižní straně 
náměstí před hlavním vchodem do 
radnice, která umožní uzavřít se-
verní a západní část náměstí. Prá-
vě část náměstí před poštou a dále 
směrem do Turnovské ulice bude 
představovat etapu následující.

Redakce

INZERCE

Od září se vracejí akce 
rodinného centra Náruč
Od září se můžete ve Volnočaso-
vém centru opět těšit na pravidelný 
program i na mimořádné besedy, 
setkání či tvořivé dílny turnovského 
rodinného centra Náruč.

Pondělní a páteční dopoledne 
patří pravidelnému Mimicvičení  pro 
rodiče s dětmi. V pondělí se startuje 
v 9:30 hodin a tyto lekce jsou zamě-
řeny na děti, které už chodí, tedy 
asi roční až tříleté. Připraveno bude 
cvičení na míčích, hry s padákem, 
balonky a dalšími pomůckami, opičí 
dráha, zpívání, tanečky a říkanky, 
nejen Montessori nápady na doma 
a mnoho dalšího. Občas se přidá i 
malé tvoření. Páteční lekce od 9:15 
jsou vyhrazeny pro miminka, která 
ještě nechodí – od čtyř měsíců do 
jednoho roku. Cvičíme na míčích, 
s padákem a dalšími pomůckami, 
za doprovodu rytmických říkanek  
a písniček. Aktivity jsou zaměřené 
na jemný rozvoj a podporu psycho-
motorických dovedností miminka, na 
posílení vazby mezi dítětem a ma-
minkou (rodičem). Je zde i prostor 
pro sdílení radostí a starostí rodičov-
ství. Za jednorázový vstup na Mimi-
cvičení se platí 80 Kč, výhodnější je 

permanentka na 10 lekcí za 600 Kč. 
První lekce je ukázková a neplatí se. 

Kromě pravidelného programu 
jsou v plánu besedy s odborníky, 
například s logopedkou, waldorf-
skou pedagožkou či lektorkou první 
pomoci, a také tvořivé dílny. V naší 
nabídce jsou velmi žádaná bezplat-
ná individuální poradenství – laktač-
ní pro kojící maminky, těhotenské  
a porodní i sociálně-právní.

Aktivity se snažíme vždy co nej-
více přiblížit poptávce a potřebám 
našich návštěvníků. Nezaměřujeme 
se pouze na maminky s malými 
dětmi, uvítáme všechny členy rodi-
ny bez generačních a jiných rozdí-
lů. Aktuální program naleznete na 
webových stránkách www.naruc.
cz nebo na Facebooku, kontaktním 
pracovníkem je Veronika Udeaja 
(tel. 728 328 452).

Náruč nabízí své nízkoprahové 
služby rodinám v Mnichově Hradi-
šti čtvrtým rokem především díky 
podpoře místního městského úřadu  
a ministerstva práce a sociálních 
věcí. 

Veronika Udeaja,
rodinné centrum Náruč

Komunitní centrum roste
Navzdory tomu, že stavba komunit-
ního centra v Mírové ulici, největší 
městská investice letošního roku, 
nabrala mírné zpoždění čítající asi 
šest týdnů, práce postupují rychle 
vpřed. Stavebníci v době, kdy mí-
řilo toto vydání Kamelotu do tisku, 
již několik dní pracovali na prvním 
nadzemním podlaží budovy, které 
by mělo být relativně rychle hotové. 
Jedná se totiž o dřevostavbu sedící 
na přízemním betonovém objektu.

Budova, v níž bude od příštího 
roku fungovat školní kuchyně a jí-

delna, Klub dětí a mládeže a další 
organizace, by měla být dokončena 
z velké části ještě před koncem roku. 
Dokončovací práce a vybavování 
interiéru však budou patrně trvat až 
do února. Stavba se rovněž potýká  
s navyšováním nákladů, ty způso-
bují jak nedostatky v projektu, tak 
posun cen materiálu i na trhu práce.

Postup stavby můžete sledovat 
den po dni prostřednictvím kamero-
vého bodu spolku mh2net.

Redakce

Terminál má jasné obrysy
Práce na přestupním terminálu 
veřejné dopravy v Dvořákově ulici 
běží podle harmonogramu. V polo-
vině srpna bylo dokončeno dláždění 
prostranství určených pro pohyb 
pěších, čímž bylo de facto stavebně 
dokončeno srdce terminálu – vlast-
ní přestupní prostor před budovou 
nádraží Českých drah. Na řadu 
přichází osazení mobiliáře a elek-
tronických zařízení jako třeba tabulí 
informujících cestující o odjezdech  
a příjezdech vlaků a autobusů.

Na podzim se staveniště ko-

nečně zazelená stromy a keři, které 
budou v létě ochlazovat dlážděné 
plochy a vozovku, rovněž dojde  
k osetí zelených ploch určených  
k zatravnění. 

Od Nového roku by měl být 
dopravní terminál ve zkušebním 
provozu.

Také tuto městskou investici lze 
den po dni sledovat díky kameře 
spolku mh2net na internetové adre-
se https://kamery.mh2net.cz/. 

Redakce

V obnovování polních cest 
bude město pokračovat
Město se už v loňském roce aktivně 
zapojilo do projektu 1000 a 1 cesta 
pro krajinu a obnovilo hned tři polní 
cesty, které sice zůstaly v katastrál-
ních mapách na papíře, ale ve sku-
tečnosti už dávno přestaly existovat, 
když padly za oběť rozorávání mezí 
a scelování polí. Praxe ukázala, že 
tento počin byl úspěšný – cesty se 
staly oblíbeným cílem procházek 
místních, lze se na nich setkat s tu-
risty i s drobnou zvěří.

V rozlehlých lánech travna-
té polní cesty fungují jako místa  
s vlastním mikroklimatem, která 
se mohou stávat útočištěm hmyzu  
i jiných živočichů. Fungují zároveň 
jako biokoridory, mají význam pro 
zadržování vody v krajině a přinášejí 
i mnohá další pozitiva. Na druhou 
stranu, pro zemědělce, se kterými 
město obnovu cest, jež jsou v jeho 

majetku, dojednává, představují tyto 
nové komunikace překážku kompli-
kující obdělávání půdy. 

Mnichovo Hradiště dosud obno-
vilo cestu od parkoviště vedle zámku 
do Hoškovic (letos na podzim by po 
jedné její straně měla proběhnout 
výsadba aleje čítající 80 listnáčů), 
z Podolí k soše sv. Vojtěcha a dále 
do Hořeních Kruhů a také propojku 
města a Dnebohu vedoucí kolem ze-
mědělského areálu v Přestavlkách. 
Dalších pět podobných cest má 
městský úřad vytipovaných.

A jak prakticky vznik nové pol-
ní cesty probíhá? Je třeba ji vytyčit, 
zatravnit a následně ji začít využívat, 
aby ji pole opět nepohltilo. To může 
být milý úkol pro všechny, kteří se 
rádi toulají po okolí našeho města.

Redakce

Na podnět čtenářů upřesňujeme 
informace, které zazněly v článku 
„Zemřel Pavel Štěpán, první pore-
voluční starosta“ v minulém vydání.

Pan Pavel Štěpán nebyl prvním 
polistopadovým starostou města, 
ale stanul v čele radnice coby před-
seda městského národního výboru 
po doplňovacích volbách – nebo, 
chcete-li to tak nazvat, rekonstrukci 
– tehdejšího plenárního zasedání 
MěNV města Mnichova Hradiště 
(obdoba dnešního zastupitelstva, do 
té doby bylo plénum města složeno 
ze zástupců tzv. Národní fronty), kte-

Upřesnění informací 
z článku v minulém vydání

ré se konaly dne 15. února 1990. Z 
původního pléna tehdy odešla a byla 
odvolána řada zástupců a bylo navr-
ženo jeho doplnění kandidáty z řad 
Občanského fóra Mnichova Hradiště 
a OF podniku LIAZ. Plénum dále 
fungovalo jako vrcholný městský 
orgán až do skutečně prvních polis-
topadových a svobodných voleb do 
zastupitelstev obcí, které se konaly 
24. listopadu 1990. Tehdy byl zvolen 
starostou města pan Jindřich Kvapil.

Za redakční radu Kamelotu
Martina Bachová
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Co způsobí jedny zabouchnuté dveře…
Novou divadelní sezónu v městském 
divadle zahájí v pondělí 23. září ko-
medie Nalevo od výtahu v režii Petra 
Svojtky s Romanem Vojtkem v hlav-
ní roli. 

Děj hry se točí kolem nervóz-
ního výtvarníka Yana, který čeká 
návštěvu známé pařížské krasavice. 
Yanova sousedka vyprovází v neg-
ližé svého muže k výtahu, při ná-
vratu se jí ale nešťastnou náhodou 
zabouchnou dveře od bytu. Zazvoní 
na Yana, kterého napadne přelézt 
do jejího bytu přes společný balkon. 
Nervózní z očekávané návštěvy 

ženy svých snů se na balkoně košilí 
zahákne za zábradlí. V Yanově bytě 
zatím čeká polonahá žena, on visí 
bezmocný nad propastí a vysněná 
dáma je za dveřmi. To je úvodní 
situace úspěšné komedie plné neo-
čekávaných dějových zvratů a vtip-
ných, mistrně napsaných dialogů. 

Hra byla předlohou úspěšné 
francouzské situační komedie Nale-
vo od výtahu z roku 1988 s Pierrem 
Richardem v hlavní roli.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Taneční kurzy pro mládež, 
letos však nově i pro děti
Taneční kurzy v Mnichově Hradišti 
letos odstartují první lekcí v sobotu 
14. září v 15:30 hodin na sále Zá-
kladní školy Studentské. Prosíme 
tanečníky, aby přišli již ve 14:30 
hodin kvůli vyřízení administrativy. 
Na všechny se budou těšit taneční 
mistři Ilona Šulcová a Marian Šulc.

Od října pro vás chystáme 
každé úterý rovněž kurzy tance pro 
děti z prvních, druhých a třetích tříd. 

Pohybové lekce zprostředkované 
taneční a pohybovou školou ILMA 
zahrnují rock and roll, cha-chu, ac-
robatic dance a další. Kurz zahrnuje 
osm lekcí, v případě zájmu bude 
prodloužen. Pro informace volejte 
kancelář divadla (telefonní číslo 607 
015 300).

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Návštěva z Bakova přiveze 
prázdninovou komedii

V pondělí 16. září přijede do Mni-
chova Hradiště Divadelní soubor 
Tyl z Bakova nad Jizerou zahrát své 
představení Prázdniny snů. 

Prázdninový dům na Francouz-
ské riviéře je jistě tím správným 
místem na báječnou dovolenou. 
Ovšem jen za předpokladu, že ne-
bude pronajat v jednom termínu více 

rodinám.... 
Komedie Prázdniny snů je plná 

rafinovanosti, vtipu, překvapení, 
ale i velké lidskosti. Vstupenky jsou  
k dispozici v městském informačním 
centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Koncertní sezónu otevřou 
čeští hudební velikáni
Nadcházející 48. sezónu cyklu Kru-
hu přátel hudby zahájí 19. září Čes-
koslovenské komorní duo koncertem 
na téma Čeští hudební velikáni. Za-
zní skladby našich nejpřednějších 
skladatelů!

Duo tvoří český houslista Pavel 
Burdych a slovenská pianistka Zu-
zana Berešová. Spolupracují spolu 
od roku 2004 a patří k nejlepším tě-
lesům věnujícím se komorní hudbě  

v Česku a na Slovensku. Svou inter-
pretační činnost cílí na tvorbu čes-
kých a slovenských skladatelů 19. 
až 21. století. Jejich zářijový koncert 
přiblíží tvorbu českých skladatelů 
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smeta-
ny, Leoše Janáčka, Bohuslava Mar-
tinů a Josefa Suka.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádkové předplatné  
v září začíná Zlatovláskou
Letos poprvé jsme v divadle za-
vedli dětské pohádkové předplatné 
a v tuto chvíli ještě stále máte čas 
pořídit si na něj v kanceláři divadla 
abonentku, abyste stihli první po-
hádku. V sobotu 21. září se společ-
ně podíváme na známý příběh Jiříka 
a Zlatovlásky. V klasické výpravné 
pohádce je zachován básnický jazyk 
a verš. Scéna je doplněná světelnou 

divadelní atmosférou a luminiscenč-
ním prostředím s prvky černého 
divadla – takovou podívanou si ne-
nechte ujít! 

Vstupenky jsou v předprodeji  
v městském informačním centru. Za-
čínáme jako vždy v 15 hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Do Českého ráje zamířily 
v červenci tisíce turistů

Státní svátky 5. a 6. července mnoh-
dy spojené s prodlouženým víken-
dem patří každoročně ke dnům, 
kdy ve všech turistických lokalitách 
padají návštěvnické rekordy. Nejinak 
tomu je i v Českém ráji, kde se letos 
Sdružení Český ráj rozhodlo ve vy-
braných lokalitách spočítat návštěv-
nost. Mezi devět vybraných lokalit 
patřily i „naše“ Drábské světničky, 
které získaly bronzovou medaili co 
do počtu návštěvníků.

Celkový počet návštěvníků za 
oba státní svátky: 1. Hruboskalsko 
4 301, 2. údolí Plakánek 3 897,  
3. Drábské světničky 3 328, 4. Věžic-
ký rybník 2 706, 5. Besedické skály 
2 139, 6. Riegrova stezka 1 392,  

7. Klokočské skály 1 276, 8. Příhraz-
ské skály 686 a 9. Kumburk 457. Vy-
soká čísla jsou i z Greenway Jizera, 
kde bylo zaznamenáno 1 015 lodí  
a 3 431 průjezdů či průchodů v úse-
ku z Malé Skály do Turnova.

Zajímavostí je i „psí“ návštěv-
nost, tedy počet čtyřnohých domá-
cích mazlíčků, kteří se s páníčky 
vydali za krásami Českého ráje.  
V tomto parametru zvítězilo opět 
Hruboskalsko se 178 psy, na  
2. místě Drábské světničky se 147 
psy a bronz patřil Riegrově stezce 
se 128 chlupáči.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

První podzimní cestovatelská beseda zavede diváky 
do Saudské Arábie, provádět je bude Lukáš Synek
Hned na začátku října, tedy v úterý 
1. října od 18 hodin, vás pozveme 
na cestopisnou přednášku o poušt-
ním království – Saúdské Arábii. 
Vyprávět a promítat fotky vám bude 
cestovatel, fotograf a rostlinný biolog 
Mgr. Lukáš Synek, PhD.

Cestovatel rád navštěvuje tak-
říkajíc „země, kam se nejezdí“. Tři 
a půl roku pracoval a cestoval po 
Arábii, kde pobýval i s manželkou 
a dvěma malými synky. Bydleli na 
pobřeží Rudého moře, poblíž měs-
ta Džidda. Z tohoto pobytu vychází 

svižná a poutavá diashow o této 
kontroverzní a pro běžné turisty 
hůře dostupné zemi. Dozvíte se 
spoustu zajímavostí o Arabech a 
královské rodině, seznámíte se  
s historickými památkami i přírod-
ními krásami (duny, hory, sopky, 
kaňony, skalní města) a zjistíte na-
příklad, že svobody občanů jsou tu 
z evropského pohledu různě omeze-
né, například že muži a ženy musejí 
pořádat večírky odděleně, každá 
žena musí mít svého poručníka, na 
univerzitách platí úplná separace 

pohlaví, během pěti hlavních mod-
litebních muslimských časů zavírají 
všechny úřady, obchody či restau-
race, platí absolutní zákaz dovozu, 
prodeje a výroby alkoholu, ženy 
nesmějí chodit na fotbalové zápasy, 
funguje zde náboženská policie do-
hlížející třeba na nevhodné obléká-
ní. Přírodu, tu však můžete zkoumat 
svobodně. 

Saúdská Arábie je pro nás, Ev-
ropany, natolik jiná, že si rozhodně 
nenechte ujít tuto možnost poznat 
život běžných Arabů a porovnat ho 

s naším odlišným životním stylem! 
A na závěr jedna „kinozají-

mavost“: po 35 letech zákazu bylo  
v roce 2018 v hlavním městě Rijá-
du otevřeno první kino. Muži a ženy 
mohli sledovat společně (!) americký 
film Black Panther. Během pěti let 
země plánuje otevřít dalších 100 kin. 
Radikální islámští duchovní necha-
li všechna kina zavřít v 70. letech  
z náboženských důvodů.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

V divadle, kině a infocentru  
zaplatíte platební kartou
Od poloviny června Klub Mnichovo 
Hradiště spustil další službu, která 
zde chyběla už spoustu let – pla-
tební terminál pro bezhotovostní 
platby. Bez hotovosti tak nyní zakou-
píte vstupenky na pokladně divadla 
i kina, stejně tak jako v předprodeji 
v infocentru. Samozřejmě v „íčku“ 
kartou zaplatíte také za všechny su-
venýry, služby a vstupenky z portálů 
Evstupenka, Ticket-Art, Ticketmas-
ter a Ticketstream. Jedinou výjimkou 
je výlep plakátů přes společnost 
Rengl, která svým klientům platbu 
kartou neumožňuje. 

Nadále pracujeme na spuštění 
platební brány s možností vstupen-

ky z našeho rezervačního systému 
online zaplatit a doma si vytisknout.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Září v kině: animovaní Angry Birds 2, česká komedie 
Přes prsty i dokument o Jiřím Suchém ze Semaforu
Divácky nejpřitažlivější budou v září 
jistě filmy z titulku tohoto článku. 
Animovaná komedie o rozzlobených 
ptácích Angry Birds 2 přichází do 
kin už podruhé a uvidíte ji i ve 3D 
formátu. Českou komedii Přes prsty 
z prostředí plážového volejbalu na-
psal a zrežíroval známý Petr Kolečko 
a v hlavních rolích se představí Jiří 
Langmajer, Petra Hřebíčková a De-
nisa Nesvačilová. Další nová česká 
komedie je Román pro pokročilé, 
opět s Markem Vašutem v hlavní 
roli. Dokument Olgy Sommerové  
s názvem Jiří Suchý: Lehce s ži-
votem se prát je vynikajícím dílem 
známé režisérky a krásnou poctou 
panu Suchému. Tento snímek vyhrál 

Cenu diváků za nejlepší film na le-
tošním Mezinárodním filmovém fes-
tivalu Karlovy Vary.

Český válečný film Nabarvené 
ptáče režiséra Václava Marhoula 
vypráví o malém židovském chlapci  
a jeho boji o přežití na polském 
venkově. Film je černobílý a uvidíte 
v něm mimo jiné švédského herce 
Stellana Skarsgårda (hlavní role  
v seriálu Černobyl) či Harveyho Kei-
tela. Tento český film se stane spolu 
s dalšími 20 filmy součástí exkluziv-
ního výběru celovečerních snímků  
z celého světa v rámci letošní hlavní 
soutěže Mezinárodního filmového 
festivalu v Benátkách. Po dlouhých 
25 letech se tak do tohoto prestižní-

ho výběru  dostane český film – na-
posledy se v Benátkách v roce 1994 
představil snímek Život a neobyčej-
ná dobrodružství vojáka Ivana Čon-
kina režiséra Jiřího Menzela. Letošní 
76. ročník MFF v Benátkách se koná 
od 28.srpna do 7.září. 

Pro fanoušky akčních thrillerů  
a sci-fi přinášíme dva americké 
filmy. Na plátna kin se vrací zná-
mý Sylvester Stallone jako Rambo  
v dalším pokračování série s názvem 
Rambo: Poslední krev a nestárnou-
cího Brada Pitta můžete vidět v jeho 
nejnovějším sci-fi snímku Ad astra.

Česko-německé drama Národní 
třída mladého režiséra Štěpána Alt-
richtera vypráví o muži, který údajně 

rozpoutal jedinou ranou události na 
Národní třídě v roce 1989. Uvidíte  
v něm Hynka Čermáka, Jana Cinu či 
Jiřího Langmajera.

Ve středu dopoledne vám pro-
mítneme francouzskou komedii  
s českým dabingem Co jsme komu 
zase udělali? a českou komedii Lo-
vení.

S novým školním rokem se vra-
címe k běžné promítací době, tedy 
ve všední dny začínáme v 19 hodin, 
v pátek a sobotu ve 20 hodin a v ne-
děli v 15 hodin odpoledne. Těšíme 
se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Podzimní novinky v městské knihovně: osm desítek 
audioknih a také nové knihy v anglickém jazyce
Se začátkem nového školního roku 
přichází knihovna s novinkou. Nyní 
nabízíme možnost zapůjčení au-
dioknih. Vedla nás k tomu myšlenka, 
že někteří naši dlouholetí čtenáři 
začínají mít potíže se zrakem a už 
nemohou číst jako dřív. Mladí lidé 
zase často vidí dobře, ale mají málo 
času a audiokniha se dá poslouchat 
třeba v autě nebo při vaření. Na trhu 
existuje velké množství knih načte-
ných našimi předními herci a zážitek 

z poslechu je tak vynikající. Proto 
jsme využili grantovou nabídku Stře-
dočeské knihovny v Kladně a vybrali 
pro letošní rok 82 titulů audioknih ze 
všech možných žánrů: od cestopisů, 
humoristických knih, historických 
příběhů až po thrillery. Poslechnout 
si tak nyní můžete například best-
seller Tady byla Britt-Marie v podání 
Valerie Zawadské, Žítkovské bohyně 
načtené Jitkou Škápíkovou, Terezou 
Bebarovou a Miroslavem Táborským 

nebo unikátní dílo současné fran-
couzské literatury S elegancí ježka, 
které vám představí Taťána Medvec-
ká a Lucie Pernetová. Z dalších ob-
líbených titulů jmenujme audioknihy 
Alchymista, Báječná léta pod psa, 
Čtyři dohody, Deníček moderního 
fotra, Muž jménem Ove nebo Osm 
hor. Ty a mnohé další najdete v na-
šem katalogu se signaturou AU.

Dále jsme rozšířili nabídku knih 
v angličtině. Dosud jsme půjčovali 

především tituly pro děti a mládež, 
nyní jsme ovšem zakoupili knihy 
také pro dospělé čtenáře. Rovněž 
tyto tituly jsme pořídili z grantu Stře-
dočeské knihovny v Kladně. Knihy 
naleznete pod heslem „books in en-
glish“ nebo jen „english“.

Doufáme, že vám naší novou 
nabídkou zpříjemníme podzim. Tě-
šíme se na vaši návštěvu!

Městská knihovna Mn. Hradiště

Sousedská slavnost 2019: Přijďte se pobavit, 
potkat sousedy, popovídat si a užít si společně sobotu

Milí Hradištáci, sousedé, návštěvní-
ci města. V sobotu 14. září  od 10. 
hodiny ranní až do večerních hodin 
se můžete opět po roce a již pátý rok 
za sebou těšit na sousedskou slav-
nost Zažít Hradiště jinak. Letos bude 
opět uzavřeno Masarykovo náměstí 
i přilehlé ulice. Pro návštěvníky bude 
po loňské zkoušce vyhrazen pro-
stor již od Komerční banky směrem  
k náměstí a stejně tak vstup z druhé 
strany od knihovny. Celá akce bude 
mít hlavní pódium opět před koste-
lem svatého Jakuba.

Letos bude tato již tradiční kul-
turní i společenská akce rozšířena, 
můžete se těšit na bohatý program 
zaměřený na malé i velké návštěvní-
ky, na turisty i domácí. Během něj se 
představí mnichovohradišťské spol-
ky i drobní živnostníci a v rámci hu-

debních vystoupení vystoupí umělci 
různých žánrů se vztahem k našemu 
městu. Ani letos by neměla chybět 
ukázka kultury spřátelených měst  
z polského Chojnówa a německého 
Erzhausenu.  

Organizátoři chystají stejně jako 
vloni exkurzi do historie jednoho  
z nejvýznamnějších a nejznáměj-
ších výrobců nákladních automobilů 
historie nejenom u nás ve městě, 
ale i v Evropě a možná po celém 
světě – LIAZu. Letos se společně  
s klubem historiků LIAZu a pořa-
dateli srazů vozů LIAZ a Škoda 
pokoušíme naplánovat a uspořá-
dat v rámci sousedské slavnosti 
otevřený sraz sběratelů vozi-
del Liaz, která byla vyrobena ve 
zdejším bývalém závodě. Spolu  
s tím bude připraven i pohled do 

Letošní moto: „Ulice bez opony...“
nedávné historie v podobě fotografií  
a textových doplnění. Celá tato 
výstava bude umístěna na již zmí-
něném parkovišti u Karlových Varů 
a také v ulici Víta Nejedlého již od 
Komerční banky. Na podrobnostech 
pracujeme, a až se vše doladí, bu-
deme vás informovat. Držte nám 
palce. Plakát, který zve na tuto část 
programu, naleznete na zadní stra-
ně tohoto vydání Kamelotu.

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

Celý den budou na dvou mís-
tech probíhat kulturní akce. 

Velká scéna, která je umístěna 
před kostelem sv. Jakuba vás potěší 
spoustou rozmanité hudby, kultur-
ními vystoupeními místních mateř-
ských a základních škol. V průběhu 

odpoledne také proběhne slavnostní 
předání Cen města Mnichovo Hradi-
ště pro mládež. 

Vystoupit s hudební produkcí 
přislíbili: Country Stock, punk-roc-
ková kapela z partnerského města 
Erzhausen Die Stinkenden Socken, 
Jolly Buskers a další umělci, se kte-
rými ještě dolaďujeme podrobnosti.  
Celý den by měl završit loňský „fina-
lista večera“ kapele Adaptace.

ZUŠ připravuje stejně jako loni 
volný vstup na vernisáž do prostoru 
Galerie Konírna, která bude opět za-
jímavým doplňkem. Jistě si sem opět 
najdou cestu  spousty návštěvníků. 

Tímto bychom vás všechny 
chtěli pozvat a těšíme se na vás  
v sobotu 14. září od 10 hodin. Za-
pište si toto datum do svých kalen-
dářů, diářů, hlav, ať se můžete přijít 
podívat, potkat se se spoustou lidí 
a užít si krásný den plný různých 
překvapení v našem krásném městě 
Mnichově Hradišti. 

Další, již konkrétní informace  
o harmonogramu, hudebním progra-
mu a dalších aktivitách na soused-
ské slavnosti se průběžně dozvíte 
na Facebooku, webu města i na 
ostatních sociálních sítích.

Za pořadatele této akce, město 
Mnichovo Hradiště, Klub Mnichovo 
Hradiště s.r.o., spolek Žijeme pro 
Hradiště a Děkanství Mnichovo Hra-
diště

Jaroslav Trpkoš

Mnichovohradišťské příběhy – 
Naše město v literatuře a na fotografii
V předvečer sousedské slavnosti, 
tedy v pátek 13. září, pořádáme pro 
všechny zájemce přátelské setkání s 
knihami a obrázky z našeho města.

Na principu Noci literatury bude-
te mít možnost navštívit čtyři místa: 
dvorek u knihovny, stodolu na faře, 
zahradu pana Motla a vchod do diva-
dla – prostor u časové osy. Každých 
45 minut na jednotlivých místech za-
čne četba nejzajímavějšího úryvku z 
jedné z knih. Pro tento večer jsme 
vybrali čtyři zajímavé  tituly – Renée 
Friesová: Pevnost mého mládí, Vlas-
ta Pospíchalová: Srdce, míč a velry-
ba, Ivan Šmída: Běhali jsme bosi 
a Mnichovo Hradiště v pamětech 
rodiny Toušovy, které ukazují naše 
město v různých časových obdobích 
očima zcela odlišných postav.

Při této příležitosti bude také 
zahájena v chodbě knihovny výsta-
va fotografií Příběh našeho města.
Dlouho odkládaný projekt Příběhu 
módy, zachycení dějin města za 

pomoci dobových kostýmů a fotoa-
parátu, se uskutečnil letos v dubnu, 
kdy se během jedné soboty podařilo 
nafotit sérií snímků. Nešlo by to bez 
fotografky Lucky Velichové, trpěli-
vosti a skvělé práce všech zúčastně-
ných a rovněž bez pomoci majitelů 
budov, kteří nám umožnili fotografo-
vat ve svých objektech a vydrželi s 

námi i po skončení pracovní doby. 
Skvělí byli také náhodní chodci, kteří 
s úsměvem počkali, až fotografka 
dofotí, a teprve pak pokračovali dál. 

Na fotografiích uvidíte Mnichovo 
Hradiště, ulice, budovy, břeh Jize-
ry. Místa spojená s historií města. 
Mění se s dobou, ale přesto v ně-
čem zůstávají stejná. Stačí se jen 

zastavit, přivřít oči a snít… My jsme 
se pokusili sny zachytit objektivem 
fotoaparátu. Nakolik se to povedlo, 
necháváme na vás. Nejedná se o 
historickou rekonstrukci, ale o naše 
představy.

Tento večer bychom také rádi 
představili drobný spisek Turnovská 
ulice a obchody města Mnichova 
Hradiště v letech 1932–1955 od Mi-
roslava Pospíšila, kterou si zájemci 
budou moci zakoupit.

Celý program začne v 16:30 ho-
din ve vestibulu městské knihovny. 
Samotné čtení jednotlivých úryvků 
pak bude probíhat od 17:30 kaž-
dých 45 minut na všech určených 
místech.

Těšíme se na všechny návštěv-
níky a na krásně strávené podve-
černí chvíle zpříjemněné drobným 
občerstvením.

Kateřina Vítová, Hana Vignerová, 
Městská knihovna Mn. Hradiště

Městská knihovna opět 
vyřazuje a prodává
Stejně jako v uplynulých letech,  
i letos vyřazujeme z fondu městské 
knihovny starší, opotřebované knihy. 
Jedná se o knihy z dětského i do-
spělého oddělení, převážně beletrii, 
něco málo i naučné literatury. Tento 
rok nám ubyde 1071 svazků, je to 
přímá úměra, každoročně asi 1000 

nových titulů nakoupíme. Pokud 
máte o knihy zájem, přijďte se podí-
vat, od září jsou k prodeji ve vstupní 
chodbě městské knihovny, cena je  
5 Kč za kus.

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Tajemné obálky v knihovně
Známe to asi všichni, rádi bychom si 
něco zajímavého přečetli, ale vybrat 
si tu správnou knížku není někdy 
úplně jednoduché. I když je výběr 
velký, nebo naopak tím spíš, neví-
me, po jakém titulu sáhnout. Čtenáři 
tak často žádají o radu knihovnice se 
slovy: „Četla jste teď nějakou dobrou 
knížku?“. Jindy přijde naopak čtenář 
vybavený lístečkem s názvem knihy, 
kterou četl jeho známý a doporučil 
mu ji. 

Stejně to chodí i u dětí, u nich 
je to možná dokonce častější případ. 
Vybírám s dětmi ráda „knížku na 
míru“. Kromě vlastní znalosti dětské 
literatury se snažím hodně vycházet 
z toho, co mi malí čtenáři o vráce-
ných výpůjčkách sami vypravují  
(a věřte, že se toho nedozvím málo, 
a to nejen o knihách). Když děti vědí, 
že se knížka líbí jiným klukům a hol-
kám, pustí se pak do ní s daleko 
větší chutí.

Právě z tohoto důvodu jsme 
nově v městské knihovně zavedli 
systém „vrstevnického doporučová-
ní“. Přečte-li dítě knížku, která se mu 
opravdu líbila, má možnost napsat 
vzkaz na lísteček, který vložíme do 
speciální obálky uložené v knize. 
Takovou doporučenou literaturu po-
znáte na našem dětském oddělení 

podle symbolu malé žluté obálky na 
hřbetě svazku.

Protože doporučování knížek 
mezi kamarády funguje většinou 
velmi dobře, doufáme, že také naše 
obálky pomůžou malým čtenářům 
při jejich rozhodování mezi našimi 
barevnými regály. Navíc se děti za-
pojí do jakési hry, při které posílají 
vzkaz někomu možná neznámému, 
možná kamarádovi, nebo si naopak 
hledají dopis od jiného čtenáře. 
Knížky v tu chvíli získávají svá malá 
tajemství.

A pak je tu ještě další stránka 
věci, pomůžeme-li nadšenému dí-
těti podělit se o jeho zážitek (třeba 
prostřednictvím vzkazu schovaného 
v knize) nejen s námi, ale i s další-
mi čtenáři, důležitost tohoto poslání 
a zájem o něj jistě zahřeje dětskou 
duši.

Máte-li tedy doma malého čte-
náře, který by rád doporučil ostatním 
svou oblíbenou knížku, nebo naopak 
někoho, kdo neví, co by se mu hez-
ky četlo, neváhejte ho nasměrovat  
na dětské oddělení městské knihov-
ny, rádi mu o našich obálkách poví-
me!

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Zámek láká na mezinárodní 
den trasy Via Sacra
Via Sacra je trasa propojující již 
více než deset let poutní a duchovní 
místa v regionu trojmezí Německa, 
Polska a Čech. Jedná se o starý 
kulturní region, kde se setkává Horní 
Lužice a Horního Slezsko s Čechy. 
Na turistické trase se nacházejí 
poutní kostely a kláštery různých 
náboženských vyznání a symboli-
zují most a spolupráci mezi různými 
vlastníky – církvemi, městskými i 
státními organizacemi. 

Jedním z nich je od samého 
založení projektu Via Sacra Národní 
památkový ústav, a to s kapucín-
ským kostelem sv. Tří králů a kaplí 
sv. Anny při Státním zámku Mnicho-
vo Hradiště, které jsou národní kul-
turní památkou. Díky finanční pod-
poře společné propagace poutních 
míst této zajímavé trasy Evropskou 
unií, Českou republikou a Liberec-
kým krajem se o zámku Mnichovo 
Hradiště s kapucínským kostelem, 
kaplí a hrobkou Albrechta z Valdštej-
na i o městě dovědělo mnoho zahra-
ničních návštěvníků.

V letošním roce byla získána 
další přeshraniční finanční podpora 
na dotisk společné propagace všech 
20 poutních míst a na propagaci 
společného  programu „Dne Via Sa-
cry“, ke kterému se připojila většina 
poutních míst na této trase. Propa-
gační letáky dostanete na Státním 
zámku Mnichovo Hradiště nebo v 
Městském informačním centru Mni-
chovo Hradiště. 

Den Via Sacra se v Mnichově 
Hradišti bude  odehrávat na III. ná-

vštěvnickém okruhu zámku Mnicho-
vo Hradiště v neděli 22. září od 9 
do 12 a od 13 do 16 hodin, kdy za 
poloviční vstupné můžete navštívit 
interiéry kostela sv. Tří králů a kapli 
sv. Anny s hrobkou Albrechta z Vald-
štejna nebo se zúčastnit v 11 a ve 
14 hodin komentované prohlídky s 
podrobným výkladem o kapucín-
ském kostele, kapli, Albrechtovi z 
Valdštejna a také o trase Via Sacra 
s tipy na přeshraniční výlety. Na ko-
mentované prohlídky v 11 a 14 hodin 
doporučujeme rezervaci prohlídky.

Vstupenky zakoupíte v cent-
rální pokladně zámku, sraz na ko-
mentované prohlídky je u zámecké 
pokladny. Více informací získáte na 
www.zamek-mnichovohradiste.cz, 
telefonním čísle 326 773 098 nebo 
na www.via-sacra.info.

Soňa Švábová,
NPÚ – Státní zámek Mn. Hradiště
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Po 150 letech se na vrchu Mužský opět uskutečnil tábor lidu
V sobotu 13. července ve 14 hodin 
se na hoře Mužský po 150 letech 
uskutečnil tábor lidu – v organizaci 
pana Jiřího Šosvalda, obce Boseň, 
Středočeského kraje a Muzea Mla-
doboleslavska.

Před 150 lety český národ po-
zvedl svůj hlas k protestu proti ne-
spravedlivému státoprávnímu uspo-
řádání z roku 1867, které Uhrám 
přineslo určitou autonomii v rámci 
Rakouska-Uherska a země Koruny 
české při tom zůstaly zcela opome-
nuty. Nenaplnění dlouholetého snu  
o svobodě vyústilo mimo jiné v tábo-
ry lidu. 

Prvním táborem v českých ze-
mích můžeme nazvat sešlost 20 
tisíc lidí na hoře Říp v roce 1868, 
kteří zde manifestovali při příleži-
tosti vyzvednutí základního kamene  
k stavbě Národního divadla. V roce 
1869 bylo hnutí v zemi nejpočetnější 
a celková účast byla odhadnuta na 
600 tisíc osob. 

Tábor na Mužském, který se ko-
nal 11. července 1869, byl se 40 tisí-
ci lidmi jedním z největších.  A právě 
toto výročí si chtěli připomenout or-
ganizátoři tohoto novodobého tábo-
ra lidu v sobotu 13. července 2019.

Je obtížné srovnávat tehdy  
a teď. Ale i ta stovka letošních účast-
níků byla příjemným překvapením. 
Nejpodstatnější však byla opravdu 
slavnostní a vlídná nálada a to, že 
se o ni zasloužili mnozí. Na prvním 
místě je třeba jmenovat obec Boseň 
(pod ni spadá i Mužský) v čele s paní 
starostkou Hanou Maudrovou, která 
program osobně uváděla. Málokdo 
tuší, co znamená kvalitně připravit 
a zajistit akci uprostřed chráněné 
krajinné oblasti při hranici přísně 
chráněné přírodní rezervace. Pro 
atmosféru setkání byl zásadním 
přínosem smíšený pěvecký sbor 
„sousedů z okolí“ (s podporou har-
monikáře), který prokládal řečnic-
ká vystoupení zdařilými úpravami 

národních a lidových písní. A jejich 
úvodní Kde domov můj jsem už 
dlouho neslyšel znít z tolika hrdel. 
Kontakt s publikem byl tedy evident-
ně okamžitě navázán.

Prvním řečníkem byl radní Stře-
dočeského kraje pro kulturu a pa-
mátkovou péči, pan Karel Horčička. 
Vždy potěší, když zájem shůry je  
i osobní, ba dokonce civilní. Středo-
český kraj také přispěl hlavní část-
kou na zřízení informačního panelu 
o táborech lidu na Mužském, na 
tomto místě právě instalovaném.

Hlavního referátu o historii a po-
hnutkách táborů lidu na Mužském se 
velice dobře zhostil pan Jiří Šosvald 
z Mnichova Hradiště. Vlastně iniciá-
tor celé akce, který již řadu let krouží 
kolem Mužského a sbírá informace 
a dokumenty (nejen) o táborech lidu.

Velice milým překvapením bylo 
vystoupení zástupce lužickosrbské 
Domowiny z Budyšína Jurije Šolty. 
Provázen dívkou v lužickém kroji  
a mladým praporečníkem nám při-
pomněl, v čem spočívá hrdost ma-
lého národa a kdy si s Čechy byli 
Lužičtí Srbové významnou oporou. 
Dodávám, že některé tábory lidu na 
Mužském (1933, 1945) byly zamě-
řeny přímo na podporu Lužických 
Srbů. Na jeho vystoupení navázal 
zasvěceně předseda Společnosti 
přátel Lužice pan Lukáš Novosad.  
A svým poselstvím doplnil publicista 
a zástupce společnosti pro Lužici Mi-
lan Turek z Liberce.

Tak jako před 150 lety bylo se-
tkání obesláno četnými pozdravy. 
Letos přečteny byly ty nejcennější, 
samozřejmě ty od pana prezidenta 
Miloše Zemana a od předsedy sená-
tu pana Jaroslava Kubery.

Z prezidentské zdravice vyjí-
mám: „Byli to stateční Čechové z řad 
národních buditelů, kteří svou aktivi-
tou vytrhli národ z volného pádu za-
pomnění. Byli to stateční Čechové, 
kteří neúnavně bojovali za kulturní, 

politickou i ekonomickou svébytnost 
národa. (...) Važme si jejich odkazu, 
ctěme je a vzpomínejme na události 
spjaté s bojem za český národ, čes-
ký jazyk a slovanství. Historií s námi 
spjatí Lužičtí Srbové, kteří žijí na 
pomyslném ostrůvku v německém 
moři, každý den usilují o uchování 
svébytnosti, jazyka i kultury. Vez-
měme si příklad z jejich víry a hou-
ževnatosti. A uvědomme si zároveň, 
že žijeme ve šťastné mírové době, 
v suverénní České republice. Naší 
povinností je toto vše uchovat gene-
racím budoucím.“

A od předsedy senátu aspoň: 
„Je velmi důležité sobě, ale přede-
vším mladé generaci připomínat činy 
a skutky našich předků a jejich ne-
utuchající vlastenectví. Buďme hrdi 
na svou vlast, na svůj jazyk a připo-
mínejme všem, že i přesto, že jsme 
Evropané, jsme především Češi.“

Podstatným bodem programu 
bylo odhalení informačního panelu 
o táborech lidu. Na jeho zhotovení 
mají hlavní zásluhu pracovníci Mu-
zea Mladoboleslavska. Obřadu od-
halení se na místě ujali středočeský 
radní pan Karel Horčička a za srb-

skou Lužici pan Jurij Šolta.
A shromáždění se zvolna chý-

lilo ke svému závěru. Zazněla ještě 
Hašlerova Ta naše písnička česká. 
Vzniklo společné foto účastníků s 
ozdobou v podobě krojovaných slo-
žek z Lužice a baráčníků z okolí. Zá-
pis do pamětní knihy odhalil, odkud 

odevšad sem lidé zavítali.
Byl to také jeden z mála dešti-

vých dní v suchém Česku. Ale právě 
v okamžiku zahájení srazu déšť zá-
zrakem ustal. A kapky v závěru jen 
odradily účastníky od plánovaného 
výstupu na vrchol Mužského (464 
m n. m., nejvyšší bod okresu Mladá 

Boleslav). Tak snad příště.
A možná to bude už za rok při 

příležitosti oslavy největšího táboru 
lidu na hoře Mužský, který se konal 
v roce 1900 a zúčastnilo se ho re-
kordních 60 tisíc lidí.

Tomáš Grindl a Jiří Šosvald

MAP a jeho podzimní aktivity

Aby nebyl přechod z letních radová-
nek do školních povinností pro děti, 
jejich rodiče či učitele až tak „boles-
tivý“, připravili jsme na neděli 1. září 
pro všechny výše jmenované zájem-
ce příjemně tvořivý workshop na plá-
ži u Jizery v duchu motta S dětmi pří-
rodě blíž a častěji – s cílem předvést 
dospělákům aktivity, které mohou 
svým malým svěřencům nabídnout 
při společném pobytu venku. 

S MAPem se budete moci se-
tkat a blíže seznámit na mnicho-
vohradišťské Sousedské slavnosti 

v sobotu 14. září – představíme 
zájemcům naše aktivity a pozveme 
je na nejbližší připravovaná setká-
ní, semináře, přednášky či výjezdy, 
dětem pak nabídneme kreativní díl-
ničku. 

Hned v úterý 17. září mohou mi-
lovníci přírodních zahrad vyrazit do 
klášterské školy, kde se dozvědí vše 
podstatné o přírodních zahradách, 
seznámí se s ukázkovými projekty  
z praxe, zjistí jak vybudovat vý-
ukovou přírodní zahradu společně 
s dětmi a místní komunitou a jak ji 
následně využít jako praktickou po-
můcku při vzdělávání.

Pro ty, jichž se dotýká proble-
matika kyberšikany, jsme na čtvr-
tek 26. září připravili stejnojmenný 
workshop, jehož cílem je srozumi-
telně upozornit na nejčastější rizika 
spojená s využíváním internetu, 
ukázat si strategii řešení konkrétních 

situací a zaměřit se na prevenci rizi-
kového chování spjatou s užíváním 
informačních technologií.

Již nyní máme v hledáčku další 
zajímavé akce, které brzy konkrétně 
nabídneme učitelské či rodičovské 
veřejnosti. Zajímáte-li se o učení 
venku, zaostřete svou pozornost na 
začátek října, kdy pro vás připravu-
jeme na toto téma praktický seminář. 
Knihovnice z Městské knihovny Mni-
chovo Hradiště představí učitelům 
českého jazyka aktuální knihy pro 
děti a mládež, vhodné pro domácí 
četbu dětí či pro společnou práci 
ve školách. Čeká nás výjezd do 
České Lípy na Základní školu Par-
tyzánská – její ředitel Karel Minařík  
v uplynulém školním roce v Mnicho-

vě Hradišti hovořil o důležitosti pozi-
tivního klimatu ve škole, v říjnu se  
s ním setkáme na jeho domácí 
půdě. Domlouváme akce k rozvoji 
kritického myšlení, rádi bychom při-
zvali některé ze spisovatelů knih pro 
děti a mládež, žáci z druhého stupně 
se mohou těšit na Listování… 

Opravdu jsme v letních měsí-
cích nezaháleli. Pokud nechcete, 
aby vám některá z našich zajíma-
vých akcí unikla, sledujte náš web 
(www.map-mh.cz) či facebookový 
profil MAP II Mnichovohradišťsko – 
všechny pozvánky zde zveřejňuje-
me s dostatečným předstihem.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Klub turistů představuje 
výlety plánované na září

Stejně jako školáci si dal i mnichovo-
hradišťký Klub českých turistů přes 
prázdniny pauzu, aby do nového 
školního roku vstoupil v plné síle  
a s nabídkou dalších zajímavých 
výletů.

V neděli 8. září se vypravíme 
ke studánce U lesní víly. Toto místo 
jsme plánovali navštívit už v červnu, 
ale z důvodu deštivého počasí se 
výlet přesunul právě na září – snad 
nám bude tentokrát svatý Petr naklo-
něn. Ke studánce U lesní víly poje-
deme vlakem, vystoupíme v nedale-
ké Březině a odtud se vydáme přes 
Kurovodice k prameni napájejícímu 
přilehlý rybník Oběšenec. Výlet je 
určen zejména rodinám s dětmi, ra-
tolesti zde jistě zaujmou na potůčku 
vybudovaná korýtka z klád či vodní 
mlýnky a hrázky. 

V neděli 15. září nás čeká dal-
ší výlet do blízkého okolí, tentokrát 
však opačným směrem, než je 
studánka U lesní víly, a sice na Ba-
kovsko. Do Bakova nad Jizerou po-
jedeme tradičně vlakem. Na výletě 
navštívíme zříceninu hradu Zvířetice 

a poté se vydáme přes Chudoplesy 
na vrch Baba. Naše putování ukon-
číme v Bakově nad Jizerou, odkud 
se do Mnichova Hradiště vrátíme 
autobusem. 

I v září se uskuteční seniorský 
výlet. Jejich organizátorka, paní 
Helena Pöllová, nás v úterý 24. září 
zavede na Tanvaldsko. Společně 
zhlédneme muzeum Járy Cimrma-
na, vystoupáme na rozhlednu Ma-
ják, naobědváme se U Čápa a zdo-
láme i další příchovickou rozhlednu, 
a sice Štěpánku.

S mnichovohradišťským KČT se 
během září nemusíte setkat pouze 
na výletech, rovněž budeme v sobo-
tu 14. září i na sousedské slavnosti, 
kde vám představíme naši činnost 
(kde jsme byli, co děláme) a prozra-
díme termíny výletů do konce tohoto 
kalendářního roku. Zastavte se u na-
šeho stánku! Nahlédnete i do našich 
kronik a budete se k nám též moci 
přihlásit. 

Jiří Janda a Markéta Tomášová,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Parlament hledá nové členy
Městský parlament dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště vás srdečně zve 
mezi sebe.

S příchodem září, tedy i nového 
školního roku 2019/2020, souvisí 
nábor nových členů do městského 
parlamentu. Chceš se k nám přidat? 
Měl/a bys zájem rozšířit naše řady  
a být součástí veřejného dění v na-
šem městě?

Máme za sebou už několik vy-
dařených akcí, které jsme pořádali, 

jako například již třetí ročník hudeb-
ního festivalu Junity, obnovu tradice 
každoročního pokládání věnce na 
hrob Františka Mendíka, což bylo 
přání této význačné osobnosti naše-
ho města, stavění máje, každoročně 
se také účastníme akce Ukliďme 
Česko v Mnichově Hradišti a dalších 
akcí.

Tak přijď jakýkoli čtvrtek v 16 
hodin na naši schůzku do Klubu dětí 
a mládeže Mnichovo Hradiště nad 

COOPem na náměstí (začínáme 12. 
září). Čeká tě spousta zajímavých 
společných akcí, debat a zábavy! 
Neboj se přijít mezi nás, rádi tě uvi-
díme.

Celý parlament vám přeje mno-
ho úspěchů a příjemný start do no-
vého školního roku.

Nikola Strnádková,
Městský parlament dětí  

a mládeže Mnichovo Hradiště

Bazar oblečení pro děti i dospělé, 
ale i hraček, sportovních potřeb, 
kočárků a prostě všeho, co už doma 
není potřeba, ale poslouží jiným, se 
bude konat v sobotu 5. října v soko-
lovně v Mnichově Hradišti. Nakoupit 
budete moci od 9 do 12 hod. 

Pokud budete mít zájem se 
zúčastnit jako prodejce, musíte si 
rezervovat místo na bazarmh@se-
znam.cz nebo na telefonu 737 944 
015. (jb)

Bazar tentokrát  
v říjnu
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Letní taneční soustředění Drhleny 2019
Ve dnech 15. až 21. července po-
řádal TK Impuls pro své tanečníky 
soustředění, jehož cílem bylo  zdo-
konalování technik a příprav nových 
tanečních choreografií pro nadchá-
zející taneční sezónu.

Veškeré dění se odehrávalo 
pod názvem „Ve světě Walt Disney“. 
Každý den doprovázela tanečníky 
jedna pohádka nebo film z Disneyho 
dílny. První den jsme se vydali na 
věž za Locikou (rozhledna Čížovka) 
a její dlouhé vlasy nám pomohly se 
seznámit a rozdělit se do soutěžních 
týmů. Dále jsme stopovali všechna 
zvířátka ze Zootropolis, tančili jsme 
na vlnách s piráty z Karibiku a se 
strýčkem Skrblíkem jsme během 
týdne sbírali „kačerovské žetony“  
z různých pohybových soutěží. Cí-
lem bylo naplnit co nejvíce měšec  
a získat tak prvenství pro svůj tým. 

Soustředění bylo věkově roz-
děleno. Od pondělí do pátku se 
připravovali tanečníci kategorie Kids  
a Teenagers spolu s externími lekto-
ry z různých koutů ČR. Během těch-
to dní se tančil Hip hop, Disco Dan-
ce, Caribik Dance, Pompo Dance  
a nově i art technika Contemporary 
–  takzvané přátelské setkání mnoha 
stylů tance a akrobacie, které si užilo 
31 tanečníků od 5 do 16 let.

V pátek v odpoledních hodi-
nách kategorii Kids vystřídali naši 
nejmladší tanečníci z kategorie 

Minibaby, kterých bylo celkem 25  
a všechno to byli tanečníci z mateř-
ských školek. Neumí ještě ani číst 
ani psát, ale na nové taneční krůčky 
se moc těšili. I oni byli výkonnost-
ně rozděleni do tří menších skupin  
a tančili s Mickeym a Minnie, kteří 
je provedli základy karibského tan-
ce merengue, základy tance polka  
a to vše hravou a lehkou formou. Do 
postýlek je vždy provázela pohádka 
našich teenegerů a věřte, že všichni 
vše zvládli na jedničku. Svůj taneč-
ní pobyt ukončili, stejně jako jejich 
starší kamarádi, společným vystou-
pením pro rodiče.

Všichni si odvezli spoustu krás-

ných vzpomínek na tanec a hry  
i z celého pobytu v Drhlenách. Velký 
dík patří našim úžasným lektorům: 
Natálii Romportové a Valerii Matěj-
kové z Cross Dance Kolín, které jsou 
studentkami dvou  pražských taneč-
ních konzervatoří, Eunice a Noemi 
Ruckým, vedoucím z Maestro Mo-
tion Liberec, a  Andree Vavrincové,  
vedoucí z Dance Smilies Semily.  
A také bychom neměli zapomenout 
na rodiče a kamarády, kteří nám 
byli nápomocni při přípravách her, 
soutěží a tvoření, což bylo nedílnou 
součástí našeho soustředění.

Vše je připraveno na novou 
taneční sezónu. Choreografie od 

malých po velké jsou nachystány  
a my se už moc těšíme na všechny 
tanečníky v září v sokolovně Mni-
chovo Hradiště, kde kromě jiného 
budou nově středeční večery patřit 
našim „tančícím maminkám“. Chce-
te se i vy stát členy našeho  týmu? 
Přijďte mezi nás 11. září v době od 
14:30 do 17 hodin.

Všechny informace najdete na 
facebookových stránkách Taneční  
a sportovní klub Impuls Mnichovo 
Hradiště nebo na webových strán-
kách  www.taskimpuls.proweb.cz.  

Iveta Polívková, TK Impuls, 
Sokol Mnichovo Hradiště

Týden na statku u hospodáře představil práci děveček a čeledínů
Také o letošních prázdninách po-
řádali pracovníci muzea dětský pří-
městský tábor. První termín proběhl 
v červenci, druhý v srpnu. Příjemné 
zázemí táboru poskytla stodola na 
faře. První den děti přivítala selka 
se sedlákem, přijali je do služby 
jako děvečky a čeledíny a seznámili  
je s pracemi v jednotlivých hospo-
dářstvích v kraji, nakonec je obda-
rovali barevnými šátky. Děti se pak 
ujaly prvního úkolu a společnými 
silami posekaly louku v Dolcích, aby 
během týdne usušily svou kupku 
sena. 

V úterý se táborníci sešli na Jivi-
ně, kde navštívili pobočku ZD Sever 
Loukovec. Poslechli si zde zajímavý 
výklad pana Milana Maurice o chovu 
krůt a křepelek. Prohlédli si vyhříva-
nou halu, ve které se nacházelo více 
než 2 500 kusů této drůbeže.Po pro-
hlídce děti nakrmily kozu s kůzlaty 
doneseným suchým pečivem a zku-
sily si také podojit kozí mléko, což se 
jim dařilo. Pak už putovaly do sou-

kromého hospodářství pana Mauri-
ce, aby pomohly namíchat pšeničný 
šrot pro prasata a nasypaly slepicím 
své skořápky. Cestou podél místní 
vinice se všichni táborníci pokocha-
li výhledy od Ještědu přes Káčov, 
Drábské světničky s vrchem Mužský 
až k mnichovohradišťskému zámku.
Následovala zastávka u stáda čes-
kých stračen, které děti s nadšením 
krmily senem.

Odpoledne patřilo koupání v ne-
dalekém koupališti Dolní Bukovina 
a oblíbené hře „stopovaná“. Večer 
a noc děti strávily spolu, přespaly  
v tělocvičně místní základní školy  
a zvládly to statečně.

Ve středu ráno přišel čas vy-
razit za prací na statek v Mohelnici 
nad Jizerou, kde hospodaří rodina 
Abrahamových. Nejprve bylo třeba 
pomoci dát seno králíkům, pak vy-
čistit podestýlku v koňské a kravské 
stáji, kde všechny zaujala roztomilá 
malá telátka. Děti se na tomto statku 
seznámily také se stádem oveček, 

se psem Tondou a s kočkami. Od 
ovcí děti získaly vlnu pro její pozděj-
ší spřádání na kolovratu. Odměnou  
za vykonanou práci jim byla pro-
jížďka na koni a poníkovi. Oběd na 
statku byl tradiční – brambory s tva-
rohem.

Čtvrtek začal cestou do Dnebo-
ha. Děti s sebou nesly vlastnoruč-
ně nasušené seno a k tomu trhaly 
ještě mlíčí do košíků, aby měly čím 
nakrmit králíky na malém hospo-
dářství, které jsme navštívili cestou. 
Za odměnu dostaly domácí buchty 
a pokračovaly lesem na dnes již 
zchátralý Píčův statek. Tam je přiví-
tal tajemný duch hospodáře Václava 
Píče, který vyprávěl o životě na kdysi 
prosperujícím statku a také o ukry-
tém pokladu. Děti poklad v podobě 
perníčků nalezly v místním sklepení. 
Tento den byl zakončen zmrzlinou  
v Mnichově Hradišti.

Jako poslední navštívili tábor-
níci včelařství paní Markéty Svárov-
ské. Poslechly si zajímavý výklad  

o chovu včel, vyzkoušely si ochran-
ný oděv včelařů, ochutnaly med  
a vyrobily si malé dárečky. Po obě-
dě již začala společná příprava na 
dožínkovou slavnost. Po vymlácení 
nasbíraných klasů cepy se děti ob-
lékly do svátečních šatů, ozdobily 
dožínkové věnce obilnými klásky  
a květinami a ty předaly selce se 
sedlákem. Ti děvečkám a čeledínům 
na oplátku předali mísu koláčů. Na 
závěr si všichni společně zatančili. 

Touto cestou bychom chtěli po-
děkovat za podporu panu faráři Ma-
chovi a hotelu Hrozen, za spolupráci 
panu Mauricovi, rodině Abrahamo-
vých a paní Svárovské za skvěle 
připravený tematický dopolední pro-
gram pro děti. Velké poděkování pa-
tří také členům folklorního souboru 
Furiant. A v neposlední řadě pak na-
šim malým táborníkům za společné 
zážitky, kterých si srdečně vážíme.

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

Příměstský tábor leteckých modelářů
Modelklub Mnichovo Hradiště po-
řádal od 15. do 20. července první 
příměstský tábor, který byl připraven 
pro kluky z modelářského kroužku.

Příprava probíhala už pár dní 
před začátkem pobytu a nic se ne-
opomnělo. Pobyt byl vymyšlen tak, 
aby i v případě dešťových přeháněk 
umožňoval náhradní program. Tou-
to pojistkou byl velký vojenský stan  
s kuchyňským koutkem a venkov-
ní zastřešenou polní umývárnou  
s možností mytí teplou vodou, zajiš-
těnou slunečním ohřevem. Někteří 
kluci byli nedočkaví. Pomáhali, aby 
už mohli začít bydlet. Hlavní táboro-
ví vedoucí bydleli celý týden na leti-
šti. Toho využila také převážná část 
kluků. Možnost přespání byla jak  
v apartmánu maringotky s patrovou 
postelí, tak dobrodružně ve vojen-
ském stanu s kamny a kuchařem.

Obědy byly zajištěny ve spolu-

práci s restaurací U Kvapilů. Jelikož 
na porcích šéfkuchař nešetřil, byly 
vidět případy boulí tvořících se za 
ušima. Kromě obědů byla možnost 
svačin a táborových specialit, špe-
káčků z ohně či kotlíkový gulášek.

Na hygienu dohlížel vedoucí 
tábora spolu s pomocníkem – ku-
chařem, který je v činné vojenské 
službě. Byla tím zajištěna i disciplí-

na. V polovině týdne byla provedena 
speciální procedura mytí spočívající 
v aplikaci vody pomocí vodní proud-
nice na kluky stojící v řadě. Tato 
akce byla u kluků přijata kladně.

Létalo se za každého počasí 
celý den bez ohledu na větrné pod-
mínky. Slova jako „to nejde“ byla 
předem zamítnuta. Ve večerních ho-
dinách po setmění létali piloti s LED 

osvětlenými modely.
Po pár dnech jsme byli svědky 

stále dokonalejší pilotáže. V několi-
ka případech byl však nutný zásah 
letového dozoru pro zajištění přežití 
modelů. Odvaha pilotů byla totiž ně-
kdy za hranicí možností fyzikálních 
zákonů. Létalo se s RC modely 
elektrovětronů v kategorii RCEŽ 15 
i s modely ostatních kategorií. Jeden 
z kluků a vedoucí létal s obřím RC 
modelem na benzinový pohon.

Dalo by se říct, že kluci se zo-
celili a připravili na závody, které nás 
čekají v září a říjnu letošního roku.

Celý týden bych hodnotil kladně 
a v případě dalšího ročníku bych 
jenom přidal do inventáře odolný 
zvukotěsný trezor na mobilní tele-
fony.

Ondřej Šverma, 
Modelklub Mnichovo Hradiště

Projekt přinesl studentům 
zcela novou zkušenost

Celý předposlední červnový týden 
strávila třída sekunda z Gymnázia  
v Mnichově Hradišti vařením, sma-
žením, pečením, ohříváním, servíro-
váním, stolováním…

Projektový týden zahájili žáci 
sekundy v pondělí společným 
obědem v restauraci Na Krásné 
vyhlídce. Čekal je tam slavnostně 
prostřený stůl se všemi možnými 
příbory, skleničkami a lahodné pě-
tichodové menu. Dětem se věnoval 
kuchař, který dětem vysvětlil, jak to 
v restauraci chodí, jak si zorganizo-
vat přípravu jídel, aby byla plynulá  
a vydaná včas. Přívětivý číšník Pa-
vel vysvětlil dětem pravidla slušného 
chování v restauraci. Zasvětil děti 
do práce číšníka a každý si mohl 
vyzkoušet, jak se nosí správně talí-
ře s jídlem, když jich nesete na ruce 
vyskládaných víc. Děti si mohly také 
zkusit nosit tác plný půllitrů s pitím, 
které mnoho z nich ani neuneslo. 
Návštěva restaurace se stala oprav-
dovým zážitkem. Některé děti popr-
vé ochutnaly kaviár nebo jedly rybu 
příborem na ryby. Jejich znalosti se 
prohloubily i v oblasti podávání ná-
pojů. Jako přípitek ochutnaly nealko-
holické šampaňské, dále ochutnaly 
nealkoholické červené a bílé víno, 
grepové nealkoholické pivo. Po čty-
řech hodinách hodování žáci opus-
tili Krásnou vyhlídku a začali chystat 
svou vlastní restauraci v Korytech na 
obecním úřadě.

V úterý, ve středu a ve čtvrtek 
dopoledne byli všichni zapojeni 
do chodu jejich vlastní restaurace. 
Někdo loupal brambory a zeleninu, 
někdo chystal těsto na palačinky, 
obaloval řízky, šlehal krém a někdo 
myl nádobí a uklízel. Úderem třinác-
té hodiny byli všichni na svých mís-
tech a přicházeli první hladoví stráv-
níci. Dětem začala druhá směna. 
Byl to neuvěřitelný fofr. Restaurace 
se během půl hodiny zaplnila lidmi. 
Číšníci se mohli uběhat, v kuchyni to 
syčelo a z hrnců se kouřilo. Do osmé 
hodiny večerní restaurace doslova 
praskala ve švech. Obyvatelé Koryt 
a okolních vesnic nezklamali. Přišli 
na oběd i na večeři. Taktéž rodiče  
a prarodiče podpořili děti v jejich úsi-
lí. Vzhledem ke krásnému teplému 
počasí se podávalo jídlo venku pod 
slunečníky, což vytvořilo pohodovou 
atmosféru.

Po vydatném pracovním týdnu 
mnoho dětí cítilo uchozené nohy 
a vyčerpání z pracovního nasaze-
ní. Jeden chlapec přivítal tatínka  
v restauraci se slovy: „Tati, já už 
vím, když přijdeš z práce, proč jsi 
unavený.“ Díky velké podpoře rodičů  
a laskavostí místních obyvatel zís-
kaly děti nenahraditelnou zkušenost  
s opravdovou prací.

Eva Kozáková, 
třídní učitelka sekundy, 

Gymnázium Mn. Hradiště
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Po deseti letech se volejbalisté Sokola 
Mnichovo Hradiště vracejí do ligy

INZERCE

V uplynulé sezóně A družstvo mužů 
TJ Sokol MH bojovalo v krajském 
přeboru Libereckého kraje s cílem 
postoupit do kvalifikace a pokusit se 
do Hradiště po deseti letech vrátit 
ligovou soutěž. Do kvalifikace jsme 
se po vyrovnané soutěži dostali, ale 
v ní nás přehrály týmy Slávie Hradec 
Králové B a SK Dansport Praha, a 
tak na nás zbyla nepopulární třetí, a 
tedy první nepostupová pozice. 

Po skončení sezóny jsme řešili 
co dál a již jsme byli smířeni se sku-
tečností, že opory A týmu zamíří do 
jiných týmů, aby si splnily svůj sen  
a zahrály si ligu. Do toho ovšem při-
šla zpráva, že Nymburk nabízí dru-
holigovým týmům účast v první lize  
a svoje družstvo rozpouští. Rozjeli 
jsme jednání na diplomatickém poli 
a byli jsme úspěšní. Dohodli jsme 
se s Duklou Liberec B, že převez-

me soutěž od Nymburka a že nám 
přenechá účast v 2. lize mužů.  
V současné době již pracujeme na 
doladění termínů a posledních detai-
lů naší účasti v letošní  2. lize mužů. 

Tým mužů zahájil již svou pří-
pravu pod vedením nového trenéra, 
bývalého extraligového hráče Mar-
ka Dlouhého, a v současnosti se 
krystalizuje kádr, který je sice velmi 
mladý a nezkušený, ale tím pádem 

pro budoucnost perspektivní. Hlav-
ním a nejdůležitějším úkolem bude 
ligu v Hradišti udržet na delší časové 
období. Od října 2019 budeme moci 
pozvat fanoušky na zápasy ligy do 
sportovní haly BIOS. Věříme, že se 
našemu týmu bude i s vaší podpo-
rou dařit plnit své cíle.
 

   Jiří Skřivan, Oddíl volejbalu  
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Ouč – letní tábořiště Jednoty bratrské
Hradišťská Jednota bratrská pořá-
dala začátkem prázdnin tábor. Téma 
znělo: vojenská nebojová mise  
s cílem vyčistit ohraničené území 
od nástrah a min. K jejich zneškod-
nění bylo třeba využít nejrůznějších 
schopností a dovedností. Spojař-
ský tým přijímal a dešifroval zprávy  
o rozmístění bomb. Nejmladší tá-
borníci se mohli jako jediní úspěšně 
doplížit a s opatrností přinést malé 
nálože. Střelci hubili vzduchovkou 
nakažlivé plyšové krysy.

Čtvrtou skupinou byla houžev-
natá zásahová jednotka. Tito borci 
šplhali a odstraňovali nástrahy mezi 
korunami stromů. Byla ovšem místa, 
která mohla vyčistit jen těžká tech-
nika. Náš tank TT7 měl, jak název 
napovídá, sedm pohonů a obratně 
pročesával terén. 

Snad jedinou stinnou stránkou 
bylo počasí. Během samotného tá-
bora bylo úplně báječné, ale před 
začátkem prázdnin udeřila velká su-
cha a s nimi přišel i zákaz rozdělává-
ní ohňů. Jak jistě uznáte, tábor bez 
táboráku a buřtů je ochuzený, ale 
náladu nám to nezkazilo. Naopak, 
celý tábor jsme si užívali a objevova-

li, jak je dobré, když máme kamará-
dy a můžeme si vzájemně pomáhat. 
Naše jednotka úkol splnila a území 
osvobodila. 

Závěrem bych chtěla poděko-
vat obyvatelům Ouče za vlídné při-

jetí a městu Mnichovu Hradišti za 
podporu, s níž jsme mohli objednat 
cisternu pitné vody, aby nikdo z nás 
netrpěl žízní.

Dana Nováková,
Jednota bratrská

Stolní tenisté na prahu nového začátku
Stolní tenisté Sokola Mnichovo Hra-
diště vstoupí v září nejen do nové 
sezony, ale tak trochu i do nové éry 
života oddílu. Po letech permanent-
ního růstu a dosahování nových 
klubových maxim přišel zádrhel  
v podobě sestupu z 2. ligy a bohužel 
i personální sesuv v podobě odcho-
dů či vynucených přerušení kariér 
mnoha dlouholetých opor. Přichází 
tedy období konsolidace a pokorné, 
trpělivé snahy o položení základů 
nové epochy růstu. 

V sezoně 2019/2020 budou 
hradišťský stolní tenis reprezentovat 
čtyři týmy dospělých. Zde je potřeba 
zdůraznit, že i nadále se můžeme 
pyšnit adjektivem ligový oddíl – po 
historickém úspěchu v podobě účas-
ti ve 2. lize se A tým vrací do ligy 3. 
(v hierarchii pingpongových soutěží 
se jedná o čtvrté z jedenácti pater), 
která je sama o sobě zhmotněným 
snem mnoha generací zdejších 
hráčů. Jakkoli by se dalo předpoklá-
dat, že se sestupivší tým bude řadit  
k favoritům soutěže, realita taková 
není. Dlouholeté jádro týmu okolo 
kapitána Michala Stránského se  
z nejrůznějších zdravotních a osob-

ních důvodů muselo obměnit, a tak 
se nově budovaný základ družstva 
bude především snažit ligovou pří-
slušnost uhájit. I tak se fanoušci  
a příznivci našeho sportu mohou tě-
šit na líté bitvy a pozoruhodné výmě-
ny za zelenými stoly v hlavním sále 
rekonstruovaného sokolího hnízda. 
Každý zápas nadcházející sezony 
se může vzhledem k určité nezku-
šenosti obměněného kádru ukázat 
při závěrečném sčítání jako klíčový. 
Všechny sportovní nadšence si pro-
to dovolujeme pozvat na podzim do 
hlavního sálu sokolovny, náš nově 
budovaný tým a nepochybně hod-
notná podívaná se budou ucházet 
o vaši podporu v níže uvedených 
termínech a časech. 

Další tři oddílové týmy budou 
letos působit v krajských, respek-
tive regionálních soutěžích. První 
rezerva, uskupení složené většino-
vě z hráčů loňského céčka, bude  
v krajské soutěži 2. třídy jednoznač-
ně útočit na postup do vyšší středo-
české ligy, nově sestavené céčko 
se pokusí v regionálním přeboru  
I. třídy držet krok se špičkou soutěže 
a především, stejně jako déčko v re-

gionální třetí třídě, zapojit do svého 
středu nastupující novou generaci  
z řad lepšících se starších i mladších 
žáků. Právě zapojení nastupující ge-
nerace do našich týmů je klíčovou 
operací, která náš klub v následují-
cím období čeká, a je základem jeho 
budoucí životaschopnosti. 

Vladimír Pleticha,
Oddíl stolního tenisu 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Termíny zápasů
Sobota 28. září, 15:00: 

Sokol MH – SKST Liberec E
Sobota 12. října, 15:00: 

Sokol MH – TJ AŠ Ml. Boleslav
Neděle 13. října, 10:00: 

Sokol MH – TTC Bělá p. B.
Sobota 9. listopadu, 15:00: 
Sokol MH – KST Rakovník
Neděle 10. listopadu, 10:00: 

Sokol MH – SKST Baník Most B
Sobota 7. prosince, 15:00: 

Sokol MH – SF SKK El Niňo 
Praha E

Ne 8. prosince, 10:00: 
Sokol MH – KST Bohnice

Pohár zůstává v Hradišti už napořád
Předposlední červnový víkend se 
naše týmy již tradičně zúčastnily nej-
většího evropského mládežnického 
turnaje v bavorském Regenstaufu.  
V letošním 26. ročníku se tohoto tur-
naje zúčastnilo 178 týmů z Němec-
ka, Česka, Rakouska, Polska, Itálie 
a i letos také Švédska, a to v deseti 
kategoriích. 

Víkendové boje pro nás začaly 
již v pátek, kdy naše kadetky vyhrály 
soutěž v plážovém volejbale děvčat 
a kluci skončili na druhém místě.  
V sobotu se pak po slavnostním za-
hájení rozehrála utkání základních 
skupin turnaje a poté čtvrtfinálová 
utkání. Z našich devíti týmů postou-
pilo do semifinále ve svých kategori-
ích šest družstev a všechny dokáza-
ly proměnit dobře položené sobotní 
základy v pohárový úspěch. Děvčata 
ve třech nejstarších kategoriích juni-
orek, kadetek i žákyň obsadila vždy 
třetí místa, kluci v kategorii juniorů, 

kadetů a přípravky byli ještě o ma-
ličko úspěšnější, když přípravka  
a junioři obsadili druhá místa a kade-
ti svou soutěž vyhráli. Proto byl pro 
nás závěrečný ceremoniál vyhlášení 
výsledků velmi příjemný a na jeho 
konci jsme pak byli jako TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště vyhlášeni celko-
vým vítězem v kategorii oddílů. 

Kromě šesti pohárů z jednot-

livých kategorií jsme tak domů  
z tohoto zájezdu přivezli i velký po-
hár pro celkového vítěze turnaje  
a do naší klubovny se přestěhoval  
i putovní pohár, který jsme získali za 
tři celková vítězství z let 2015, 2016  
a z letošního roku. 

Jiří Skřivan, Oddíl volejbalu  
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

CHODÍM PO MĚSTĚ
Po čem šlapeme? Po penězích! 
Než to byly cigarety, byly to peníze, 
teď to jsou vajgly, špačky. A hyzdí 
chodníky, vozovky, zem, po které 
šlapeme. Je to normální? Doma je 
máme také na podlaze? Sehněte se 
někdy, zkuste je sebrat, zamést: jde 

to těžko. Tak raději upusťte od toho 
zlozvyku. Město bude čistší a možná 
se přesunete mezi nekuřáky. Bude 
to všem jen ku prospěchu!

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Turnaj ve vybíjené vyhrála malotřídka ze Žďáru
Již podruhé vyzvali veselští školáci 
své kamarády z malotřídek Mnicho-
vohradišťska na souboj ve vybíjené.

Turnaj se konal 20. června na 
hřišti ve Veselé a dorazili na něj 
účastníci z Kláštera, Jiviny, Loukov-
ce a ze Žďáru. Vítězem se nakonec 
stalo, stejně jako v loňském roce, 
družstvo ze Základní školy Žďár, 
druhé místo obsadil tým z Loukov-
ce a na třetí příčce se umístily děti 
z Jiviny.

Velké poděkování patří spon-

zorům turnaje, zvláště pak týmu 
MAP Mnichovohradišťsko za zajiš-
tění dopravy a věcných cen, dále 
také společnosti Dino Toys Veselá, 
Městskému úřadu Mnichovo Hradi-
ště, tiskárně MH Jelínek, ředitelství 
Základní školy Studentská, Sportov-
nímu klubu Veselá za zpřístupnění 
hřiště a také mnohým rodičům za 
drobné ceny.

                                                                                                                                                      
   Eva Fišerová,

Základní škola Veselá

Druhé kolo grantové výzvy
Nadační fond Škoda Auto ve spolu-
práci s Nadací pro rozvoj občanské 
společnosti vyhlásil v polovině srpna 
druhé kolo grantové výzvy k podpoře 
občanské společnosti v okrese Mla-
dá Boleslav a navázal tak na výzvu 
z května tohoto roku. V rámci tohoto 
kola je možné o finanční podporu 
žádat do 10. září.

Cílem této výzvy je podpora 
komunitního života Mladoboleslav-
ska prostřednictvím veřejně pro-
spěšných aktivit a projektů, které 
budou rozvíjet a navazovat na místní 
tradice, přinášet inovace, inspi-
raci, podněty a povedou k rozvoji  
a zkvalitnění života občanů, chce 

rovněž motivovat občany regionu  
k aktivnímu zapojení do komunitního 
života k rozvoji zejména v oblastech 
vzdělávání, kultury, péče o mládež, 
ekologie, sociálních a zdravotních 
služeb či sportovního vyžití.

Příjemcem dotace mohou být 
nestátní neziskové organizace, ze-
jména spolky, příspěvkové organiza-
ce, nadace a nadační fondy, ústavy 
a obecně prospěšné společnosti.

Podrobnosti na webu města 
nebo na internetových stránkách 
Nadace rozvoje občanské společ-
nosti www.nros.cz.

Redakce
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12. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

5. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAVAROTTI 
Životopisný snímek R. Howarda o legendárním italském operním pěvci.

6. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

7. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

8. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HODINÁŘŮV UČEŇ
Hodinářský učeň se vydává pro hodinky, které dokáží varovat před Smrtí.

11. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Pokračování úspěšné francouzské komedie s Ch. Clavierem v hlavní roli.

11. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

13. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TENKRÁT V HOLLYWOODU
60. léta, Hollywood a vražda herečky Sharon Tate v režii Q. Tarantina.

14. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TO: KAPITOLA 2
Klaun Pennywise se převtělil do těla staré ženy… A teror pokračuje!

15. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANGRY BIRDS VE FILMU 2 3D
Ptačí a Prasečí ostrov se musejí spojit proti společnému nepříteli.

21. ZÁŘÍ, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TLAPKOVÁ PATROLA
Animovaný film, ve kterém na sebe štěňata berou roli záchranářů.

21. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Legendární Rambo (S. Stallone) je zpět a to zřejmě naposledy!

KALENDÁR AKCÍˇ

26. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROMÁN PRO POKROČILÉ 
Sukničkář M. Vašut se po rozvodu rozhodne usadit, ale jde to ztuha…

21. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RAMBO: POSLEDNÍ KREV
Legendární Rambo (S. Stallone) je zpět a to zřejmě naposledy!

22. ZÁŘÍ, 15:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK 3D
Po pěti letech práce přichází do kin čtvrté pokračování oblíbeného animáku.

25. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
LOVENÍ  
Nový film K. Janáka o dívce, která bezhlavě hledá novou lásku.

25. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AD ASTRA 
Mise s cílem najít mimozemskou civilizaci selhala a míří za ní další výprava.

27. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Filmová pocta O. Sommerové legendárnímu Jiřímu Suchému.

28. ZÁŘÍ, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
ANGRY BIRDS VE FILMU 2
Ptačí a Prasečí ostrov se musejí spojit proti společnému nepříteli.

4. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEVADESÁTKY
Amerika 90. let a léto, na které hlavní hrdina nikdy nezapomene.

18. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES PRSTY
Scénárista P. Kolečko natočil příjemný film z prostředí plážového volejbalu.

19. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NABARVENÉ PTÁČE
Očekávaný film V. Marhoula dle válečného bestselleru J. Kosinskiho.

OSTATNÍ
4. A 18. ZÁŘÍ, 16:00 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města vaše otázky související s jeho agen-
dou. Konzultace probíhají ve velké zasedací místnosti městského úřadu.

9. ZÁŘÍ, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jednání nejvyššího orgánu města. Materiály k projednávaným bodum  
a program jednání jsou v předstihu zveřejněny na webu města.

14. ZÁŘÍ,10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SOUSEDSKÁ SLAVNOST ZAŽÍT HRADIŠTĚ JINAK 
Největší komunitní akce roku. Na „sousedské“ zkrátka nemůžete chybět.

17. ZÁŘÍ, 17:30, DŮM LUDMILA 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, petr-novak@post.cz).

7., 14., 21. A 28 ZÁŘÍ, 7:30, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY
Tradiční sobotní trhy, odehrávají se před budovou Klubu na náměstí.

21. ZÁŘÍ, 9:00, VOSTROV OPEN AIR CLUB
VOSTROVNÍ FLER JARMARK
Spousta stánků s krásnými výrobky, které jejich tvůrci vyrobili s láskou  
a pečlivostí, dílničky pro děti a nebude chybět ani loutková pohádka. Samo-
zřejmostí je něco dobrého k pití a k jídlu z vostrovního baru.

28. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁRODNÍ TŘÍDA
Film o muži, který údajně rozpoutal jedinou ranou události listopadu 1989.

MUZEUM
7. ZÁŘÍ, 17:00, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
LIBUŠE VONÁSKOVÁ: ENKAUSTIKA A AUTOMATICKÁ KRESBA 
Výstava výtvarných děl, která potrvá do 31. října.

12. ZÁŘÍ, 17:00, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZUZANA HEJDRYCHOVÁ: ŠITÝ ŠPERK, SUTAŠKY A OBRAZY
Vernisáž výstavy, která bude otevřená do konce října.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

24. ZÁŘÍ, 8:45, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
TANVALDSKO (12 KM)
Z Tanvaldu vystoupáme k rozhledně Maják, kde je i muzeum Járy Cimrma-
na. V penzionu U Čápa můžeme mít oběd, budeme pokračovat na rozhled-
nu Štěpánka a zpět k Majáku a projdeme si zajímavou expozici v lesoparku. 
Vracet se budeme do Velkých Hamrů k vlaku. 

8. ZÁŘÍ, 10:00, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
ZA LESNÍ VÍLOU (6 KM)
Po příjemné cestě pod Příhrazskými skalami dojdeme kolem skalní věže 
Žabákův syn až k prameni U lesní víly. Potůček je lemován drobnými vodní-
mi stavbičkami a obydlen různými postavičkami, což děti jistě potěší. 

15. ZÁŘÍ, 8:50, VLAKOVÉ NÁDRAŽÍ
ZE ZVÍŘETIC NA BABU (12 KM)
Společně navštívíme dvě dominanty bakovského kraje – zříceninu hradu 
Zvířetice a Přírodní rezervaci Baba tvořenou dvěma kopcovitými útvary – 
menším Dědkem a větší Babou.

ZÁMEK
8., 14. A 15. ZÁŘÍ, 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.

22. ZÁŘÍ, 11:00 A 14:00, KOSTEL SV. TŘÍ KRÁLŮ A KAPLE SV. ANNY
PROHLÍDKY MEZINÁRODNÍHO PROJEKTU VIA SACRA 
Komentované prohlídky III. návštěvnického okruhu s poukazem na poutní 
místo Ostrova sv. Anny a dlouholetou spolupráci s německými a polskými 
poutními místy v rámci mezinárodního spolku Via Sacra a zároveň tip na 
přeshraniční výlet. Sraz na pokladně zámku.

Hlavním cílem našeho neziskového sdružení WAYPOINT MH, z.s. je zatrak-
tivnění přilehlé oblasti Letiště Mnichovo Hradiště a zejména podpora regio-
nálních sportovních a rekreačních aktivit. Rádi bychom v budoucnu pro veřej-
nost vybudovali dětské hřiště a cyklostezku spolu s inline dráhou. Letos jsme 
se proto s partnery rozhodli uspořádat Dětský den NATO, který obyvatele 
seznámí s naším sdružením. Dětský den proběhne přímo na letišti Mnichovo 
Hradiště. Akce se uskuteční v pátek 20. září od 10 do 18 hodin. Dopoledne je 
určené školám a školkám ze širokého okolí, odpoledne poté rodinám s dětmi.
Pro dětské návštěvníky je připraven pestrý program plný zábavy. K vidění 
bude průlet stíhaček či statické ukázky letadel s možností prohlídky interiéru 
letounu, kterou ocení všichni malí piloti. Pro zájemce se nabízí i možnost letu 
nad Českým rájem. Akci rovněž oživí hasičská technika s veškerým vyba-
vením, jež je nezbytné k hasičskému zásahu. Legraci si děti mohou užít ve 
skákacím hradě a chybět nebude ani občerstvení a mnoho dalšího. Přijďte si 
s námi užít prima den. Těšíme se na viděnou.

Partnery akce jsou: NATO, město Mnichovo Hradiště, TEC-AIR, Praga-
-Avia a OPERIS. 

Dominika Baboráková, WAYPOINT MH, z.s

29. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
Další napínavé příhody domácích mazlíčků, které znáte již z prvního dílu.

DIVADLO
16. ZÁŘÍ, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRÁZDNINY SNŮ
Představení Divadleního souboru Tyl Bakov nad Jizerou.

19. ZÁŘÍ, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ČEŠTÍ HUDEBNÍ VELIKÁNI
První koncert v rámci 48. sezóny Kruhu přátel hudby. Československé ko-
morní duo v něm přiblíží tvorbu největších našich skladatelů.

21. ZÁŘÍ, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ZLATOVLÁSKA
Klasická veršovaná pohádka s prvky černého divadla.

23. ZÁŘÍ, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NALEVO OD VÝTAHU
Bláznivá komedie s Romanem Vojtkem v hlavní roli.

1. ŘÍJNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ BESEDA
SAÚDSKÁ ARÁBIE
Přednáška o pouštním království, jeho přírodě, obyvatelích a zvláštnostech 
v podání Lukáše Synka, který v této zemi i s rodinou prožil tři roky.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

17. ZÁŘÍ, 13:30 AŽ 18:30, ZŠ KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
TVORBA PŘÍRODNÍCH ZAHRAD 
Seminář pro učitele mateřských a základních škol o přírodní zahradě 
a její smysluplnosti – seznámí se s konceptem zahrady přírodního typu 
jako praktické učební pomůcky, budou prezentovány konkrétní příklady  
a návody, jakým způsobem zahradu navrhovat a postupně budovat 
společně s dětmi a jak ji dále využívat při vzdělávání.

26. ZÁŘÍ, 17:00 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
KYBERŠIKANA A DALŠÍ NÁSTRAHY VIRTUÁLNÍHO PROSTŘEDÍ
Lektor Jan Traxler seznámí zájemce s nástrahami internetového prostředí. 
Účastníci workshopu se seznámí s tím, jak ochránit dítě před virtuálním 
světem.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
10. ZÁŘÍ, 17:15 AŽ 19:15
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme nagla-
zovat 16. října. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. V ceně je 
dvakrát výpal a materiál. Cena: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč.

18. A 25. ZÁŘÍ, 15:00 AŽ 17:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a nápravu řeči pro-
střednictvím různých mluvních cvičení pro děti v předškolním věku. Více 
informací a sjednání schůzek formou SMS na tel. čísle 774 263 770. Cena: 
200 Kč / návštěva (30 minut) nebo 1800 Kč / permanentka / 10 návštěv.

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

6. A 13. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

20. A 27. ZÁŘÍ, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho roku do 
čtyř let. Bez programu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč / 
osoba či dítě.

21. ZÁŘÍ, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky a je veden zkušenou lektorkou 
Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí 
stroj je vhodné mít s sebou, ale není to podmínkou. Přihlášky nejpozději 
do 19. září osobně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. 
Minimální počet účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 250 Kč 
/ osobu (v ceně je zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

Dětský den NATO
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

Petice přinesla své ovoce. Děkujeme!
Poděkování. Právě poděkování pat-
ří všem, kteří se rozhodli podepsat 
petici „STOP logistickým gigantům 
v MH“. Když se na webových strán-
kách města objevila na začátku 
srpna zpráva o tom, že „haly nebu-
dou“, přijala řada lidí tuto informaci 
s úlevou.

„Děkujeme ještě jednou všem, 
kteří se k petici připojili. Jsme pře-
svědčeni, že právě výrazná aktivita 
ze strany občanů, jejich jasný názor 
a množství podpisů zásadním způ-
sobem přispěly ke změně postoje 
města a k zastavení investičního zá-
měru společnosti VGP,“ konstatuje 
jeden z členů petičního výboru Vác-
lav Haas. Pokud celou problematiku 
dlouhodobě sledujete, není možné 
si nevšimnout, jak se v souvislosti 
s reakcí občanů vyvíjelo stanovisko 
vedení města a způsob informová-
ní o jednotlivých krocích spjatých s 
plánovanou výstavbou logistického 
centra.  

Srpnová zpráva na webových 
stránkách města o stažení záměru 
společnosti VGP vypadá jako ra-
dostná informace. Kazí ji však fakt, 
že se sice uzavřel spis, který se 
vztahoval k záměru společnosti VGP 
postavit v průmyslové zóně Haškov 
terminál PPL, nadále ale trvá mož-
nost návratu výše zmíněné společ-
nosti a výstavby podle stávajícího 
územního plánu. Prostor, v němž 
měla stavba vzniknout, stále není 
dostatečně chráněn. Radnicí často 
zmiňovaná věcná břemena a Zá-
sady pro výstavby nejsou totiž sku-
tečnou překážkou výstavby. Navíc 
majitel pozemku, Římskokatolická 
farnost MH, dle vyjádření pana dě-
kana Macha, s prodejem pozemku 
společnosti VGP i nadále počítá a od 
záměru prodeje v tuto chvíli nehodlá 
odstoupit.

Petiční výbor byl vedením 
města vyzván k účasti na práci v 
pracovní skupině pro regulaci dané 

plochy.  „Vzhledem k tomu, že dosud 
nebyl splněn prvořadý cíl petice, 
tedy vydání stavební uzávěry, která 
je nejbezpečnějším nástrojem do-
časné ochrany dotčených pozemků, 
nevstoupil nikdo z nás do vytvořené 
pracovní skupiny. Situaci však nadá-
le bedlivě sledujeme,“ shrnuje situa-
ci Václav Průšek.  

„Právě regulaci plochy novým 
územním plánem vnímáme jako zá-
sadní. Nejde jen o zamezení jedné 
z možných variant, ale všech, které 
mají negativní dopad na kvalitu živo-
ta v obci a jejím okolí.“ zdůrazňuje 
Jaroslav Pfeffer. Je třeba hledat ta-
kové regulace, které pozitivně ovlivní 
naše město a místní části. Ty, které 
představují přidanou hodnotu.

A co se děje se samotnou pe-
ticí? „Petiční aktivita byla ukončena 
na počátku letních prázdnin, petici s 
3 425 podpisy jsme starostovi a mís-
tostarostovi předali 17. července,“ 
upřesňuje kroky petičního výboru 

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

materiálu bude jeho uvedení redakcí s autorem konzultováno.

Martina Štrojsová. „Nyní čekáme na 
oficiální vyjádření.“ Na petiční aktivi-
tu navazuje práce spolku Naše měs-
to Mnichovo Hradiště, z. s., který se 
lidé sdružení kolem petice rozhodli 
založit.  „Vedle tematiky logistických 
hal se spolek zaměří i na podporu 
udržitelného rozvoje Mnichova Hra-
diště a bude vyvíjet aktivity hned 
v několika oblastech – ochranou 
přírody a urbanismem počínaje, 
vzdělávací a sociální oblastí konče,“ 
dodává Ondřej Podzimek.

„Co zůstává, je zájem a starost 
o prostředí, v němž žijeme, o kvali-
tu života v Mnichově Hradišti a jeho 
místních částech. Petici vystřídal 
spolek, základní hodnoty, myšlenky 
a odhodlání však zůstávají,“ uvádí 
předseda spolku Jan Štrojsa.  

Petiční výbor STOP logistickým 
gigantům v MH, Naše město 

Mnichovo Hradiště, z. s.

Zpráva ze stáže v prachatickém hospici Sv. Jana N. Neumanna: Umírat neznamená přestat žít
Člověk má spousty pro druhého 
těžko pochopitelných představ, cílů, 
každodenních rituálů a obav. Pokud 
však v sobě má zároveň pokoru, 
zvládá přijmout ledacos. Snad kro-
mě společenského tabu, kterým je 
smrt. Dle mého osobního názoru 
by si nikdo z nás v samém závěru 
života nepřál nic jiného než necítit 
bolest a odejít důstojně. Přichází 
však otázka: Kdo nám tohle zaručí? 
Dnes už bych odpověděla naprosto 
bez zaváhání: Místo, které mi bylo 
ctí navštívit a jehož součástí jsem 
mohla alespoň na malou chvíli být. 

Rozhodla jsem se v tomto člán-
ku podělit o svoje dojmy ze stáže  
v hospicu, protože jsem byla mís-
tem, přístupem a naprostou profe-
sionalitou jeho zaměstnanců tolik 
okouzlená. Díky němu mi také došlo, 
jak jsou malichernosti pomíjivé a jak 
základem všeho je důstojnost, víra 
a chuť. Pokud ji v sobě nalezneme, 
najdeme smíření. Díky této pro mě 
životní zkušenosti jsem pochopila 
celý koncept hospice jakožto místa 
pro důstojnou a definitivní tečku za 
osobností konkrétního člověka. Já? 
Ano, já. Já, kterou pohlcovala pani-
ka ze smrti. Obrovské díky patří těm, 
kteří dokáží dát člověku ten správný 

náhled, jak by to mělo vypadat. Pak 
není čeho se bát, a to pro kohokoli 
bez rozdílu.

Jak to vlastně všechno začalo
Jsou to zhruba dva roky, kdy 

jsem se snad díky náhodě a teh-
dejší ředitelce našeho domova Bc. 
Smutné dostala s kolegyněmi do 
Prahy na kongres o paliativní péči. 
V tu chvíli mě opravdu zasáhl jak 
blesk příspěvek ředitele Hospice Sv. 
Jana N. Neumanna. A já věděla, že 
tohle zařízení zrovna potřebuji, a ne 
ono mě. Z ředitelova projevu, zku-
šeností a hodnocení mi bylo jasné, 
že tam vědí, co dělají. Jejich jisto-
ta a zapálenost, obrovský rozhled  
v možnostech, pomoc druhým (ne-
jde jen o rodiny), předávání zkuše-
ností, energie, s kterou to vše po-
dávali... Opravdu moc jsem stála o 
to navštívit tohle místo. Po několika 
dalších kongresech, seminářích a 
školeních jsem se dočkala a na stáž 
do jmenovaného hospicu nastupo-
vala. S takovou radostí, ale i obava-
mi. Zbytečně, díky Bohu.

Každý pacient měl v očích světlo
První na mě dýchlo už samotné 

historické město Prachatice a poté, 

už přímo na místě, ta neuvěřitelná 
pohoda začínající už u recepční. 
Člověk se absolutně necítí jako cizí. 
Obhlídneme si tři lůžková patra, dvě 
sesterny a část s lékařskými pokoji  
a pokoji stážistů. Ubytujeme se. 
Ranní budíček nastává v 7 hodin 
a v 7:30 nastupujeme rozděleni na 
jednotlivá oddělení. Přízemí a první 
patro mají společnou denní míst-
nost na prvním patře a já zůstávám 
na druhém. Plna obav a očekávání 
nastupuji. Veškerá nervozita ze 
mne okamžitě opadne, jelikož jsem 
se během několika málo okamžiků 
seznámila s kolektivem, vyslechla 
komplexní předání služby včetně 
zdravotního stavu pacientů. Najed-
nou jsem naprosto nenuceně byla 
součástí oddělení, součástí skvělé-
ho kolektivu a součástí odcházení. 
Světe, div se, každý ten pokoj, každý 
pacient měl ve svých očích světlo.

Polohování jedna báseň
Krmení střídala hygiena. Na 

ranní směně v hospici na jednom 
oddělení působí dvě ošetřovatelky 
a jedna zdravotní sestra. V chodu 
hospice a v jeho konceptu je hlavní 
individuální přístup, sestry a ošetřo-
vatelský personál se na činnostech 

proto domlouvají až v danou chvíli 
na místě. Ošetřovatelský personál 
se rozdělí a někdo provádí hygienu 
celkovou, jiný pouze ranní. Ošetřo-
vatelky nikdy nechodí samy, vždy 
pracují ve dvojici a polohují jedna 
báseň. Tak snadno a nenásilně… 
V tu chvíli odchází sestra na pora-
du a předkládá chorobopis každého 
klienta, který jí je podrobně znám, 
řediteli. Porada se mimo něj skládá 
ze dvou ošetřujících lékařů, sociál-
ní pracovnice, zdravotních sester 
z každého oddělení a aktivizační 
pracovnice. Probírá se hlavně graf 
bolesti a aktuální zdravotní stav kli-
entů. Osobně mě velmi překvapilo, 
jak se pan ředitel zajímá o aktuální 
zdravotní stav klientů a škálu bolesti, 
kterou se tu snaží koordinovat s po-
žadavky klienta. 

Po navrácení na oddělení jsem 
se okamžitě i se zdravotní sestrou 
zapojila do hygieny a vysazování 
pacientů. Vše se odvíjí striktně od 
přání klienta, s přihlédnutím k přání 
rodiny, někdy i s její přímou spolu-
prací. Rodiny všech klientů mají 
možnost spát přímo na pokojích kli-
entů, pouze za cenu stravy. Po mých 
všech otázkách a obavách jsem  
v naprosté pohodě. Navzdory tomu, 

že vím, že se „metr“ života pacientů 
krátí nezvratnou rychlostí. Najednou 
vnímám tu specifičnost přístupu.  
V případě známek blížícího se od-
cházení už se klienti nenapájejí, ne-
krmí, pouze se zvlhčuje, dbá se na 
přirozenost, přání a potřeby, nepolo-
huje se. Nic se nestává důležitějším 
než klid a vyrovnanost. Pokud je pa-
cient věřící, povolá se řádová sestra, 
která dochází i jako dobrovolnice tři-
krát v týdnu, přijde také kněz a dojde 
k poslednímu pomazání.

 
Jdeme oblékat, Pavlo!!!

Ty skvělé holky se všechny 
chovají až na pár malých odchylek 
ke každému stejně se zapálením  
a nasazením svého já. Vidí, jak vel-
ká neznámá pro mě je v této situaci 
oblékání, loučení i přijetí konce. 
„Jdeme oblékat, Pavlo!“ A jde se 
na věc a já se opět přesvědčím, že 
člověk se nejvíce obává toho, co si 
neumí představit, a toho, co nezná. 
Natolik přirozené to bylo, snadné. 
A nakonec se jdeme podívat, jak to 
probíhá v rozlučkové místnosti. 

Viděla jsem opravdu moc. 
Něco, na čem by se pohřební služ-
by mohly přijít učit, jak se loučí. Vi-
děla jsem človíčky svírající v rukou 

květiny a odcházející s tou největší 
slávou a úsměvem na rtech, jako by 
jejich život ani nikdy neskončil.

Stačí poslouchat jeden druhého
Děkuji za tu obrovskou možnost 

být toho součástí. Díky této obří zku-
šenosti vím, že stačí poslouchat je-
den druhého, stačí slyšet díky, stačí 
poslouchat názory druhých a hlavně 
při tom vědět, že to vedení zajímá 
a dokáže to ocenit. A nejdůležitější 
je nechat se pohltit silou života dru-
hého, abychom dokázali pochopit, 
kolik jeho odchod znamená. Nestačí 
ho pouze slyšet, je potřebné naslou-
chat, a to i sobě. Každý z těch lidí byl 
výjimečným člověkem. Medikamen-
tujme, lečme, ale pouze dokud to 
nezasáhne do důstojnosti člověka. 
Lečme bolesti pouze ve chvílích, 
kdy je to potřebné, a zůstaňme lidmi. 

Nevěřila bych, jak ideálním je 
zaměstnanecký tým sestávající  
z ateisty a věřícího. Je to ale fakt. 

Díky možnosti být tři dny v pra-
chatickém Hospici sv. Jana N. Neu-
manna vím, že umírat neznamená 
přestat žít. Děkuji!

Pavla Březinová, 
Domov Modrý kámen

Prosba městského muzea
Muzeum prosí čtenáře Kamelotu o zapůjčení fotografií či dokumentů, které se 
váží k sametové revoluci v roce 1989, především k dění v Mnichově Hradišti 
či blízkém okolí. Může se jednat o výzvy, petice, plakáty, dobový tisk nebo 
fotografie z různých schůzí, shromáždění či setkání občanů. Po digitalizování 
zapůjčených materiálů bude vše vráceno majitelům. (dum)

Procházkou po zaniklých vesnicích Ralska
Text titulku je zároveň titulem knihy 
pojednávající o dnes již neexistu-
jících vesnicích Ralska, které zmi-
zely v propadlišti času v důsledku 
vzniku vojenského prostoru. Protože 
vysídlení původních obyvatel do Ně-
mecka, k němuž docházelo od roku 
1945, a později i osídlenců usaze-
ných zde do roku 1948 se dotklo  
i vesnic náležejících tenkrát do okre-
su Mnichovo Hradiště (například 
Jezová) a obyvatel jiných vesnic,  
z nichž byli někteří odsunuti do Mni-
chova Hradiště a okolí, bude třeba 
zajímavé si o této době něco přečíst 
i pro Hradišťáky.

V publikaci najdete řadu ves-
nic, ke kterým s oblibou chodívají 

houbaři na houby: Jabloneček, 
Kracmanov, Proseč, Pytlíkovský 
mlýn, Židlov, Jezová, Kuřívody, Ol-
šina, Vrchbělá, Prosíčka a mnohé 
další. Všechny tyto vesnice jsou  
v knize popsány na základě sebra-
ných vzpomínek pamětníků a jejich 
potomků i dalších dat. Autor tomuto 
pátrání po zaniklých sídlech i příbě-
zích jejich obyvatel věnoval 25 let 
svého života. 

V knize najdete úryvky ze vzpo-
mínek Margit Hermannové o životu  
v Jablonečku před válkou, za válce  
a po ní (tato kniha je v prodeji v Ral-
sku – Náhlově v muzeu), zároveň  
v ní narazíte na spolek, který ucho-
vává povědomost o těchto vesnicích 

a jejich tehdejších obyvatelích. Jde  
o Spolek historie Mimoňska, jenž 
pořádá vycházky do zaniklých ves-
nic, besedy a každoročně také osla-
vy horních vsí (rozuměj zaniklých), 
které se konají vždy v srpnu za účas-
ti rodáků a potomků s doprovodným 
programem (tyto akce se konají  
v Náhlově v Muzeu vystěhovalectví 
do Brazílie, které je spolkovým zá-
zemím).    

Kniha Procházkou po zaniklých 
obcích Ralska byla vydána vlastním 
nákladem a zájemci si ji mohou za-
koupit v trafice Signál v Mnichově 
Hradišti.

Jaroslav Dvořák

100 let od smrti legionáře Antonína Havelky
Antonín Havelka se narodil 25. květ-
na 1877 v Klášteře nad Jizerou. Poz-
ději, po založení rodiny, byl kočím ve 
valdštejnském dvoře ve Lhoticích. 
Musel narukovat do 1. světové vál-
ky a již 27. listopadu 1914 byl za-
jat na ruské frontě. Několik let žil v 
zajateckém táboře Nový Revel. Do 
čs. vojska byl zařazen 17. listopadu 
1918 v Omsku. V 11. rotě III. pluku 
Jana Žižky z Trocnova byl střelcem. 
Účastnil se bojů s bolševiky na Ura-
le. Válečné útrapy zanechaly stopy 
na jeho zdraví. Trpěl revmatismem a 
zrakovými obtížemi. V červnu 1919 
byl uznám neschopným vojenské 
služby a mezi prvními evakuován do 
vlasti. Z Vladivostoku vyjel na lodi 

Heffron 13. srpna. Po příjezdu do 
Japonska byl v městě Moja převe-
zen do nemocnice, kde 3. září 1919 
v 5:15 hodin ráno zemřel. Lékařská 
zpráva uvádí příčinu smrti dysenterii 
(úplavici), spojenou s všeobecným 
ochabnutím tělesných sil. Antonín 
Havelka byl zpopelněn 5. září 1919 
a jeho kamarádi přivezli urnu s jeho 
popelem do ČSR. Již dříve během 
války zemřela jeho manželka Anna 
a jejich čtyři děti musely vyrůstat u 
cizích lidí na různých místech země.

Při slavnostním otevření urno-
vého háje na hřbitově v Mnichově 
Hradišti 5. července 1933 byl odha-
len místní jednotou Československé 
obce legionářské pomník a do něho 

vložena urna s ostatky Antonína 
Havelky. Během desítek let pomník 
chátral. Proto se rozhodla mladobo-
leslavská legionářská jednota spolu 
s Městským úřadem Mnichovo Hra-
diště pro jeho obnovu. Mimo těchto 
dvou institucí na ni přispěli pravnuk 
legionáře Karel Havelka z Jičína a 
zdejší rodák Karel Mates. Ke 125. 
výročí narození Antonína Havelky v 
roce 2002 byl opravený pomník od-
halen. Památka na tohoto ruského 
legionáře tak zůstává zachována.

Letos 3. září si připomínáme, 
skon Antonína Havelky ve věku 42 
let v dalekém Japonsku. 

   
Jaromír Jermář
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Vyražte po stopách historie hradišťského pohostinství (2. díl)
V druhé části našeho putování 
po bývalých hradišťských hos-
podách, které jsme započali  
v letím vydání Kamelotu, se nej-
prve společně vypravíme do dolní 
části města, kde bylo v minulých 
dobách mnohem více domů, ob-
chodů a různých provozoven než 
dnes. 

Nejprve se vydáme ulicí Havlíč-
kovou. V domě čp. 62 se nacházel 
hostinec U Zlaté podkovy, všeo-
becně zvaný Na Skalce. Dům byl 
od roku 1602 svobodný, s právem 
šenkovním a kořalkou páliti obdaře-
ný. Ke konci 18. století k němu pa-
třil i jeden masný krám na náměstí.  
V 19. století zde stál poměrně roz-
lehlý zděný dům, hospoda měla 
šenkovnu, větší světnici, menší po-
kojík a předsíň, z níž vedly dřevěné 
volné schody do poschodí, kde byly 
dvě obytné místnosti. Jedním z prv-
ních hostinských byl Antonín Fiedler,  
v 19. století pak Václav Reiter či Jan 
Ptáčník. Jeho syn František Ptáčník 
(zvaný Skalák) si podle svědectví 
pamětníků hostinství málo hleděl, 
většinou chodil s Emanuelem Ptáč-
níkem na ryby, a proto měl pravi-
delně hostinství někomu pronajaté. 
V pracovním týdnu hostinec moc 
navštěvovaný nebyl, ale v neděli  
a o svátcích se zde konaly taneční 
zábavy, oblíbené především mezi 
méně zámožnou společností. Tan-
čilo se až do rána, často docházelo  
i k pranicím. Po smrti Františka Ptáč-
níka nechal nový majitel Josef Bičík 
hostinec zbořit a v roce 1906 posta-
vil nynější zděný dům. Roku 1908 
byla přistavěna dílna ve dvoře a roku 
1937 chladírna masa. Zdeněk Bičík 
zde totiž provozoval kromě hostince 
i řeznictví a uzenářství. 

Ve spodní části Havlíčkovy ulice 
byla v domě čp. 549 hospoda místní 
židovské obce. Dům byl postavený 
v roce 1765, zbořen v roce 1984. 
Přízemní zděné stavení s částečně 
obytným podkrovím bylo obdélného 
půdorysu. V 2. polovině 19. století 
zde byl hostinským Samuel Isers-
tein. V hostinci se scházeli převážně 
starší židé, mluvili výhradně němec-
ky a hráli karty. Hostinec později 
zanikl a nový majitel František Linka 
zde provozoval pekařství.

V místě zvaném Na Můstku 
nebo U Lázně stál dům čp. 88. Prv-
ní písemná zmínka o něm je z roku 
1557. Patrně již od středověku zde 
provozovali svou živnost lazebníci.  
V 19. století byla v domě zřízena 
hospoda. Připomínán je hostinský, 
řezník a uzenář Jan Wurma. Hostin-
ství ale mělo jen krátké trvání, maji-
tel je pro nedostatek hostí a odbytu 
piva zrušil. V roce 1976 byl dům zbo-
řen. Na stejném místě byla vystavě-
na budova samoobsluhy, nyní klub 
Velkej Cajk.

Také v dnešní ulici 1. máje, dří-
ve Svatojakubské, bylo možné najít 
několik hostinců. 

V roce 1870 byl na místě sta-
rého domu postaven nový dům čp. 
228. Jeho majitel bednář Josef Šu-
rovský si zde vedle dílny zřídil i hosti-
nec, všeobecně zvaný Putna. V roce 
1904 byl novým majitelem, řezníkem 
Václavem Tomsou vnitřně adapto-
ván. Dvě menší místnosti sloužily za 
šenkovnu a jedna menší za kuchyň. 
Později byly přistavěny další míst-
nosti v patře. Známým majitelem byl 
Jaroslav Filikar, původně hostinský  
v Břehách, starosta společenstva 
řezníků a hostinských v Mnichově 
Hradišti. Ve válečném roce 1917 
byla v jeho hostinci zřízena veřejná 
kuchyně města Mnichova Hradiště 
pro chudé a potřebné. V druhé po-
lovině 20. století se v domě schá-

zeli místní baráčníci, měli zde svou 
rychtu. Dřívější hostinská místnost 
byla propůjčována i jiným spolkům. 
V 90. letech 20. století byl celý dům 
zbořen. 

Dům čp. 223, dnešní Antosh 
pub, je poprvé připomínán v roce 
1632 se zahradou přes cestu. K jeho 
majitelům patřil sládek Václav Hájek 
či purkmistr Jan Batysta. Dnešní 
objekt byl v roce 1884 přestavěn 
zednickým mistrem Františkem Ber-
glem. Řezník František Smutný, ka-
pelník hudebního sboru Sokola, zde 
zavedl prodej piva v lahvích. Později 
obchod pivem prodal Adolfu Lo-
chmanovi. Ten jej postupně rozšířil 
na pohostinství a vytvořil zde restau-
raci hojně navštěvovanou, zvláště 
poté, co koupil bývalý obecní kal  
a zřídil u hostince zahradu s kruho-
vým zaskleným altánem, ve kterém 
hosté celé léto mohli sedět a tančit  
i při umělém osvětlení. Po něm patřil 
hostinec Gustavu Balatkovi a od 40. 
let 20. století hostinskému Josefu 
Antošovi, po němž byl zván hostinec 
U Antošů.

V místě zvaném Na Kanále byl 
před rokem 1775 postaven dům s 
čp. 80, v němž byla ve 40. letech 
19. století také hospoda. V roce 
1870 byla v nově postaveném domě 
zřízena výrobna lihovin a výčep. 
Majitelem byl žid Jáchym Jordán, 
proto se zde říkalo podle majitele 
domu Na Jordáně. Výrobna lihovin 
a výčep pokračovaly i v novém se-
cesním domě postaveném v roce 
1910. Majitelem byl Jordánův zeť 
Albert Fanta, po něm opět jeho zeť 
Adolf Bondy. Vdova po Adolfu Bon-
dym Františka se provdala za radu 
okresního soudu Jana Siegra. Oba 
dva zemřeli v nacistických vězeních 
v době druhé světové války. O rodin-
ném osudu napsala vzpomínkovou 
knihu vnučka Františky Siegrové 
Jana Reneé Friesová. Kniha s ná-
zvem Pevnost mého mládí vyšla  
v roce 1997.

Zahneme-li dále do ulice Ar-
noldovy, nalezneme hostince i zde. 
Kromě už výše zmíněné hospody  
U Lázně uvidíme zde v čp. 83 men-
ší hostinec U Českého lva, později  
U Malých. Dům postavený na přelo-
mu 18. a 19. století byl zděný, vpře-
du měl větší světnici, jež sloužila jako 
šenkovna, vedle malý úzký pokojík  
a přes síň obývací místnost. Smě-
rem do ulice byla malá zahrádka a 
sklep. V roce 1908 byla přistavěna 
lednice, roku 1925 ve dvoře prádel-
na. Dům byl zbořen v roce 1979. 

V 70. letech 19. století byl ma-
jitelem a hostinským bývalý sladov-
nický z pivovaru na Klášteře Antonín 
Plas. Hostinec byl hojně navštěvova-
ný, protože v Hradišti bylo známo, že 
nejlepší pivo je u Plasů. Scházeli se 
zde často ochotníci, konaly se zde 
divadelní večery, které vrcholily spo-
lečnou večeří sestávající z uzeného 
se zelím, tzv. kaiserfleish. Po smrti 
manželů Plasových koupil hostinec 
na počátku 20. století Rudolf Malý.

Na Hradčanech stál dlouhý 
přízemní domek čp. 53, jenž patřil 
Josefu Dlouhému. Zde byl nějaký 
čas i hostinec s dámskou obsluhou,  
v přízemí řeznictví.

Při výjezdu z města směrem ke 
Klášteru v čp. 97 nalezneme i dnes 
hostinec U Jelena. Dům je poprvé 
připomínán v roce 1631 jako barev-
na s mandlem. Již v roce 1640 zde 
žil barvíř a purkmistr Štěpán Štýbler. 
Současný dům je jednopatrový,  
v jeho levé polovině se nachází vý-
čepní místnost. Vzadu byla v roce 
1892 přistavěna kuchyně, vpravo 
lednice částečně zapuštěná do 
země. Po roce 1920 byl objekt zvý-
šen o první patro. Pohostinství zde 

provozovali Štýblerovi od 19. století. 
Hostinec měl velkou šenkovnu, ved-
le řeznický krám a místnosti obytné. 
Byl hojně navštěvován, často se 
zde zastavovali i občané německé 
národnosti z Krupé, Rokyté a Je-
zové, kteří s hostinským Štýblerem  
i obchodovali. Štýbler míval nejlepší 
řeznictví v Hradišti, které provozoval 
na náměstí, míval i dobré uzenářské 
zboží, proto byl hostinec často vy-
hledáván. Podle pamětníků byl Vác-
lav Štýbler národně uvědomělý, so-
kol, velice bystrého rozumu. Byl ale 
slabé tělesné konstituce a zemřel 
velice mlád. Po něm vedla hostinství 
jeho manželka, znovu provdaná Pa-
točková. V majetku rodiny Štýblerovy 
je dům i dnes.

Podívejme se i do sousední 
Budovcovy ulice. Zde nalezneme  
v čp. 125 starší hostinec zvaný Na 
Kocandě. Původně dřevěný dům 
zvaný Kocanda je poprvé připomína-
ný v roce 1623. Měl prostorné míst-
nosti, kuželník a zahradu. V 19. sto-
letí zde byl hostinským Antonín Žitný, 
později Karel Lochman. Své zábavy 
zde koncem 19. století pořádal hlav-
ně spolek Omladina. Hostinec byl 
navštěvován především dělnictvem  
z obuvnické továrny.

Už za městem, v Podhněvousi-
cích stával hostinec, jehož dlouhole-
tým majitelem byl Ferdinand Dvořák. 
Ve čtyřicátých letech 20. století byl 
označován jako Šulcova hospoda. 
Byl to takzvaný hostinec výletní. 
Pravidelně v pondělí po pouti sv. 
Anny vycházely z náměstí průvody 
s hudbou směřující do tohoto hostin-
ce. K posezení zvala pěkná zahra-
da, možnost koupání v Jizeře a také 
to, že pivo uchovávané v sudech ve 
sklepích vytesaných do skály bylo 
jako křen.

Také ulici V Lipách nemůžeme 
vynechat při putování po hostincích. 
V domě čp. 160 žilo od roku 1690  
několik mnichů kapucínů, pro které 
byl stavěn klášter u zámku. V 18. 
století zde bydlel truhlář Jakub Fle-
her, autor oltáře v kostele sv. Jakuba 
a v 19. století zde byl hostinec U 
Slunce, jehož majitelem byl Franti-
šek Blažek. Hostinec od něj koupil 
Karel Grünvald, truhlář z Bakova, 

dlouholetý praporečník hradišťského 
Sokola. Do ulice proti zámku měl 
hostinec šenkovnu, za ní do zahrady 
pak truhlářskou dílnu a kuchyň, kde 
hospodský bydlel. Hostinství zde 
prosperovalo velmi špatně, proto 
si majitel musel vypomáhat truhlář-
stvím. Později dům prodal a postavil 
si nový hostinec přímo u nádraží. 
Dům čp. 160 byl zbořen v roce 1962. 

U kostela svaté Anny v domě 
čp. 152 býval oblíbený hostinec 
Sekerův s krásnou zahradou. Velký 
patrový takzvaný úřednický dům byl 
postaven na panském gruntě v roce 
1760. Václav Sekera, otec známého 
botanika a lékárníka Václava Seke-
ry, a jeho syn Eduard zde provozo-
vali hostinec v první polovině 19. 
století. Před rokem 1867 koupil dům 
valdštejnský velkostatek, zrušil hos-
tinec a zřídil zde důchodenský úřad, 
později byty pro své úředníky.

Přenesme se nyní do 20. století 
a připomeňme si Zámeckou vinárnu. 
Byla zřízena podnikem Restaurace  
a jídelny Mladá Boleslav v prosto-
rách původního Budovcova zá-
meckého křídla. Interiér navrhl Ing. 
architekt František Řezáč z Mladé 
Boleslavi, na výzdobě se podílel 
akademický malíř Jaroslav Šámal, 
rodák z nedaleké Bosně. Restaurač-
ní místnosti byly tři, se šedesáti mís-
ty u stolů a barovým pultem. Kuchy-
ně se údajně nacházela v prostorách 
původní  zámecké kuchyně, bývalé 
majitele zámku připomínaly i jejich 
erby tvořící součást výzdoby interié-
ru. Vinárna byla otevřena v září roku 
1969, zařazena byla do tehdejší II. 
cenové skupiny. Podle propagačních 
materiálů nabízela vína žernosec-
ká, valtická i mělnická a speciální 
bílé i červené víno Valdštejn. Pro 
zajímavost uvádíme menu, které 
bylo podáváno při otevření vinár-
ny: Cinzano bitter, šunkový závitek, 
Valdštejnův fleuret, pommes frites, 
Plzeň 12°, káva Columbia. Vinárna 
měla otevřeno pouze ve večerních 
hodinách, třikrát v týdnu zde hrála 
živá hudba. Dodejme ještě, že dlou-
holetým vedoucím Zámecké vinárny 
byl pan Karel Kaska, kterému muze-
um děkuje za poskytnuté informace  
a materiály.

Kratičkou epizodou bylo v 90. 
letech otevření restaurace v prvním 
patře zámecké konírny. Samostat-
nou kapitolou je restaurace U Fran-
tišky, provozovaná v domě čp. 154  
v době letní sezóny. 

Nyní se podívejme na druhý 
konec města. Všechny, kdo přijeli 
i ještě dnes přijíždějí do Mnichova 
Hradiště vlakem, vítá restaurace 
a hotel U Nádraží. Byla postavena 
Karlem Grünvaldem za peníze zís-
kané z prodeje hostince U Slunce 
naproti zámku. Druhým majitelem 
byl Jan Čupík. Hotel byl a je i nyní 
zván po svých dalších majitelích  
U Kvapilů. V horním patře budovy 
se v době největšího rozvoje, v době 
první republiky, nacházely hostinské 
pokoje, v přízemí byla restaurace, 
rozdělená do dvou místností, navzá-
jem spojených. V menší, situované  
k nádraží, byl obslužný pult a desítka 
míst pro hosty, kteří se přišli občer-
stvit pivem. V druhé větší hostinské 
místnosti bylo možno si poručit jídlo. 
Vařilo se zde podle pamětníků velmi 
dobře a chutně, a to jak obědy, tak 
večeře. Později byl přistavěn sál, 
který se nacházel za restauračním 
prostorem. Sál měl pódium pro hud-
bu nebo účinkující, byl oblíbeným 
místem tanečních zábav, veselic, 
čajů, zčásti i plesů a pořádaly se zde 
taneční hodiny. Vzhledem k tomuto 
svému zaměření byl ve své době 
hotel U Kvapilů asi nejznámějším 
hostincem ve městě. V sále se však 
konaly i menší výstavy, přednášky  
a hudební představení.

Naše putování uzavřeme výle-
tem do Haškova. Cestou si všimne-
me hostince v cukrovaru.

Zde byla hned po otevření pro-
vozu zřízena kantýna, z které se po 
krátké době stal hostinec navštěvo-
vaný nejen pracovníky cukrovaru. 
Hostinství zde provozoval vážný 
cukrovaru pan Čupík, nápadně 
tlustý člověk. Po jeho smrti byl hos-
tinec pronajímán. Provozoval ho O. 
Kchopp, E. Pelikovský a naposledy 
J. Tomsa. Zajímavostí je, že před 
restaurací směrem k silnici byl vybu-
dován tenisový dvorec, který hosté 
rádi využívali.

Ve středu Haškova byla v roce 

1913 postavena restaurace Františ-
ka Marka, kterou zpočátku navštěvo-
vali převážně zaměstnanci Bujattiho 
továrny. Později se stala známým 
výletním místem hradišťských spol-
ků a organizací. Pozdějším majite-
lem hostince byl Vlásta (hostinec  
U Vlástů) a později Ptáčník, od které-
ho hostinec odkoupil LIAZ. V předvá-
lečných letech byla v hostinci i herna  
a nevěstinec. LIAZ objekt přestavěl 
na budovu ROH a přistavěl jídelnu. 
Původně byla závodní jídelna i ku-
chyně v objektu bývalé Koškovy to-
várny, pozdějším provozu 1. Zde se 
vařilo až do roku 1959, jídlo se vozilo 
i do Haškova. Budova byla zbourána  
v roce 1973. Jídelna v Haškově byla 
zprovozněna v roce 1960, v polo-
vině 80. let byla zrekonstruována. 
Kuchyně vařila pro zaměstnance 
celého závodu včetně provozu 1  
a provozu Loukov. Kromě šéfkuchaře 
zde pracovaly tři až čtyři kuchařky, tři 
pomocné kuchařky a více než deset 
osob pomocného personálu. Praxi 
zde vykonávali i učni. Připravovala 
se svačinová polévka (vydávaná 
ráno od 8 do 8:30 hodin), oběd (tři-
druhy jídel + po dohodě s lékaři také 
dietní jídlo) a pro odpolední směnu 
i večeře. Denně se vařilo cca 1300 
jídel. U jídelny byla umístěna cent-
rální kantýna zásobující 11 kiosků 
rozmístěných po celém areálu včet-
ně provozu 1. Počátkem 80. let byla 
cena stravenky pro zaměstnance  
3 Kčs, později 3,60 Kčs, i když hodno-
ta vložených potravin (tzv. stravovací 
limit) se pohybovala kolem 20 Kčs, 
zbytek ceny hradil zaměstnavatel  
z fondu kulturních a sociálních po-
třeb. Výhod závodního stravování 
využívalo více než 70 procent za-
městnanců.  

Takto poněkud netradičně kon-
číme naše putování po hradišťských 
hospodách a restauracích 19. a 20. 
století. Jsme si vědomi toho, že 
jsme téma nevyčerpali zcela, ale to 
nebylo smyslem tohoto textu. Někdy 
příště se můžeme spolu vydat i do 
hostinců v bezprostředním okolí 
města, kam Hradišťáci často a rádi 
chodívali.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Z HISTORIE

Hostinec Balatka ve Svatojakubské ulici (dnešní ulice 1. máje). Josef Bičík provozoval vedle hostince rovněž řeznictví a uzenářství.

Idyla nedaleko hostince u jezu v Podhněvousicích. Hostinec v Příčné ulici, v sousedství obchod Františka Šťovíka.
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akce na červen:
ZNAČKOVÉ SAMOZABARVOVACÍ ČOČKY 

od firmy ESSILOR

OPTIKA ESTANTE, Masarykovo nám. 1489, dvůr vedle pošty, tel.736 769 890
moderní měření zraku, odborné poradenství, aplikace kont. čoček

30% 
sleva

INZERCE

3. ročník
Sraz Škoda a Liaz

13. - 15. září 2019
Mnichovo Hradiště

50.5281261N, 14.9748131E
areál dopravního hřiště

14. září od 8 hodin
Sousedské Slavnosti
náměstí Mnichovo Hradiště

V sobotu jste srdečně zváni 
na náměstí, kde budou od 8 h. 
všechny vozy vystaveny po 
celou dobu akce.

Svou účast potvrďte do 31. 08. 2019 společně  
s počtem vozů, kvůli kapacitě parkovacích 
míst, na e-mail: sraz-skoda-liaz@centrum.cz.

Muzeum zve na výstavu 
šitých šperků i obrazů
Muzeum města Mnichovo Hradiště 
vás zve na podzimní prodejní vý-
stavu šitých a sutaškových šperků 
a obrazů místní výtvarnice Zuzany 
Hejdrychové. Výstava bude zaháje-
na vernisáží ve čtvrtek 12. září od 17 
hodin. Těšit se můžete i na setkání s 
autorkou v sobotu 28. září, na němž 
vám představí techniku šití šperků z 
korálků, drahých kamenů a sutašek. 

Zuzana HejdrychováZuzana HejdrychováZuzana Hejdrychová
ŠITÝ ŠPERK SUTAŠKY OBRAZYŠITÝ ŠPERK SUTAŠKY OBRAZYŠITÝ ŠPERK SUTAŠKY OBRAZY

Muzeum mìsta Mnichovo Hradištì vás zve na prodejní výstavu
ve 2. patøe státního zámku Mnichovo Hradištì:

0192 .01 .13 - .9 .21
  Vernisáž .pr 0o 0b :ì 7h 1 ne  v 1 92 1. 09. 2
~

setkání s autorkou: 
dílnièka pro dìti: 

28. 9.
19. 10.

Ruènì šité šperky z èeských korálkù, sutašek a drahých
kamenù ~ obrazy nejen z Èeského ráje, portréty, akvarely

~ ~

Součástí výstavy bude i dílnička pro 
děti, která se uskuteční 19. října. 
Kromě ve světě oceňovaných šper-
ků si na místě budete moct zakoupit 
také knihu Sutašky – šité šperky, 
kterou autorka vydala v loňském 
roce. 

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 
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Úspěšná série virtuálních 
procházek pokračuje
Městské muzeum zve na v pořadí 
již třetí tematickou besedu a virtuál-
ní procházku po Mnichově Hradišti.  
V úterý 8. října od 17 hodin v kině 
prostřednictvím komentovaného 
promítání dosud nezveřejněných fo-
tografií i videí zavzpomínáme na to, 
jak vypadala dříve stará část našeho 
města spolu s letním kinem, zám-
kem, stadionem, bývalou židovskou 

čtvrtí, Bělidly, lokalitou Na Kanále, 
ale také kostelem sv. Jakuba Větší-
ho, farou a ulicí Palackého. Přijďte 
zavzpomínat či poznat tato místa  
v dobách minulých včetně jejich 
obyvatel. Vstupenky je možné koupit 
pouze na místě bez rezervace.  

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště


