
Po průchodu skutečnou hvězdnou 
bránou se dětem i jejich rodičům 
naskytl úplně jiný svět. Svět plný 
mimozemských civilizací a malých 
zelených mužíčků ze vzdálených 
galaxií. V ten se v neděli 24. květ-
na proměnil areál Open Air Clubu 
Vostrov. Organizátoři z Klubu dětí 
a mládeže tentokrát popustili uzdu 
fantazii a připravili atrakce, které tu 
ještě nebyly.

Westernový a Pirátský den, 
které se na Vostrově uskutečnily v 
režii Klubu dříve, přilákaly stovky ná-
vštěvníků. Laťka byla tedy nasazena 
vysoko. Jenže mimozemšťané táh-
nou. A tak se parkoviště postupně 
zaplnilo auty a mladých kosmonautů 
stále přibývalo.

Mezi mimozemšťany se největšímu 
zájmu těšila moucha a střelnice

„Největší zájem byl o atrakci 
Moucha,“ prozradila hlavní organi-

NÁVŠTĚVA
Hosté z německého part-
nerského města Erzhau-
senu si výlet do Hradiště 
pochvalovali. Došlo i na 
slzy a nenadálá setkání.
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IVAN ŠMÍDA POKŘTIL KNIHU A DOSTAL OBRAZ Letošní muzejní noc lákala také na scénky z historie města, z doby, kdy 
místní nadšenci zakládali muzeum. Letos je to právě 120 let. ...10

ROZHOVOR
Vlastimil Kouřil, organizátor 
koncertů komorní hudby, 
vzpomíná na své začátky a 
vypráví i o tom, jaká hudba 
jej nejvíc těší dnes.

str. 7

Není týdne, kdy bych nedostal otázku, zda jsme již rozhodli, kdy 
se postaví jídelna v Mírové ulici, kde se začne stavět nová školka, 
nebo kdy začneme revitalizovat náměstí, budovu Klubu či opa-
danou fasádu radnice. Jako odpověď ovšem nesmí následovat 
ukvapená investice, nýbrž plán, který by peníze občanů zúročil co 
nejlépe. Platí stará pravda, že „trpělivost růže přináší“. Toto moud-
ro neopakuji jen lidem kolem, ale i sám sobě. Sám bych totiž viděl 
změny nejraději ihned. Základní obrysy investic se však již rýsují. 

Co se týče školek, prověřujeme varianty rozšíření MŠ Jasel-
ská versus rozšíření MŠ Mírová. V druhém případě by se jednalo  
o dostavbu objektu a jeho spojení se stavbou školní jídelny. Roz-
hodnutí padne v červenci, v listopadu budeme žádat o dotaci. 

Pro budovu Klubu pracovní skupina hledá správné využití.  
O budoucnosti se rozhodne v září a nová střecha se bude reali-
zovat v tomto období za rok. Pevně věřím, že se napřesrok podaří 
obnovit i historickou fasádu. Vedle toho fasáda radnice je již připra-
vena k výběrovému řízení. Pokud uspoříme finance, můžeme se 
příští rok pustit do její etapové obnovy. Upravit se chystáme také 
vstup do divadla. Obnova náměstí bude vycházet ze strategického 
plánu a následné architektonické soutěže, do jejíž přípravy chce-
me zapojit i občany. Předpokládám, že jasno o podobě tohoto cen-
trálního prostranství bude na jaře příštího roku. 

Přestože řada projektů je ve stádiu příprav, rozhodně nezahá-
líme. Z EU se podařilo získat dotace 5,1 milionu na zateplení I. ZŠ 
a 1,8 milionu na zateplení ZŠ ve Veselé, čekáme na rozhodnutí 
o dotaci na obnovu povrchu silnice v Jiráskově ulici a peníze se 
podařilo získat i z grantových programů Škoda Auto. O tom se 
ostatně dočtete na následující straně.  O další dotace se budeme 
systematicky snažit neustále.

Ondřej Lochman, starosta města

první investice  
na obzoru

ČERVEN 2015 15 Kč

FOTBAL
Domácí tým změřil síly s 
výběrem bývalých ligových 
fotbalistů nad 35 let z Jab-
lonce nad Nisou. Místní jim 
dali co proto!
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Vzácná návštěva z německého 
Hertenu pokřtila ve Volnočaso-
vém centru svou knihu vzpo-
mínek na dětství v Mnichově 
Hradišti. Když vloni městská 
knihovna vyhlásila svůj záměr 
vydat sborník, v němž by pa-
mětníci zavzpomínali na už 
dávno zmizelou podobu města, 
obdržela rukopis Ivana Šmídy, 
hradišťského rodáka, který přišel 
na svět ve zdejší sokolovně. Text 
psaný poutavým jazykem plný 
historek a dobových reálií kni-
hovnice nadchl. Začala mravenčí 
práce. Telefonáty, přepisování ru-
kopisu napsaného na německém 
psacím stroji, grafická příprava.  
V úterý 26. května přijel autor  
i s manželkou své dílo pokřtít. 
Darem dostal reprodukci obrazu 
Bedřicha Ženíška. ...5

Do skateparku se v květnu sjeli 
mistři jízdy na skateboardu. ...3

A mouchy už sedí přilepené na stěně. Foto: Vratislav Houštecký

zátorka Květa Exnerová nalíčená 
k nepoznání. Děti, které zatoužily 

stát se mouchou, si na sebe oblékly 
samolepící oblek a vrhaly se proti 
nafukovací stěně s cílem zachytit se 
co nejvýš. Všichni příchozí se však 
vypravili také po kosmické stezce 
plné úkolů a vyrábění.

V doprovodném programu se 
pak mohli návštěvníci podívat na 
několik tanečních vystoupení, vyfotit 
se se zeleným emzákem a s velkým 
zájmem se setkala také airsoftová 
střelnice. 

O dobrou náladu se po celou 
dobu konání akce příkladně starala 
skupina Apettyt a moderátor Marcel 
Wolf. Mimozemský den se Klubu 
dětí opět podařil na jedničku.

Redakce
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Strážníci pomohli ztracenému Polákovi, školili děti
a zakročili proti porušování zákazu podomního prodeje
INJEKČNÍ STŘÍKAČKY sbíra-
jí městští strážníci každou chvíli.  
V pondělí 4. května je na jednu le-
žící v parku na Vrchlického návrší 
upozornil kolemjdoucí. Hlídka konta-
minovaný materiál sebrala do sběr-
ného boxu a nedlouho poté posloužil 
tento případ na základní škole v So-
kolovské ulici jako modelová situace. 
Strážníci totiž do školy vyrazili šířit 
osvětu. Kromě toho, že žáky prvních 
a druhých tříd seznámili s fungová-
ním Integrovaného záchranného 
systému, důležitými telefonními 
čísly a fungováním městské policie, 
došlo pochopitelně také na otázky 
bezpečnosti. A nemluvilo se jen o 
tom, jak se bezpečně pohybovat na 
kole a při přecházení silnice, ale také  
o tom, jak se chovat právě při nálezu 
pohozené stříkačky. Za to, že výkla-
du děti věnovaly pozornost, si mohly 
následně osahat pouta, tonfu (obu-
šek s kolmou rukojetí) a prohlédnout 

pistole. Strážníci také předvedli do-
nucovací chvaty a hmaty.

POMOC NECHTĚL. Před vchodem 
do lékárny na Masarykově náměstí 
ležel ve středu 6. května muž, které-
mu dělalo potíž vstát. Na místě však 
strážníci zjistili, že se jedná o jim 
známého invalidního důchodce, kte-
rý bývá často pod vlivem alkoholu. 
Tak tomu bylo i tentokrát. Muž nebyl 
zraněn a nabízenou pomoc odmítl.

POLICIE, POLICIE! Tentýž den 
přivolala městskou policie obsluha 
čerpací stanice Shell stojící vedle 
silnice na Klášter. Na benzínce se 
zmateně pohyboval muž, který neu-
stále volal policii. Když se strážníků 
konečně dočkal, ukázalo se, že se 
jedná o zapomenutého Poláka. Au-
tobus s polskými dělníky na čerpací 
stanici zastavil, ale řidič se následně 
se sčítáním pasažérů příliš nezabý-

Na grantech Škody 
získalo město tisíce

Neveklovice znovu volí, 
kvůli složenému mandátu
Obec Neveklovice s 63 obyvateli, 
jež se nachází ve správním obvo-
dě města Mnichova Hradiště, pů-
jde znovu k volební urně. Stalo se 
tak proto, že jeden z pětičlenného 
zastupitelstva složil svůj mandát. 

Obyvatelé Neveklovic zavítají 
do volební místnosti v sobotu 13. 
června mezi 7. a 22. hodinou. 

Michaela Drahošová,           
vedoucí odboru vnitřních věcí

Zveme Vás na další jednání zastupitelů města Mni-
chovo Hradiště, které se koná v pondělí 22. června 
2015. V rámci programu budou projednávány ma-
jetkové záležitosti a také závěrečný účet města za 
rok 2014.

Zasedání začíná v 17 hodin v sále Klubu Mnichovo 
Hradiště s.r.o. Jste srdečně zváni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

val a odjel. Dělník neměl tušení, kam 
autobus pokračoval, ale záhy mu při-
šla SMS zpráva s adresou ubytovny 
v Kosmonosích. Strážníci tak muži 
poradili, kde Kosmonosy leží a jak 
se do města dostane.

DOMÁCÍ NÁSILÍ. V sobotu 9. květ-
na hlídka městské policie vyjížděla 
na žádost kolegů z Policie ČR do 
Lidické ulice k případu domácího 
násilí. Jednu osobu z místa odvez-
la sanitka zdravotnické záchranné 
služby, druhá byla z místa vykázána.

MATEŘSKÁ ŠKOLKA sídlící v uli-
ci V Cestkách navštívila služebnu 
městské policie. I tentokrát byl nej-
větší zájem o pouta, které se chtělo 
každé dítě vyzkoušet na sobě.

ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE 
zavedlo Mnichovo Hradiště nedáv-
no. Přesto se stále najdou dobrodru-

zi, kteří se o zbohatnutí touto cestou 
snaží. Ve středu 13. května vyjížděla 
hlídka k porušení zákazu celkem 
čtyřikrát. Prodejci zastupující firmu 
Bohemia Energy byli na různých 
místech města ztotožněni a přestu-
pek předán příslušnému odboru na 
městský úřad, neboť prodejci odmítli 
věc řešit na místě. O zákazu dotyční 
věděli.

LIŠČE NA NÁVSI. Hlídce městské 
policie bylo v úterý 19. června ozná-
meno, že ve Veselé na návsi pobíhá 
malá liška. Nejdříve byla věc konzul-
tována s myslivci, ti doporučili lišku 
odehnat do volné přírody. Když se to 
však nepodařilo, byla kontaktována 
záchranná stanice Pátek u Podě-
brad, jejíž pracovník si pro lišče přijel 
a odvezl jej s sebou na stanici, kde 
bude o mládě lišky dobře postaráno.

Redakce

Z ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE

V Hrnčířské ulici se bude kvůli 
potrubí kopat do konce června 
Od 22. května platí v Hrnčířské ulici 
dopravní omezení. K tomu dochází 
kvůli přeložce vodovodního řadu. 
Úplná uzavírka potrvá až do konce 
měsíce, v samotném závěru června 
bude částečně uzavřena také Ji-
ráskova ulice. Objízdná trasa vede 
ulicemi Obránců míru, Turnovská 
a Přestavlcká a to v obou jízdních 
směrech.

Uzavírka Hrnčířské probíhá ve 
třech etapách. Ta první, která už je 
za námi, začala 22. května a trva-
la do 31. května. Práce probíhaly  
v úseku od areálu firmy Coop ke 

křižovatce u firmy Alnec. Nyní se 
blíží druhá etapa v úseku od Jirás-
kovy ulice k vjezdu do areálu firmy 
Coop, která proběhne od 8. do 14. 
června. Jako poslední přijde od 20. 
do 23. června na řadu křižovatka  
u firmy Alnec. 

Částečná uzavírka ulice Jirás-
kova (pravý jízdní pruh ve směru 
do centra města v úseku zhruba 50 
metrů) a úplná uzavírka vjezdu do 
ulice Hrnčířská potrvá od 28. do 30. 
června. Aktuality na webu města.

Redakce

Veselská pouť láká na kolotoče 
i kuchařské umění hospodyněk
Veseláci zvou všechny své souse-
dy z Mnichova Hradiště i širokého 
okolí na jedinečnou společenskou 
událost. V sobotu 20. června se roz-
točí kolotoče, k nebi vzlétnou labutě  
a začne čtvrtý ročník obnovené 
Veselské pouti, festivalu humoru, 
řemesel a kouzel.

Tradiční pouť, která se v roce 
2012 dočkala obnovení po třech de-
kádách, láká nejen na atrakce, které 
jsou pro světské poutě typické, ale 
také na lahodné koláče pečené ve-
selskými kuchařkami a skvělou hud-
bu (z pódia bude znít dixie, folk-ska, 
rock&roll a také všem místním dobře 
známá rocková Layla).

Tak jako každý rok potěší svým 
umem přítomné Štěpán Tuček, kte-
rý v Praze rozjíždí svou hereckou 
kariéru, malé taneční a divadelní 
představení na tuto akci připravují 
děti z mateřské školky ve Veselé 
a celou řadu zábavných aktivit pro 
děti nachystal Klub dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště. Pochopitelně 
nebude chybět malování na obličej, 
bez kterého už se snad žádná akce 
určená také dětem nemůže obejít, a 
stánky s výtvarnými aktivitami pro 
nejmenší.

Na veselskou pouť zve spolek 
Veselá vesnice, Sbor dobrovolných 
hasičů Veselá a místní osadní vý-
bor. Nikdo z místních už se nemůže 
dočkat. Více informací naleznete 
na webových stránkách www.vese-
lapout.cz. Akce začíná v 10 hodin,  
a kdo dorazí, nebude litovat.

Redakce

DĚTI NA RADNICI PŘINESLY SEZNAM PŘÁNÍ A STÍŽNOSTÍ
Běžně to bývají úředníci nebo zá-
stupci společností, měst a obcí. 
Tentokrát do kanceláře starosty 
napochodovalo dvacet dětí, které 
nepřišly jen na zdvořilostní návště-
vu. Přinesly s sebou totiž seznam 
věcí, které se jim ve městě nelíbí.  
A co že ještě nechodí ani na zá-
kladní školu. I děti z mateřské školy 
mají nárok na svůj názor. 

Děti ze školky v Jaselské uli-
ci se v první řadě přišly seznámit  
s tím, jak to na radnici vypadá  
a jaká je vlastně práce starosty. 
Nutnou přípravu však už absolvo-
valy ve školce, když s učitelkami 
dávaly dohromady seznam přání 
a stížností. V první řadě upozor-
nily na to, že by to chtělo víc míst 
ve školkách pro jejich kamarády  
a sourozence. Zároveň si postě-
žovaly na nepořádné lidi, kteří na 
ulicích odhazují odpadky.

Starosta za názory poděkoval 
a dětem na oplátku ukázal vzác-
nost - starostenský řetěz. (red)

Foto: Věra Vlasáková

Veselská pouť je příležitostí pro 
všechny nadšené kuchaře a pekaře. 
Přijďte ochutnat jejich dobroty.

Nový web města jede 
v testovacím režimu

Společnost Škoda Auto, která je 
nejvýznamnější průmyslovou firmou 
nejen v regionu, ale také v České 
republice, v rámci společenské od-
povědnosti vyhlásila letos hned osm 
grantových programů, v rámci kte-
rých mohly o granty v celkové výši 
5,2 milionu korun žádat organizace 
i samosprávy. Mnichovo Hradiště  
i místní spolky podaly hned několik 
žádostí a byly velmi úspěšní.

Chodci i motoristé v budoucnu 
nejvíce ocení 80 tisíc korun z progra-
mu Dopravní bezpečnost v obcích, 
které půjdou na financování úprav 
křižovatky ulic Na Kamenci se Stu-
dentskou. Přestože náklady na tuto 
investici jsou zhruba pětinásobné, 
každý příspěvek „zvenku“ se počítá 
a umožní investovat městu ušetřené 
peníze jinde.

Městu se podařilo získat ješ-
tě dalších 60 tisíc korun na zřízení 
bezbariérového vstupu do městské 

knihovny, do které se tak záhy po-
hodlně dostanou také spoluobčané 
s horší pohyblivostí a vozíčkáři. Ze 
stejného programu, Region bez ba-
riér, se podařilo získat nemalé pro-
středky také TJ Sokol Mnichovo Hra-
diště. S 90 tisíci korunami se pustí 
do úpravy vstupu do sokolovny, aby  
i ta byla dostupná všem.

Dalších 40 tisíc korun získaly 
společně spolek Žijeme pro Hradiště 
a Římskokatolická farnost Mnichovo 
Hradiště, kteří hodlají zpřístupnit věž 
kostela svatého Jakuba.

Vedle těchto žádostí, jež jsou 
prvním úspěchem města v tomto 
programu, je zažádáno také o strom-
ky z programu Za každé prodané 
auto v ČR jeden zasazený strom. 
Pokud bude žádosti vyhověno, do-
čká se městská zeleň rozšíření na-
příklad podél cesty na Káčov.

Redakce

Jednodušší struktura a tedy větší 
uživatelská přístupnost, rychlejší 
hledání osob na městském úřadě a 
návaznost na sociální sítě. Přestože 
uživatelé mnohdy neměli ani tušení, 
internetové stránky města www.mn-
hradiste.cz procházely poslední půl-
rok generální přestavbou. Nyní se s 
nimi už můžete seznámit.

O novém městském webu se 
nejprve dlouze hovořilo. Z interneto-
vých stránek jiných měst se čerpala 
inspirace a také se sbíraly podněty 
od občanů. Ti své názory předávali 
prostřednictvím ankety. Následně 
vznikla patnáctičlenná testovací 
skupina, v níž byli zastoupeni mladí 
i starší, ti, kteří na počítači tráví den-
ně hodiny, i ti, kteří k němu usednou 
pouze tu a tam, a dokonce i zrakově 
handicapovaní. Znovu se mluvilo, 
poznámkovalo, testovalo.

Vznikly stránky, které mají jed-
nodušší strukturu, nemají zdaleka 

tak formální charakter a jsou dale-
ko intuitivnější. Uživatelé by měli 
ocenit i osobnější kontakt. Každá 
osoba, která má na starosti nějakou 
agendu, má svůj vlastní profil, kde je 
přesně určeno, v jakém případě se 
na ni mají obyvatelé obrátit.

Za novou koncepcí stojí nepříliš 
početný tým sestávající z IT techni-
ka Jiřího Kurzveila, grafičky a dvou 
dobrovolnic.

Nový web byl spuštěn 1. červ-
na, vše se však stále nachází ve fázi 
chytání much. Také chybějící texty 
se doplňují pouze postupně. Toto 
období poběží dva měsíce. Do kon-
ce prázdnin bude definitivně hotovo.

„Smyslem testovacího režimu je 
snaha dotáhnout web k všeobecné 
spokojenosti. Proto i nyní rádi usly-
šíme připomínky,“ dodává starosta 
Ondřej Lochman.

Redakce
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TELEGRAFICKY 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA

HRADIŠTĚ HLEDÁ NOVÉHO ARCHITEKTA MĚSTA

Rada města zvážila doporučení Výboru pro územní plánování a rozhodla 
se pro změnu na pozici architekta města. Důvodem byl aktuální souběh 
role architekta s rolí zpracovatele územního plánu, k němuž dochází v 
osobě současného architekta města Richarda Černého. Tomu nyní běží 
tříměsíční výpovědní lhůta. Návrh radě představila Jana Podzimková, 
radní a zastupitelka zaštiťující tvorbu nového územního plánu. Příliš 
komplikované vazby by se podle výboru mohly projevit při závěrečné 
oponentuře územního plánu. Rada nyní vyhlásila výběrové řízení, jehož 
podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce. Architekt by měl být nově 
více zapojen do rozvojových projektů města a bude poskytovat konzul-
tační a poradenskou činnost v oblastech urbanismu a architektury města 
Mnichova Hradiště včetně místních částí. Jeho hodinová sazba bude činit 
800 korun. Nabídky doplněné požadovanými dokumenty (podmínkou je 
vysokoškolské vzdělání v oboru) mohou kandidáti odevzdávat na poda-
telnu městského úřadu do 17. června do 17 hodin.

ČINNOST MĚSTSKÉ POLICIE ZA TŘI MĚSÍCE V ČÍSLECH

Městská policie pravidelně informuje vedení města o své činnosti i o ri-
zikových lokalitách. V období od února do dubna docházelo k závadové 
činnosti v okolí Masarykova náměstí, v průchodu z náměstí, v podloubí, 
na dětských hřištích a opakovaně se řešil volný pohyb psů v ulicích ČSLA, 
Jaselská a V Cestkách. Dále strážníci vyráželi do ulice Družstevní, 1. 
máje, Sokolovské, Lidické, Mírové, Palackého, Poříčské, Studentské nebo 
do parku u nádraží ČD. Nejčastěji je zaměstnal odchyt psů (17 případů), 
nahlášená ztráta dokladů (10 případů), rušení nočního klidu (6 případů), 
závady veřejného osvětlení (6 případů), kontroly cyklistů (5 případů), po-
škozená dopravní značení (5 případů), závady parkovacích automatů (4 
případy), narušení občanského soužití (3 případy) a spuštěné alarmy na 
základních školách, v mateřské škole, v kině či volnočasovém centru.

VZNIKLA PRACOVNÍ SKUPINA PRO LETIŠTĚ

Protože do popředí zájmu Mnichova Hradiště a jeho obyvatel se dostá-
vají změny, kterými by mělo projít letiště v Hoškovicích, vznikla pracovní 
skupina, která se bude těmito záležitostmi zabývat. Členy skupiny jsou: 
Aleš Janatka, Robin Panuš, Radek Matějů, Ondřej Lochman, Radovan 
Drázský, Miroslav Smutný a Stanislav Brzobohatý. Skupina bude mimo 
jiné informovat o záměrech vlastníků letiště.

PŘIPRAVUJE SE KALENDÁŘ S FOTOGRAFIEMI MĚSTA

Vznik stolního kalendáře s motivy města dostal v radě zelenou. Přestože 
všechny specifikace a kalkulace jsou zatím otázkou dalších jednání, radní 
se shodli na tom, že vznik městského kalendáře doplněného celou řadou 
fotografií podpoří.

Po odchodu Jaroslava Hašlara  
z městského úřadu vypsalo město 
výběrové řízení na tajemníka nové-
ho. Už po prvním kole, do něhož se 
přihlásilo osm kandidátů, bylo jasné, 
že novým tajemníkem bude dáma – 
všechny tři nejúspěšnější kandidátky 
byly ženy. Nakonec zvítězila Kamila 
Galetková, rodačka z Ostravy, která 
má s funkcí tajemnice letité zkuše-
nosti. Před svým příchodem do Hra-
diště pracovala 13 let jako tajemnice 
v Bělé pod Bezdězem.

Prozradíte mi na úvod, jakým ří-
zením osudu jste se dostala do 
Mnichova Hradiště? 

Pocházím ze severní Moravy, 
konkrétně z Ostravy-Poruby, kde 
mám rodiče a kořeny. Vystudovala 
jsem sociologii na univerzitě v Brně 
a má profesní dráha začala v Nové 
huti Ostrava. Do Čech, konkrétně do 
Mladé Boleslavi, jsem se přestěho-
vala s manželem v roce 1997, kdy 
jako tehdejší voják z povolání do-
stal po zrušení vojenského letiště  
v Mošnově nabídku na základnu do 
Staré Boleslavi. Sbalila jsem si kufry 
a odjela 330 kilometrů za ním. Najít 
uplatnění ve městě techniků a aut 
s vystudovanou sociologií, huma-
nitním oborem, nebylo jednoduché. 
Po založení nové domácnosti jsem 
ale nechtěla sedět doma, a tak jsem 
sebrala odvahu a zaklepala na dveře 
tehdejšího Rádia Jizera. I když ob-
čas mluvím krátce, „jak mi zobak na-
rost“, čtení textů mi nedělalo potíže, 
a tak jsem začala jako elév pracovat 
v rádiu. Po třech letech zprávařiny  
a moderování jsem začala hledat 
nové uplatnění. Narazila jsem na 
informaci o vypsaném výběrovém 
řízení na pozici tajemníka na Měst-
ském úřadě v Bělé pod Bezdězem, 
prošla jsem výběrovým řízením  
a působila tam 13 let. Bělá mi při-
rostla k srdci, v malebném městečku 
kousek od tajemného Bezdězu jsem 
poznala řadu lidí, neskutečných 
životních příběhů, našla nová přá-
telství a pořád se tam ráda vracím. 
V Hradišti jsem od prosince 2013  
a postupně poznávám další zajíma-
vé město s bohatou historií a jeho 
lidmi.

Na pozici tajemnice městského 
úřadu tedy nejste žádným no-
váčkem. Jaké byly vaše začátky 
v Bělé?

Působila jsem tam v letech 
2001-2013 na stejné pozici, ale na 
úřad jsem nastoupila na běžné re-
ferentské místo už v prosinci 2000. 
V profesní dráze jsem chtěla zkusit 
něco nového, a tak jsem se přihlá-
sila na místo tajemníka. Výběr byl 
dvoukolový, nejdříve písemné testy, 
včetně těch psychologických, pak 
pohovory. Dnes je to již standard-
ní postup, tehdy to ale bylo spíše 
výjimečné a ve veřejné správě na 
menším městě obzvlášť. Komise mě 
vybrala jako člověka, který přichází 

na radnici z vnějšího prostředí a 
s ním přichází i nová zkušenost a 
snad změna k lepšímu. S vedením 
města se podařilo vybudovat spoleh-
livý a kvalitní tým 20 úředníků přímo 
na radnici a dalších 20 zaměstnanců  
v technických službách a správě 
města, vytvořit velmi slušně vybave-
né zázemí (počítače, technika, pra-
covní podmínky) a nastavit procesy 
tvorby materiálů pro správu města. 
V roce 2010 se ve volbách vymě-
nilo vedení a přišel nový starosta 
i místostarosta. I když jsem měla 
v úmyslu odejít z radnice za další 
výzvou, rozhodla jsem se pomoci 
novým kolegům v začátcích a zajistit 
kontinuitu výkonu správy. Příležitost 
ke změně se nakonec naskytla až 
po třech letech. Hradiště vypsalo 
výběrové řízení na obsazení funkce 
vedoucí odboru Kancelář tajemníka 
úřadu, což mi bylo obsahem práce 
hodně blízké. Přihlásila jsem se  
a z Bělé odešla. Chtěla jsem změnu, 
řešení nových problémů, uplatnění 
zkušeností, větší úřad, větší kolek-
tiv. Nakonec to vyšlo a rada města 
schválila jmenování do pozice ve-
doucí odboru k 1. prosinci 2013.

Pokud byste měla srovnat tyto 
dva úřady, liší se v něčem? Na-
příklad v souvislosti s velikostí 
města nebo s náladou na úřadě?

Určitě se liší velikostí, a tedy také 
rozsahem povinností vyplývajících  
z výkonu státní správy a samosprá-
vy. Bělá je městem s pěti tisíci oby-
vateli a městským úřadem II. stupně, 
Mnichovo Hradiště je městem s osmi 
tisíci obyvateli a městským úřadem 
s rozšířenou působností, takzvané-
ho III. stupně. V Hradišti je šedesát 
dva úředníků, kteří zajišťují řadu 
rozsáhlých státních agend. Běžný 
občan tyto rozdíly zpravidla nevnímá 
a chce si na úřadě především rychle 
vyřídit své potřeby a s vědomím, že 
mu službu poskytli odborníci. Je pak 
na nás, abychom uvedené naplnili 
kvalitní službou.

Můžete těm, kteří s pracovní nápl-
ní tajemníka nejsou obeznámeni, 
svou práci přiblížit?

Pod slovem tajemník si může 
každý představit vedoucího úřadu. 
Stará se o personální záležitosti 

Nová tajemnice Kamila Galetková o sobě 
i změnách, které probíhají na radnici

zaměstnanců, musí zajistit chod 
jednotlivých agend, řídí a kontroluje 
práci vedoucích odborů, úředníků, 
hospodaří s rozpočtem úřadu, úzce 
spolupracuje s vedením města, 
orgány města, komisemi a výbory 
a snaží se řídit a koordinovat práci 
ostatních úředníků tak, aby se plnily 
stanovené cíle pro volební období  
a zároveň byla zajišťována státní 
správa. Musí být připraven být k dis-
pozici svými znalostmi a schopnost-
mi nejen zaměstnancům, ale také 
zastupitelům. K důležitým úkolům, 
které řeší, patří nastavení administ-
rativních procesů tak, aby byly jed-
noduché, přehledné, neopakovaly 
se a probíhaly plynule. Každé vede-
ní organizace je spojeno s neustá-
lým vylepšováním a snižováním ná-
kladů. Rozsah činností tajemníka je 
obecně vymezen zákonem o obcích, 
v denním životě je to pestrá směsice 
úkolů a povinností. Jeden den se po-
dílíte na řešení dohody města napří-
klad se stavebníkem, druhý den vás 
čekají dokumenty typu strategického 
plánu města. Tato pestrost mě baví. 
Také tím, že se mění a vyvíjí. Když 
se vyskytne něco nového, co jsme 
doposud nedělali, hledáme cesty  
k vyřešení problému, a tím se učíme 
novým postupům. Ze svých zkuše-
ností vím, že výborným vedoucím je 
ten, kdo dokáže složité věci popsat 
jednoduše a vysvětlit podstatu zále-
žitosti ostatním. Schopnost sdílení  
a předávání informací je u vedou-
cích zaměstnanců klíčová. 

Když starosta na webu města 
informoval o vašem úspěchu ve 
výběrovém řízení, zmínil, že před 
vámi stojí změny ve struktuře úřa-
du nebo změny spojené s elek-
tronizací úřadu. Můžete k tomu 
prozradit víc?

Začnu od konce – elektronizace 
znamená zefektivnění veřejné sprá-
vy tak, aby byla rychlejší, levnější 
a pro občany příjemnější. Všichni 
jsme si zvykli na servis například  
v podobě kontaktních míst Czech 
Point, kde lze pořídit výpisy z rejstří-
ků, vyřídit elektronickou komunikaci 
s úřady a další možnosti spojené  
s mohutným rozvojem informačních 
technologií. My v této souvislosti při-
pravujeme popis administrativních 

procesů a budeme hledat možnosti 
financování modernizace počítačo-
vého vybavení nejen pro úřad, ale 
také směrem ven, k občanům. Pro 
některé doklady či dokumenty si bu-
deme na úřad chodit stále, ale řada 
záležitostí se dá dnes řešit za splně-
ní určitých bezpečnostních podmí-
nek na obou stranách elektronickou 
cestou. Snižuje to náklady a touto 
cestou jdou velké úřady nebo banky. 
Komfortní služba může být službou 
on-line, může být také dostupná 
kdykoliv, bez ohledu na úřední hodi-
ny. Od dubna se intenzivně pracuje 
na zveřejňování smluv na Portále 
veřejné správy. Už zpřístupněny byly 
účty města a dokončujeme zajištění 
rozklikávacího rozpočtu města pro 
veřejnost. Ke spuštění jsou připra-
veny nové webové stránky města, 
kde úředníci pomáhají s obsahem, 
za což jim patří poděkování. V plánu 
jsou další vylepšení a věřím, že se 
tak naplní představy vedení města 
o efektivním a moderním úřadu. Je 
naprosto legitimní, že nové vedení 
města chce poznat fungování úřadu 
a nastavení procesů administrativní 
správy. S tím je spojeno také vyhod-
nocování počtu zaměstnanců vzhle-
dem k rozsahu jimi odváděné práce. 
Nyní se scházíme s vedoucími od-
borů a kontrolujeme, jak jsou vyko-
návány jednotlivé agendy, přihlížíme 
také k výstupům z kontrol provádě-
ných státními úřady a Středočeským 
krajským úřadem. Společně hodno-
tíme pracovní vytížení jednotlivých 
zaměstnanců a je přirozené, že ně-
kteří úředníci pracují s maximálním 
nasazením, ale najdou se i takoví, 
kteří mají ve vytíženosti rezervy  
a občas se jen tak vezou. S vedením 
města jsme v dialogu o celkovém 
počtu zaměstnanců na úřadě, zjišťu-
jeme, zda úředníci po provedených 
úpravách struktury úřadu budou 
vykonávat svou práci dále kvalitně 
a nedojde k ohrožení chodu agend. 
Časový rámec změn je spojován  
s koncem letošního roku.

Máte nějaké krédo, které uplatňu-
jete v zaměstnání?

Vlastně pořád jsem v kontaktu  
s lidmi a sdílím jejich pracovní  
a leckdy soukromé problémy a to po 
celý den. Musím umět naslouchat, 
ale také vhodně vyjádřit své postoje  
a názory. Osobním krédem je sděle-
ní: „Jen to, co zní ve mně, jsem scho-
pen rozezvučet v ostatních.“ Na tuto 
zásadu si vzpomenu vždy, když pře-
mýšlím o své práci a o lidech. Chci 
v nich rozezvučet nasazení pro kva-
litně odvedenou práci, za kterou se 
jim dostane uznání. Chci je strhnout  
k radosti z povedených akcí ve 
městě, k soudržnosti a kolegialitě. 
Aby se nebáli přijít s nápady nebo 
doporučeními jak dělat věci lépe. Ve 
většině z nich je ten potenciál ukryt a 
je škoda jej nevyužít.

Redakce

Nová tajemnice městského úřadu Kamila Galetková. Foto: Redakce

Rekonstrukce mostu uzavře silnici z Hoškovic do Dnebohu
Stav mostu klenoucího se nad rych-
lostní komunikací R10 spojující Hoš-
kovice s Dnebohem byl dlouhodobě 
vyhodnocen jako havarijní. Středo-
český kraj nyní přistoupil k rozhodné 
akci, a když se mu podařilo na ná-
kladnou rekonstrukci získat dotaci, 
daly se věci do pohybu.

„V tuto chvíli ještě naše informa-
ce nejsou oficiální, protože čekáme 
na doručení žádosti. Předpoklá-
dáme však, že most se uzavře 15. 
června a úplná uzavírka potrvá pět 

měsíců,“ upozorňuje Lenka Macou-
nová, odborná referentka stavební-
ho odboru městského úřadu Mni-
chovo Hradiště.

Na generálních opravách, které 
způsobí obyvatelům místních částí 
dopravní komplikace, město nepar-
ticipuje. Budou probíhat zcela pod 
taktovkou krajského úřadu. Kraj tato 
investice přijde na 23,5 milionu ko-
run.

Podle zadávací dokumentace 
bude současný most rozebrán, jeho 

konstrukce v délce 250 metrů beze 
zbytku vyměněna a sanován násyp 
před i za mostem. Se stavebními 
pracemi bude souviset i instalace 
nového značení, které již prochází 
procesem schvalování na mladobo-
leslavském dopravním inspektorátu.

Obyvatelé Dnebohu budou po 
dobu trvání uzavírky muset jezdit po 
objízdné trase, která vede přes Ol-
šinu do Březiny. Směrem na jih se 
mohou do Hradiště dostat také přes 
Boseň a Dobrou Vodu. 

O rekonstrukci byly zpraveny 
také dopravní společnosti, které  
v dotčených obcích provozují auto-
busové spoje. Lze očekávat, že ode 
dne uzavření mostu začnou platit 
dočasné jízdní řády a provoz někte-
rých linek se změní.

Přestože dočasná omezení ne-
budou dvakrát příjemná, výsledkem 
bude bezpečná stavba, která tu 
dlouho chyběla.

Redakce

Day for Skate: Výkvět českého 
skateboardingu v Hradišti

Jubilejní desátý ročník pohodového skateboardingového setkání Day for skate  
ovládl 16. května hradišťský skatepark. Akce, na které nechybělo pořádné ob-
čerstvení, lahodné hamburgery a další dobroty z grilu, se zúčastnily vedle do-
spělých nově také děti a své kategorie se dočkaly dívky. Foto: 3x K. Bíbrlíková 



4 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ČERVEN 2015

Eliščino splněné přání

Smích i báječná hudba. Jaká byla sezona 2014/2015?
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. při-
pravil pro předplatitele divadelního 
cyklu loňské sezony opět osm před-
stavení. Sezonu zahájila jedna z nej-
lepších inscenací současné české 
divadelní scény – Deštivé dny, kte-
rou uvedlo Divadlo Ungelt Praha. Mi-
mořádné herecké výkony Richarda 
Krajča a Davida Švehlíka odměnilo 
naprosto beznadějně vyprodané hle-
diště několikaminutovým potleskem. 
Toto představení patřilo asi mezi nej-
větší „lákadla“ právě končící sezony. 

Další inscenace byly převážně 
komedie, které jsou u publika vel-
mi oblíbené. Do této kategorii pa-
třila Mafie a city, Vztahy na úrovni,  
Z louže pod okap, Manželský poker 
nebo Lo Stupendo. Veliký divácký 
ohlas a vyprodané hlediště měla 
právě poslední dvě představení. 

Lo Stupendo bylo převzaté 
představení Divadla Na Vinohra-
dech. V hlavních rolích se představil 
Václav Vydra, Simona Postlerová, 
Svatopluk Skopal a další vynikající 
herci vinohradské scény.  Manželský 
poker, jedna z novinek Divadla Pa-
lace Praha, zaujala nejen hereckými 
výkony Jiřího Langmajera a Daniely 
Šinkorové, ale i vtipnými dialogy. 

Kromě komedií jsme zařadili 

do abonentního cyklu i hry s váž-
nější tematikou. Jednou z nich byla 
Druhá smrt Johanky z Arku, jejímž 
hlavním námětem byla otázka hrdin-
ství v našem životě. Ponížit se a žít, 
nebo nepokleknout a zemřít? To byl 
nejdůležitější motiv tohoto příběhu. 
Diváci určitě hned tak nezapomenou 
na skvělé herecké výkony Vilmy Ci-
bulkové, Ladislava Mrkvičky a Stani-
slava Lehkého. Za zmínku rozhodně 
stojí také velmi krásné představení 
Pan Halpern a pan Johnson, he-
recký koncert pánů Petra Kostky a 
Františka Němce o nádherném a 
zvláštním přátelství dvou starých 
lidí. 

Abonentní koncertní cyklus, 
který stejně jako ten divadelní na-
bízí osm koncertních představení, 
nabídl rovněž pestrý program. Ten 
byl  složený jak z  koncertů sólových 
interpretů (například klavírní koncert 
Lukáše Klánského), tak ze souborů 
(Duo Teres, koncert boleslavských 
rodáků, trio Trifoglio, Walingerovo 
kvarteto, violoncellové duo Hoško-
vých). 

Rádi bychom zdůraznili ze-
jména vystoupení viloloncellového 
dua Mgr. Jiřího Hoška a jeho dcery 
Dominiky Weiss Hoškové. Ti našim 
divákům představili nádhernou ži-
dovskou hudbu, která byla doplněná 

průvodním slovem Mgr. Hoška. Naši 
diváci tak měli možnost seznámit 
se nejenom s krásnou muzikou, ale 
také se zajímavými osudy autorů 
jednotlivých skladeb. 

Dalším koncertem s velkým 
diváckým ohlasem byl koncert Wa-
llingerova kvarteta, který byl zamě-
řen především na klasickou českou 
hudbu, a jako tradičně u hostů za-
bodoval vánoční koncert. V loňském 
roce u nás vystoupil s velkým úspě-
chem také soubor Linha Singers a 
závěrečným koncertem sezony bylo 
pěvecké vystoupení sopranistky 
Marty Reichelové a tenoristy Lukáše 
Hacka, kteří patří mezi naše mladé 
nadějné umělce. 

Abonentní divadelní a koncert-
ní představení mají v našem městě 
dlouholetou tradici. Velký zájem di-
váků, 248 divadelních a 140 koncert-
ních předplatitelů, je určitě známkou 
atraktivního výběru a kvality. 

Děkujeme všem divadelním i 
koncertním předplatitelům za přízeň 
a věříme, že i nadcházející sezona 
bude stejně úspěšná a podařená 
jako ta minulá.

Iveta Šulcová, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Violonccelisté Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek potěšili ucho milovníků 
kvalitní hudby v listopadu. Představili skladby známých židovských autorů.

Příběh jedenáctileté Elišky Vanišo-
vé, která před Vánoci připevnila na 
balonek naplněný heliem své přá-
ní a poslala ho Ježíškovi, obletěl 
Českou republiku i Polsko.

Balónek doputoval do polské-
ho města Czestochowa, kde ho 
našel pan Zbigniew Stawiarski. Tři 
dny poté již píše honorární konzul 
ČR v Polsku starostovi Mnichova 
Hradiště Ondřeji Lochmanovi do-
taz, zda je možné najít pisatelku. 
Po usilovném pátrání je Eliška 
vypátrána. Na Štědrý den pak 
dívce zástupce velvyslance Polské 
republiky předává dotykový telefon 
a pan Aleš Janatka další dárek, 
hračku papouška. Eliška jako po-
děkování posílá panu Stawiarské-
mu ručně vyrobené srdíčko a na 
základě posledních informací by 
se měla 23. května s panem Sta-
wiarskim osobně setkat. 

Vánoční příběh o jednom neo-
byčejném člověku, který chtěl spl-
nit přání neznámé holčičky a který 
vynaložil nesmírné úsilí, aby ji na-
šel, je příběhem o spoustě úžas-
ných lidí, kteří se do hledání zapo-
jili a pomáhali. Je to rovněž krásný 
důkaz toho, že pokud člověk něco 
opravdu chce, může se i to, co se 

zdálo nemožné, uskutečnit.
Příběh však pokračuje. Zá-

stupci polského města Czestocho-
wa poslali do Hradiště 15 velkých 
obrazů , na kterých jsou všechny 
zajímavosti tohoto poutního měs-
ta. Tyto obrazy budou umístěny 
od soboty 6. června na veřej-
ném prostranství před městským 
úřadem. Vernisáž výstavy, která 
proběhne za účasti honorárního 
konzula Polské republiky a malé 
Elišky Vanišové, bude zahájena  
v 10 hodin a vystoupí na ní polská 
zpěvačka AGU. Výstava potrvá do 
20. června.

Iveta Šulcová, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. 

Letní kino a Poeziomat: první dvě originální 
novinky nového vedení Klubu

Dárek za vysvědčení? A co vstupenka 
na Mimoně nebo Šíleného Maxe?

Eliška Vanišová napsala Ježíškovi.

Po mnoha letech budou mít filmoví 
fanoušci opět příležitost vychutnat 
si filmy pod širým nebem s dobrým 
nápojem a v klidném prostředí.  
V průběhu července a srpna bude 
městské kino promítat i v hudebním 
areálu Vostrov Open Air Club. 

„Je to první výraznější změna, 
kterou jsme pro obyvatele Mnicho-
va Hradiště přichystali,“ říká nový 
jednatel společnosti Klub Mnichovo 
Hradiště Jan Kurka. „Dramaturgie 
letního kina vychází z kultovních fil-
mů, které patří k zlatému fondu svě-
tové i české kinematografie. Neza-
pomínáme i na nenáročného diváka, 
a každý by si tak měl přijít na své,“ 
dodává Kurka. 

Letní kino bude promítat v prů-
běhu července třikrát týdně a to ka-
menné bude zavřené. Během srpna 
kamenné kino najede na omezený 
provoz a letní kino se omezí na dvě 
projekce týdně. Program na oba 

měsíce bude uveřejněný v polovině 
června a vstupné bude více než pří-
jemné. 

Druhou chystanou novinkou je 
instalace takzvaného Poeziomatu 
na Masarykově náměstí. 

várníkem, který se proslavil hlavně 
Piany na ulici, konceptem, který již 
více než rok ozvučuje i naše náměs-
tí. Organizátoři nyní pracují na vý-
běru básní, které budou pravidelně 
obměňovány. 

„Pro letní sezónu bychom chtě-
li vybrat poezii vážící se k širšímu 
regionu Mnichovohradišťska. To se 
nachází mezi unikátními oblastmi 
Máchova kraje a Českého ráje,“ 
říká Kurka. Na výběru básní se 
krom Jana Kurky dále podílí Jana 
Dumková, Lenka Sosnovcová, Jana 
Jedličková, Věra Nitschová a Eduard 
Havránek. „Všem patří obrovský dík. 
Pracují na výběru ve svém volném 
čase a s obrovským zápalem,“ shr-
nuje Kurka. 

Poeziomat by měl první básně 
veřejnosti přehrát na přelomu červ-
na a července. 

Redakce

Jedná se o obdobu jukebo-
xu, který ovšem namísto hudby 
přehrává poezii. Na jeho umístění  
v Mnichově Hradišti spolupracuje 
Klub s Ondřejem Kobzou, autorem 
konceptu a známým pražským ka-

Ondřej Kobza při odhalení Poeziomatu v Praze na náměstí Míru ve společnosti 
ministra kultury Daniela Hermana. Foto: Archiv O. Kobzy

Návraty jsou vděčné, a tak není 
divu, že Jurský svět patří mezi ne-
trpělivě očekávané trháky letošního 
roku. Premiéru vám nabídneme  
v polovině června a poté i reprízu ve 
3D formátu. Fanoušci napětí a sci-fi 
si jistě nenechají tento velkofilm ujít.

Jedním z nejočekávanějších 

animovaných filmů tohoto roku jsou 
Mimoňové – zvláštní žluté postavič-
ky, které slouží zloduchům. Velice 
dobře je znají především děti z tele-
vizního programu nebo diváci, kteří 
viděli film Já, padouch z roku 2010. 
Věříme, že film splní očekávání divá-
ků všech věkových kategorií. Přijďte 
se pobavit nad kousky Mimoňů  
k nám do kina – film hrajeme v pre-
miéře a ve dvou reprízách koncem 
června ve 2D i  3D formátu.

Nový český film Andílek na 
nervy je rodinná komedie z vesnic-
kého prostředí. Pro velkoměstskou 
puberťačku Viktorii, která tvoří vlast-
ní fashion blog, není jednoduché 
zvyknout si po smrti matky a pře-
stěhování k otci na venkov na nové 
prostředí. Přijďte se podívat, jak vše 
dopadne – 25. a 26. června v našem 
kině!

Další pokračování Šíleného 
Maxe v režii George Millera se po 30 
letech vrací na plátna kin! Tentokrát 
bez Mela Gibsona, ale s Tomem 

Hardym a pod názvem Šílený Max: 
Zběsilá cesta. Tento nadupaný akč-
ňák uvidíte ve dvou projekcích, ve 
2D i 3D.

Marcela Jindříšková, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Mimoni jsou miláčky publika. Šílený Max se po 30 letech vrátil.

JSTE NA FACEBOOKU?
POTOM DEJTE LIKE  
MNICHOVU HRADIŠTI 
A BUĎTE V OBRAZE

Hoškovickou pouť zahájila 
poutní mše u pomníku padlých
V sobotu 16. května se uskutečnila 
tradiční pouť v Hoškovicích. Jak se 
stalo v posledních letech zvykem, 
byla zahájena poutní mši svatou  
a poté následovalo přátelské pose-
zení zdejších obyvatel, ke kterému 
jim hrála hudební skupina Náhodné 
setkání. 

Mše se konala na návsi u po-

mníku padlých v první světové válce. 
Kaplička z roku 1857 zasvěcená sv. 
Janu Nepomuckému stojí totiž hned 
u frekventované silnice a automo-
bilový provoz věřící při bohoslužbě 
ruší.

Jana Dumková, vedoucí Muzea 
města Mnichovo Hradiště

Poutní mši svatou sloužil v Hoškovicích hradišťský farář P. Pavel Mach.
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Erzhausenští na návštěvě v Mnichově Hradišti

Ve dnech 29. 4. – 3. 5. navštívila 
naše město skupina z partnerského 
Erzhausenu. Součástí jejího progra-
mu byla mimo jiné prohlídka mni-
chovohradišťského zámku, krátký 
koncert Zvonků v kostele sv. Jakuba 
či výlet do Prahy. Veškeré náklady 
spojené s cestou i vlastním pobytem 
si účastníci hradili sami.

Celou akci nazýval hlavní orga-
nizátor Rolf Heller, předseda Spolku 
pro partnerské vztahy v Erzhau-
senu, „Bürgerreise“ – v doslovném 
překladu „občanská cesta“. Ano, 
český překlad zní poněkud nepřiro-
zeně, nejpřesněji ale vyjadřuje pod-
statu návštěvy – nešlo totiž o setkání 
delegací či zájmových sdružení, ale 
skutečně o výlet občanů, kteří chtěli 
poznat partnerské město v České 
republice a jeho okolí a byli také 
ochotni si zájezd zaplatit. A přijelo 
jich přesně 62!  

Ubytování si zajistili v penzionu 

U Mydláře, v hotelu na farmě Ptýrov 
a v hotelu U Hroznu. Podobu progra-
mu navrhli Rolf Heller a Wolfgang 
Demel, kteří Mnichovo Hradiště  
a jeho okolí již dobře znají. 

„Chtěli jsme našim spoluobča-
nům ukázat to, co na nás samotné 
nejvíc zapůsobilo,“ vysvětlil právě 
Wolfgang Demel, předseda erzhau-
senského městského parlamentu.  
S realizací jsme pak rádi pomohli my, 
tedy mnichovohradišťský přípravný 
tým ve složení Jiří Bína, Dana La-
mačová a Lenka Sosnovcová.

Počasí nám přálo a vydařilo se 
snad úplně všechno – exkurze ve 
sklárně v Bělé pod Bezdězem, pro-
hlídka mnichovohradišťského zámku 
se skvělým německým výkladem 
paní Švábové, koncert Zvonků pod 
vedením Aleny a Ladislava Hejlo-
vých v kostele sv. Jakuba, návštěva 
Sychrova i vycházka v Prachovských 
skalách nebo výlet do Prahy. 

Při čtení knihy vzpomínek Ivana Šmídy se 
budou čtenáři smát i děsit válečných hrůz 
V odpoledních hodinách 26. května 
byla ve Volnočasovém centru za pří-
tomnosti starosty města Ondřeje Lo-
chmana pokřtěna dlouho očekávaná 
kniha o Mnichově Hradišti Běhali 
jsme bosi hradišťského rodáka Ivana 
Šmídy. Ten ve své knize vzpomíná 
na dětství plné klukovin, na to, jak 
město před desítkami let vypadalo, 
i na smutné příběhy, které s sebou 
přinesla druhá světová válka.

Od loňského roku, kdy na pod-
zim proběhlo v naší knihovně autor-
ské čtení pana Šmídy, lidé projevili o 
sepsané vzpomínky veliký zájem. To 
byl také hlavní impuls k vydání kni-
hy. Sice jsme s touto prací neměly 
žádné zkušenosti, ale rozhodly jsme 
se, že se do toho společně pustíme.

Uběhlo půl roku starostí, zaři-
zování a hodně práce, ale kniha je 
konečně na světě!

Pan Šmída ze své knihy na 
slavnostním křtu přednesl několik 
pasáží, při jejichž poslechu řada 

Mně osobně nejvíce utkvěla  
v paměti ta zhruba hodinka v koste-
le svatého Jakuba. Už při příchodu 
hostí zněla uvítací píseň Zvonků, 
pan farář Mach pak krátce pozdravil 
všechny přítomné a uvedl nejdůle-
žitější informace o historii kostela, 
poté ještě krátce promluvil starosta 
Ondřej Lochman. Při dalším vystou-
pení Zvonků měli mnozí posluchači 
slzy v očích. Nejsilnější moment ale 
přišel až poté. Sbor dozpíval, násle-
doval potlesk a společný odchod. 
Mnohé dívky se ale zase do kostela 
vracely, zdravily se s návštěvníky, 
došlo i na překvapivá objetí a spo-
lečné fotografování „s rodinou“, jak 
mi bylo vysvětleno. Ukázalo se, 
že při podzimním pobytu Zvonků  
v Erzhausenu bydleli členové sboru  
v rodinách některých z těch, kteří teď 
na jaře přijeli zase do Mnichova Hra-
diště. Byli v Hradišti poprvé, přesto 
už tu mají přátele! 

Stejně srdečné bylo i setká-
ní sbormistrů Hejlových zejména  
s manželi Demelovými – Wolfgang 
Demel vede v Erzhausenu také pě-
vecký sbor a se Zvonky spolupracují 
už léta.

A co se hostům z Erzhausenu 
líbilo nejvíc? 

„Krásná krajina Českého ráje  
a vycházka v Prachovských ska-
lách,“ odpovídá Burgunde Demmel. 
„A srdečnost českých hostitelů  
a ochota, s níž nám věnovali svůj 
volný čas,“ dodává Brigitte Endres. 
A okolostojící, jejichž jména jsem 
nestihla zaznamenat, doplňují: „Moc 
jsme oceňovali, že se nám věnoval 
i pan starosta a v každé situaci se 
snažil mluvit s námi německy.“

Akce se zkrátka vydařila a my 
děkujeme všem Mnichovohradišť-
ským, kteří k tomu přispěli!

                                                                                                                
Lenka Sosnovcová

Hosté z německého partnerského města společně s Hradišťáky, kteří se jim během návštěvy věnovali. Foto: Georg Weber

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
DOPORUČUJE

Dnes bychom rádi představili zajímavé tituly milovníkům knih brazilské-
ho spisovatele Paola Coelha, jehož znají čtenáři, kteří kdekoliv na světě 
hledají správnou životní cestu.  Před deseti lety byly jeho knihy velkým 
hitem a i u nás byl velmi oblíbený u zájemců o duchovní literaturu. Kromě 
Coelha je v naší knihovně i množství dalších podobných knih. Dnes by-
chom vám rádi představili alespoň některé z nich. Prvním velmi oblíbeným 
autorem je Laurent Gounelle, který napsal například knihu Muž, který chtěl 
být šťastný.  

Jana Jedličková, městská knihovna

L. GOUNELLE: MUŽ, KTERÝ CHTĚL BÝT ŠŤASTNÝ

Jste na výletě na ostrově Bali a pár dní před odjez-
dem navštívíte starého léčitele. Nejste nemocní, jen 
se doslechnete o jeho věhlasu a napadne vás, že 
byste se s ním mohli setkat. Starý muž vás prohlédne. 
Jeho diagnóza zní jasně. Těšíte se dobrému zdraví, 
avšak váš život není šťastný. Moudrý stařec vás ne-
obvyklým náhledem na váš dosavadní život vtáhne 
do nejpoutavějšího dobrodružství, jaké si člověk může 
představit, dobrodružství objevování sebe sama. 
Zážitky, které vám zprostředkuje, změní váš život 
a stanou se klíčem k životu, o kterém jste vždy snili.

L. GOUNELLE: BŮH CHODÍ PO SVĚTĚ VŽDYCKY INKOGNITO

Muž, který je úplně na dně, chce skoncovat se živo-
tem. V posledním okamžiku se objeví neznámý muž 
a zachrání mu život. Nešťastník se mu na oplátku 
zaváže, že udělá všechno, co mu neznámý řekne  
a splní veškeré úkoly, které mu uloží. Ze dne na den 
přestane být pánem svého života. Jeho život je ale 
najednou zajímavější než dřív. Prostřednictvím zkou-
šek, které podstupuje, začne objevovat sám sebe...

M. ZUSSAK: POSEL

Představte si, že vám jednoho dne začnou do schrán-
ky chodit hrací karty se zašifrovanými úkoly. Máte 
vstoupit do života úplně cizím lidem a najít způsob, jak 
jim pomoci v jejich nelehkém osudu. Nevíte, kdo vám 
karty posílá ani proč si vybral vás. Jasné je jenom to, 
že ví o každém vašem kroku a nenechá vás na pokoji, 
dokud sám nebude chtít přestat. Má vás v hrsti...

Volnočasové centrum se zaplnilo posluchači, z nichž mnozí odcházeli s knihou 
podepsanou autorem.

Titulní strana knihy vzpomínek Ivana 
Šmídy. Foto: 3x Redakce

přítomných pamětníků souhlasně 
pokyvovala hlavou a následně se 
smála. To například, když autor 
vzpomínal na sázku o to, zda spolu-
žák „za bůra“ spolkne žížalu. 

Pokud bude o knihu zájem, hod-
lá Ivan Šmída ve svém vzpomínání 
pokračovat a vydat i vzpomínky na 
dobu po osvobození. Tím totiž kniha 
Běhali jsme bosi končí.

Tímto jsem chtěla poděkovat 
všem, kdo se na vydání knihy po-
díleli, hlavně kolegyním z knihovny  
a městského úřadu, který její vydání 
financoval. Kniha je nyní v prodeji  
v infocentru a k zapůjčení v knihov-
ně.

Miroslava Nitschová, 
vedoucí knihovny

Ivan Šmída žije v Německu, na rodné Hradiště však vzpomíná moc rád.
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Naše gymnázium okupovalo Berlín
Kromě učení a psaní testů žáci 
zdejšího mnichovohradišťského 
gymnázia také rádi cestují. Tento-
krát se v čele s pedagogy Lenkou 
Sosnovcovou a Janou Alnatour 
vypravili na dvoudenní pozná-
vací zájezd do Berlína. Všichni 
účastníci se vrátili ve zdraví (a to 
dokonce i profesorky), plní neza-
pomenutelných zážitků a mnoho 
z nich jistě rozhodnutých, že brzy 
do hlavního města Německa zno-
vu zavítají.

Když ostatní studenty svolá-
val ráno v pátek 24. dubna do tříd 
zvonek, autobus plně obsazen zí-
vajícími cestovateli byl už hodinu na 
trase. Cesta díky příjemné náladě, 
která možná i zásluhou zkušeného 
pana řidiče v autobuse vládla, ubí-
hala rychle. Pár kilometrů od hranic 
už zněl napříč vozem hlas průvodce, 
který nám poutavě poodkrýval histo-
rii Berlína. Věděli jste třeba, že pů-
vod názvu tohoto města je odvozen 
od bažinatého podloží, na kterém se 
nachází? 

Svůj obsah, tedy nás, vyklopil 
autobus před Vítězným sloupem, 
který obklopuje rozlehlý park. Na po-
mník se vydrápali i ti ,,výškobojácní“. 
Následovala budova opery a moder-
ní čtvrť, kde se studenti vybavení 
kartičkami s kontaktem na průvodce, 
rozutekli do okolí. Někteří na trávě 
posvačili, jiní hledali rozdíly mezi 
českými a německými obchody.

 První den se stihla předvést 
ještě Berlínská zeď, Checkpoint 
Charlie, tedy bývalý hraniční pře-
chod mezi západním a východním 
Berlínem a české velvyslanectví. 
Náročný den ukončil nákup ve zdej-
ším supermarketu Ullrich.

 Druhý den, po vydatné snídani 
v útulné studentské ubytovně, auto-
bus znovu vyrazil do centra. Po hro-
madném focení před Braniborskou 
bránou a procházkou po slavné ulici 
Unter den Linden autobus znovu 
nastartoval a zastavil u Židovského 
muzea. Architektonicky úchvatná 
stavba i působivá expozice dokonale 
vykreslující tísnivou atmosféru holo-
caustu nejednoho studenta přivedla 

k myšlence, že za 90 minut nelze 
vše stihnout a bude nutné se sem 
ještě někdy vrátit.

Rozloučení s Berlínem bylo 
náročné. Dalším cílem ale byla Po-
stupim s rozsáhkým parkem kolem 
rokokového zámečku Sanssouci  
a i tady bylo co fotografovat – kromě 
letního sídla Fridricha II. Velikého si 
všichni prohlédli i náhrobky jeho je-
denácti psů. 

 Návrat domů kolem desáté ho-
diny byl smutný. Ještě že nám dneš-
ní technika dovoluje uchovat některé 
momenty našich životů navždy. 

Veronika Nedomová a Kristýna 
Salabová, studentky Gymnázia MH

Výletníci z Hradiště pod Braniborskou bránou. Foto: Lucie Hirschová

Hrdinové mlčí: páťáci zaznamenali 
vyprávění svých prarodičů o válce
„Kdo nezná minulost národa, může jen málo přispět k jeho budoucnosti.“ K těmto vzletným slovům se hlásí i Základní 
škola Sokolovská, jejíž žáci kulaté výročí konce druhé světové války minulý měsíc náležitě zreflektovali. Páťáci dokon-
ce dostali skutečný badatelský úkol – najít ve svém okolí pamětníky, například prarodiče, kteří si na největší vojenský 
konflikt všech dob pamatují, a jejich vzpomínky zaznamenat. Výsledkem jsou mnohdy skutečně emotivní vyprávění  
o tom, jaký byl život v protektorátním Mladoboleslavsku.

O druhé světové válce jsem si povídala se svou prababičkou Jaroslavou Hnykovou. Narodila se 24. 10. 1926 v chalupě na Končinách u Jablonce nad Jizerou. Když začala v roce 1939 válka, bylo jí 13 let.Bydleli v chalupě a vedle ní měli pronajatou ještě jednu, kde měli šest krav. Za války se tam nastěhovaly dvě Němky s dětmi a prababička vzpomíná, že spávala na půdě nad chlévem a hlídala, když za nimi přišli Němci, aby dobytku něco neprovedli. Protože chalupu pronajali Němcům, nemuseli kromě mléka odvádět nic ze své úrody. Vzpomínala na souseda Škodu, který Němcům donášel. Za to, že udával, tak ačkoliv nebyl moc chytrý, byl ředitelem školy ve Vysokém a předsedou obecního výboru v Buřanech. Mnoho lidí kvůli němu Němci odvedli. Někteří sousedé si vzali život. Škoda měl tak černé svědomí, že když šel někde sám, celou cestu střílel. U sebe doma měl říšský prapor a dvě rakve pro případ, kdyby bylo nutné vzít si život. Po válce z něj byl velký komunista. Skončil špatně. Soused Řehounek, kterému za války hodně ublížil, s ním jednou shodou náhod ležel v nemocnici v Jilemnici. Řehounek Škodu na pokoji zbil k smrti a sám si ještě ten den vzal život tím, že se otrávil.
Prababička vyprávěla, že na Končinách byly jenom dvě německé rodiny – Schienovi a Schwandovi, které po válce odsunuli. Odvezli je do Harrachova na celnici, a co se s nimi stalo dál, nikdo neví. Němky z pronajatého domku, když po válce odcházely, prababičce nechaly malovaný jídelní servis, který dnes máme my. Více Němců bylo v sousedním Františkově, kde sídlila i Hitlerova mládež – Hitlerjugend. Často se v širém okolí ozývala pro výstrahu střelba. 
Prababička také vzpomíná, že se na jídlo dostávaly stravenky – šest na osobu na měsíc. Když někdo měl větší hospodářství, dělil se o stravenky s rodinami, které měly hodně dětí a byly chudší. Města měla za války německé názvy. Vysoký byl Hochstadt, Jilemnice Sterkenbach, Vrchlabí Hohenelbe, Jablonec Gablonz. Prababička se za války učila německy jen jeden rok v pokračovací škole v Rokytnici, ale protože do ní moc nechodila kvůli práci v hospodářství, tak ji ze školy vyhodili. Díky sousedce Komárkové se pak učila rok a půl v Praze na Vinohradech na kuchařku. Po atentátu na Heydricha se musela rychle vrátit domů, dokud to šlo ještě bez propustky, jinak hrozilo, že už by se domů nedostala.  Pavlína Lamačová

Děda mojí maminky pomáhal 
partyzánům. 

Partyzáni bojovali proti Něm-
cům a děda jim opatřoval zbraně. 
Jednou ho ale Němci chytili a 
zavřeli do koncentračního tábora 

s dodatkem – návrat nežádoucí. Musel 
vykopávat nevybuchlé miny. Němci věz-
ně týrali, psychicky mučili a ponižovali 
je. Třeba když se jim ucpaly záchody, 
zakázali jim vzít si gumové rukavice a mu-
seli je čistit holýma rukama. Byl v mnoha 
koncentračních táborech ve více zemích, 
zažil spousty hrůz, ale naštěstí vše přežil 
a žije dodnes.   

              Anastázie Kratochvílová

Má prababička zažila 2. světovou válku.
Když válka začala, bylo jí čtrnáct let. Bydlela ve vesnici 

Bezno. Vypravovala mi, že když začaly houkat sirény, její mat-
ka vzala nachystanou nůši, kde bylo jídlo a pití, vzali si peřiny, 
kabáty a běželi se vždy schovat za vesnici do lesíka mezi pole. 
Dle celostátního nařízení musela být večer všechna okna za-
temněná, aby při náletech nebyly vidět vesnice a města. Při 
náletech se Němci snažili zbourat v Jizerním Vtelnu velký že-
lezniční most, ale netrefili se, odnesl to vedlejší dům, kde by-
dlelo pět lidí. Dodnes tam jsou zbytky tohoto domu. V té době 
přestala prababička chodit do školy, protože do ní dojížděla 
do Mladé Boleslavi a rodiče se o ni báli (školu dokončila až po 
válce). V té době byli lidé posíláni na práci do Říše podle roku 
narození. Kdyby válka neskončila, byla na řadě prababička. 
Letos v lednu jí bylo devadesát let a na válku nerada vzpomí-
ná.     Adéla Šámalová

Ze vzpomínek mého pradědečka. Odbojové hnutí ke konci druhé světové války v našem kraji vyvr-
cholilo v závěru března seskokem a následnou odbojovou činností skupiny sovětských partyzánů pod 
vedením majora Volka, která měla svůj hlavní štáb v domku Janečkových na Zásadce č. 16. Skupina 
byla vysazena v noci z 15. na 16. března 1945 u obce Hrubý Lesnov. Za pomoci statečných lidí se 
dostali přes Neveklovice, Hubálov až na Olšinu. Pátý den se major Volk rozhodl převést skupinu přes 
pískovcové skály na druhou stranu hřebenu Mužský. Byla to namáhavá cesta ztěžovaná nejen třiceti-
kilogramovou výzbrojí každého partyzána, ale i nebezpečím z prozrazení nebo setkání s Němci. Došli 
až do vesničky Zakopaná, kde se setkali se sovětskými uprchlými zajatci. Posledním trvalým sídlem 
majora Volka a dalších se stal dům Josefa Janečka a jeho rodiny. Rozvědčíci sídlili na půdě, ale často 
scházeli do kuchyně k mému pradědečkovi, k jeho ženě a šestiletému synovi Jaromírovi, tedy mému 
dědovi. Jaromír byl jejich vynikající pomocník, třebaže ještě nechodil do školy. Kolikrát se ho sousedi 
ptali: „Copak se to u vás děje, nemáte tam někoho? Slyšeli jsme nějaký šrum.“ – „Co vás nemá, teto. 
To nám zanášejí slepice a naši se rozčilují a hledají vajíčka.“ Našel si vždy nějakou trefnou odpověď. 

Radisté Nina a Kolja se museli často stěhovat, neboť nepřátelské lokátory bez ustání projížděly 
po celém kraji. Vysílalo se od Janečků, od Zimů z Bosně, Hurychů z Nové Vsi, ze školy ve Stražišti a 
Lhoticích za pomoci učitelů Hakena a Friče, od kameníka Holase v Březině a z dalších míst. Všech 
sedm vesnic v tomto podhůří Českého ráje pracovalo pro partyzány, rozvědčíky a uprchlé zajatce.

Sovětští rozvědčíci ještě 9. května 1945 ráno odzbrojili dvě skupiny hitlerovců. V poledne dostal 
major Volk zprávu, že se blíží do Mnichova Hradiště velká kolona hitlerovských nákladních aut. Oka-
mžitě se rozhodl kolonu zajmout. Do konfiskovaného německého vozu usedl za volant Josef Mikeš, 
další tři Češi, Viktor, Štefan, Ríša, Kolja a Feďa. Kolonu dohnali na silnici z Mnichova Hradiště na Bílou 
Hlínu. Jelo v ní šest set nepřátelských vojáků. Mikeš kolonu předjel a během předjíždění volali na vo-
jáky, že válka skončila, aby zahodili zbraně a zvedli ruce. Vojáci je poslechli. Už se blížili k čelu kolony, 
když zahlédli proti nim obrněný vůz s asi třiceti hitlerovci. Došlo k přestřelce, kde byl Viktor postřelen a 
Feďa zastřelen. Poručík Feďa Solovjev je pochován před vchodem na hřbitov vedle památníku padlých 
v první světové válce. Celé skupině a k poctě partyzánského hnutí byl odhalen pomník „Sbratření“ v 
parčíku před bývalou školou v Bosni. Skupina splnila úspěšně svůj úkol za pomoci statečných občanů 
ze Zásadky, Bosně, Branžeže, Zápudova a přispěla k vítězství nad fašismem.           Alena Janečková

Studenti opět navštívili také Bamberk
Už po dvaadvacáté vyjela skupina 
mnichovohradišťských gymnazistů 
za hranice do bavorského Bamber-
ku – partnerství s tamním Gymnázi-
em Franze Ludwiga funguje od roku 
1992!

Letošního výměnného pobytu 
se zúčastnilo jednadvacet studen-
tů Gymnázia Mnichovo Hradiště. 
Ti nejdříve v březnu hostili u sebe 
doma vrstevníky z bamberské školy 
a pak druhý květnový týden strávili 
naopak v rodinách svých kamarádů 
v Bavorsku. 

I když součástí programu jsou 
tradičně výlety (letos do Bayreuthu 
a Norimberku), turistika opravdu 
není to hlavní, oč tu běží. Ubyto-
vání v rodinách a každodenní ná-
vštěva školy v cizí zemi umožňuje 
účastníkům poznat běžnou realitu, 
prakticky uplatnit dovednosti nabyté  
v hodinách cizích jazyků a prohloubit 
si sebevědomí zjištěním, že „to sám 
v cizí zemi zvládnu“. Navázání osob-
ních kontaktů při různých dalších 
aktivitách (letos například plavba 
dračích lodí) je pak nejlepší cestou 
k odbourání předsudků.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Na výměnném pobytu se jezdilo na dračích lodích.

Studenti se dočkali také přijetí na bamberské radnici.

Výsledky maturit na Gymnáziu
Od školního roku 2010/2011 je ma-
turitní zkouška zákonem rozdělená 
do dvou částí – společné („státní“) 
a profilové („školní“). Společnou 
část tvoří zkouška z českého jazyka  
a literatury (povinná pro všechny 
studenty) a matematiky nebo cizího 
jazyka (student si povinně zvolí jed-
nu z nich) – tuto část zkoušky garan-
tuje Centrum pro zjišťování výsledků 
ve vzdělávání (CZVV – CERMAT).

Zkoušky jsou konány formou di-
daktických testů a písemných prací. 
Profilovou zkoušku si každá škola 
stanovuje sama. 

Na GMH musí každý student 
vykonat celkem minimálně čtyři po-
vinné zkoušky (tj. dvě ve společné 
části a dvě v profilové, dále až čtyři 
nepovinné), z nichž nejméně jedna 
musí být z cizího jazyka. Většina 
zkoušek je „klasických“ ústních, 
pouze z matematiky píší studenti 
ještě písemnou práci a z informati-
ky je součástí maturity čtyřhodinová 
praktická zkouška. 

V letošním školním roce se  
k maturitním zkouškám přihlásilo  
39 studentů, z nichž jeden konal 
zkoušku opravnou. 

Písemnou část zkoušky  
z českého jazyka zvládli všichni (na 
rozdíl od ústní části, kde neuspěli 
čtyři studenti), stejně jako z cizí-
ho jazyka (anglického a ruského).  
V didaktickém testu z matematiky 
byli neúspěšní dva studenti, v ne-
povinné zkoušce Matematika+ byl 
neúspěšný jeden z pěti zúčastně-
ných studentů. Největší počet obětí 
si vyžádal letos český jazyk.

Miloslav Zajíc, zástupce ředitele 
Gymnázia Mnichovo Hradiště
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NA SLOVÍČKO. DNES S ORGANIZÁTOREM KONCERTŮ KRUHU PŘÁTEL HUDBY VLASTIMILEM KOUŘILEM

Lichotí mi, že ctitelé komorní hudby, kteří si vybírají 
mezi Boleslaví a Hradištěm, dají často přednost nám
Třicet let je ústřední osobou mni-
chovohradišťského Kruhu přátel 
hudby Vlastimil Kouřil, nadšenec, 
který nedělá rozdíly mezi mladými 
interprety těsně po škole a svě-
tově známými hudebníky. To, co 
na hudbě oceňuje nejvíce, je to-
tižkvalita a cit, s jakým je skladba 
přednesena. Jak se do čela spo-
lečenství, které se i dnes, v době, 
která skutečné kultuře spíše ne-
přeje, může chlubit 130 abonen-
ty, dostal z průmyslového Liazu? 
Co říká na současné postavení 
takzvané vážné hudby u nás?  
A pomýšlí na to, že by jeho namá-
havou práci mohl převzít nějaký 
mladší kolega?

Vaše jméno je přinejmenším  
v Hradišti pojem. Povězte mi, jste 
zdejší rodák?

Nejsem. Pocházím z Rovenska 
pod Troskami. Do Hradiště jsem se 
dostal až po vojně, když jsem na-
stoupil do Liazu. Tam jsme já i moje 
manželka pracovali celý život.

Když se řekne pan Kouřil, snad 
každý ví o vašem spojení s kla-
sickou hudbou. Byl jste vždy její 
milovník?

To je pravda, ví to dost lidí. 
Když jsem si to tuhle rekapituloval, 
uvědomil jsem si, že účastníkem 
abonentních koncertů jsem už víc 
než půl století. Začínal jsem jako 
obyčejný řadový předplatitel, později 
jsem se stal členem výboru, a když 
se ukázalo, že mám určité výsledky, 
začal jsem dělat dokonce jednatele. 
Neměl jsem ale potřebné politické 
pozadí, takže předsedy vždy dělali 
jiní. Já se věnoval té mravenčí práci.

Na abonentní koncerty jste tedy 
začal docházet hned po vašem 
příchodu do Hradiště?

To ne. Víte, člověk v mladších 
letech obvykle nemá o tento druh 
hudby zrovna eminentní zájem. Ten 
se dostaví až s léty. Musíte k tomu 
zkrátka dorůst. V mém případě to 
bylo díky našim dětem, které dochá-
zely do tehdejší lidové školy umění.

Láska k hudbě u vás byla vždy 
láskou posluchače, nebo jste se 
sám o ovládnutí některého hudeb-
ního nástroje pokoušel?

Nikdy. Můj otec hrál na housle 
a některé další nástroje, ale nijak 
výjimečně. Nějaké velké hudební 
zázemí jsem tedy neměl. Později 
jsem ale poznal, že poslech klasické 
hudby je věcí blahodárnou a našel  
v ní zalíbení.

Takže k hudbě jste přicházel sku-
tečně pozvolna. Ze zájmu.

Vedle nás bydleli staří manželé, 
kteří měli velkou sbírku desek. K nim 
jsme pravidelně chodili o sobotách  
v zimě. Pan inženýr nejprve před-
nesl výklad a pak pustil hudbu. Vy-
užívali jsme také přednášek a besed 
doktora Šípa, který působil také  
v Národním divadle. V Hoškovicích 
měl chalupu, a když na ní jel, udělal 
nám tady v pátek navečer přednáš-
ku. Vyslechli jsme jich přes třicet  
a našim předplatitelům to dalo hroz-
ně moc. Atmosféra bývala vždy tako-
vá, že kdyby člověk upustil špendlík, 
bylo by to slyšet. Natolik jsou zdejší 
posluchači disciplinovaní.

Aktivním členem Kruhu přátel 
hudby jste desítky let. Jmenoval 
se tento spolek vždy stejně jako 

dnes? Narážím na skutečnost, že 
řada Kruhů přátel hudby vznikala 
už za první republiky.

Ano, vždycky šlo o Kruh přátel 
hudby. Já jsem se do jeho vedení 
dostal po určitém období, kdy kole-
gyně, které zdejší Kruh vedly, začaly 
z různých důvodů postupně odchá-
zet. A najednou jsem se tím hlavním 
organizátorem stal já. Odhaduji, že 
jednatelem jsem už třicet let.

To už je pořádná doba. Bývala 
před revolucí návštěvnost výraz-
ně vyšší?

Bohužel musím říci, že ano. 
Staří posluchači odcházejí a mladí 
nepřibývají. Když se nám nyní bě-
hem sezóny podaří získat tři nebo 
čtyři nové abonenty, je to úspěch. Na 
druhou stranu musíme být i navzdo-
ry tomu spokojení. Tady v Hradišti 
máme stále sto třicet předplatitelů. 
Když to srovnám s Mladou Boleslaví, 
kam jsme s ženou na koncerty jezdi-
li, když jsme byli ještě víc ve formě, 
tak tam jich mají ani ne polovinu. 
A to jde o okresní město. Vždycky 
jsme se snažili, abychom si koncerty 
vzájemně nekonkurovali. Bohužel je 
to ale tak, že jak v Boleslavi, tak tady 
se koncerty konají vždy ve čtvrtek. 
Lichotí mi, že mnohdy, když si ctitelé 
tohoto hudebního žánru musí vybí-
rat mezi Boleslaví a Hradištem, dají 
přednost nám. Určitě je to také tím, 
že u nás je pohodlné prostředí, což 
se o Sboru českých bratří na podzim 
už říct nedá.

Máte abonenty i z řad Boleslavá-
ků?

Musím se pochlubit, že ano. 
Když se podívám do letošní sta-
tistiky, mohu vám říct, že přesně  
21 předplatitelů máme z Bakova,  
10 jich dojíždí z Mladé Boleslavi  
a další máme z Jenišovic, Bezdězu, 
Loukova, Přepeř u Turnova a dvě 
dámy sem už řadu let jezdí z mého 
rodiště, z Rovenska pod Troskami.

Přibližte mi trochu práci jednatele 
Kruhu. Dávat na začátku na vlast-
ní pěst dohromady dramaturgii 
muselo být poměrně náročné, 
ne? Sbíral jste zkušenosti praxí?

Pragokoncert dříve organizoval 
přehlídky koncertního umění, které 
trvaly třeba týden, a umělci se na 
nich představovali veřejnosti. In-
terprety, kteří se nám líbili, jsme si 
pak zvali na koncerty. Já jsem byl 
Pragokoncertem později osloven, 
abych zasedl v jednom ústředním 
republikovém orgánu, radě Kruhů 
přátel hudby, která při něm fungo-
vala a která měla na starost Český 
hudební fond. Jejím členem jsem už 
šestnáct let a to je obrovská škola. 
Předsedu tohoto orgánu dělá pan 
profesor Klánský, místopředsedkyni 
paní profesorka Růžičková, dále tam 
zasedá profesorka Veselá, varhani-
ce z brněnské JAMU, a další zástup-
ci hudební veřejnosti jako například 
já nebo kolegové z Loun, Děčína 
a Uničova. Smyslem této nadace 
je podpora rozvoje české hudební 
kultury. 

Před časem jsem vedl rozhovor 
s Janem Páleníčkem, předním 
českým violonccelistou a vedou-
cím novodobého Smetanova tria, 
který se na vás ptal. Měl jsem vás 
pozdravovat.

Děkuji, už jsem ho mezitím sta-
čil kontaktovat. Domluvili jsme se, že 
se v Mnichově Hradišti v příští se-

možnost si z jejich řad vybírat a to 
má obrovskou výhodu. Podávají 
špičkové výkony, lidem se líbí a my 
zároveň přesně víme, kolik za ně za-
platíme. Co se týče obecně nákladů, 
hodně dělají známosti. Například na 
příští sezónu máme domluveného 
houslistu Ivana Ženatého, klarinetis-
tu Jiřího Hlaváče, Štěpána a Matěje 
Raka... Výše honorářů mnohdy závi-
sí na osobních známostech a osob-
ní dohodě. Nebudu jmenovat, ale 
některý interpret je ochotný zahrát u 
nás i za desetinový honorář, který si 
běžně říká ve světě.

Dostali jsme se k otázce financo-
vání. Jaká je dnes podpora Kruhů 
přátel hudby?

Mívali jsme sponzory. S těmi je 
to aktuálně slabší, ale hodně nám 
pomáhá, když do programu zařadí-
me skladby autorů, o jejichž odkaz 
pečuje hudební nadace. Například 
Nadace Leoše Janáčka nebo Na-
dace Bohuslava Martinů. Pokud 
některou ze skladeb těchto autorů 
zařadíme do programu, dostaneme 
od dané nadace příspěvek. Ročně 
nám tyto nadace pokryjí zhruba třeti-
nu výdajů na honoráře umělců.

A co stát? Pečuje nějak o Kruhy 
přátel hudby?

Stát přímo ne, ale nápomocná 
nám je již zmíněná Nadace Českého 
hudebního fondu. Její rada posuzuje 
kvalitu hudebních programů a na zá-
kladě toho přiděluje dotace. S těmito 
prostředky a příjmy z abonmá vět-
šinou vystačíme. Za osm koncertů 
vybíráme 600 korun, což je myslím 
velmi přijatelné. Děti do patnácti let 
v doprovodu dospělých mají na naše 
koncerty navíc vstupné zdarma.

Z vašich slov je znát, že nejen pří-
prava dramaturgie, ale i shánění 
prostředků a další organizační 
aktivity znamenají spoustu práce. 
Jste na to sám? Nebo vám pomá-
há vaše paní?

Manželka je mi velkou oporou. 
Bez ní bych to ani dělat nemohl. I tak 
tomu věnuji veškerý svůj čas. O dra-
maturgii jednáme s výborem a já pak 
ladím podrobnosti s umělci.

Vaše pracovní nasazení je obdivu-
hodné...

A asi mi stejně přišlo, že toho 
mám málo. Začal jsem pomáhat 
také s organizováním koncertů v 
mém rodišti v Rovensku pod Tros-
kami. Tam vždy v sobotu před poutí 
sv. Václava zveme umělce, z nichž 
řada v okolí chalupaří. A tady na 
zámku jsem byl podepsaný pod 
festivalem komorní hudby, který se 
dočkal deseti ročníků a sestával ze 
čtyř koncertů komorní hudby, kte-
ré byly vítaným zpestřením letního 
období. Mrzí nás, že dřívější funkci-
onáři a představitelé města přestali 
podporovat Dvořákův festival, který 
se konal na různých místech nejen 
Českého ráje. Zdejší koncert býval 
vždy v červnu a bylo to milé vyplnění 
času mezi dubnem a zářím. Posled-
ní tři roky už se tady u nás nekoná. 
Hradiště, které má v hudebním smě-
ru pověst takřka konzervatoře České 
republiky z tohoto seznamu vypadlo. 
Myslím, že s novým vedením města 
a Klubu je šance tuto tradici obnovit.

Jaké jsou vaše hudební preferen-
ce? Máte stálice, které sem rádi 
zvete a které sem rády jezdí?

Například již zmiňovaný houslis-

zóně potkáme. S Honzou jsme léta 
zasedali právě v radě Nadace Český 
hudební fond, takže se dobře zná-
me. V roce 2007 jsme ho tu hostili 
zrovna v době, kdy se tudy prohnal 
orkán Kyrill. To bylo poměrně dobro-
družné. Byl tu i se svou ženou, která 
je klavíristka, a několikaměsíčním 
synkem. Během koncertu najednou 
zhasla světla a vypadla elektřina. 
Myslím, že jeho žena právě jejich 
synka kojila. Hudebníky jsme mu-
seli pod deštníky doprovodit k autu 
a koncert musel skončit. Myslím, že 
od té doby jsou v Klubu pro jistotu 
baterky.

Takže koncerty vážné hudby ne-
jsou vždy jen poklidné.

To je pravda. Já říkám, že aby 
se na koncert sešla dobrá účast, ne-
smí být ani moc hezky, ani ošklivo.

Koncerty Kruhu přátel hudby se 
vždy odehrávaly uvnitř, nebo pa-
matujete i některé pod širým ne-
bem?

Venku nepamatuji žádné. Kon-
certy se ale vždy nekonaly jen v Klu-
bu. Pořádali jsme například varhanní 
koncert v kostele a v průběhu rekon-
strukce městského divadla jsme 
koncerty pořádali v kině. Tam se ale 
na podium nevešlo koncertní křídlo 
ani klavír, takže jsme tomu museli 

přizpůsobit program. Tehdy u nás 
hráli ti, kteří se vešli na forbínu, na-
příklad Ivan Ženatý Bachovy skladby 
pro sólové housle.

Vyvíjí se v posledních letech vkus 
posluchačů, nebo jsou klasičtí 
autoři a interpreti stále nejpopu-
lárnější?

Starší generace dává přednost 
klasikům. Přesto hosté tu a tam 
zařadí do svého koncertu skladbu 
nějakého současného autora a lidé 
uznají, že se moderních autorů ne-
musí bát.

Bojujete s tím, že jsou lidé kon-
zervativní? Češi jsou všeobecně 
spíše konzervativní, že?

V posledních letech máme v se-
zóně osm abonentních koncertů. Od 
září do dubna se u nás vždy vystřídá 
několik nástrojových skupin, aby si 
každý přišel na své – housle, klavír, 
smyčce, zpěv, žesťové nástroje. Jak 
se říká, někdo má rád vdolky, jiný 
zase holky. Přestože je pravda, že 
lidé dávají přednost tomu, co zna-
jí, využíváme také takzvané Listi-
ny mladých umělců, které vydává 
Nadace Český hudební fond. Jde  
o seznamy umělců s vysokoškol-
ským vzděláním v oboru a oceněné 
například na hudebních soutěžích. 
My jako pořadatelé koncertů máme 

Vlastimil Kouřil přišel do Mnichova Hradiště z Rovenska pod Troskami za prací 
v Liazu. Tehdejšího skladníka vážná hudba ještě nelákala. To se změnilo až 
později. Foto: Redakce

ta Ivan Ženatý, který je v současnos-
ti zaangažován jako hudební peda-
gog ve Spojených státech. Sám se 
nedávno ozval s tím, že už v Mnicho-
vě Hradišti dlouho nebyl, že se mu 
stýská a že by si tu chtěl opět zahrát.

Jaké autory a interprety si po-
slechnete v poslední době nejra-
ději?

Mně vyhovuje každý, kdo inter-
pretuje dobrou hudbu. Když jsem 
odešel z Liazu, kde jsem dělal zá-
sobovače, do důchodu, nastoupil 
jsem jako programový referent do 
Klubu. Tam jsem jednak zúročil 
své známosti a schopnost jednat  
s lidmi a takříkajíc z uklízečky jsem 
se vypracoval tam, kde jsem dnes. 
Zároveň jsem tam mohl srovnávat 
rozdíly mezi tím, když do divadla při-
jeli herci, nebo když přijeli interpreti 
komorní hudby. Ti druzí jsou nesmír-
ně skromní, přestože dosahují svě-
tových výsledků. To v případě herců  
mnohdy neplatilo. Kolikrát jsme s pa-
nem Flanderkou žasli, jak se někteří 
herci dokážou na venkově chovat.

Dokážete z poslední doby jme-
novat nějaký koncert, který vám 
skutečně vyrazil dech?

V právě minulé sezóně jsme 
měli sice jedno zklamání, ale jinak 
byly všechny koncerty včetně těch, 
na kterých vystoupili mladí umělci, 
přijaty s velkým ohlasem a mně se 
líbily. Naše nejoblíbenější jsou kon-
certy pro housle a klavír.

Říká se, že dějiny jedou ve vlnách. 
Jak to vidíte s budoucností Klubu 
přátel hudby?

Vidím velmi malou podporu zá-
jmu o hudbu ve školách i na základní 
umělecké škole. Velmi zřídka se stá-
vá, že žáci nebo pedagogové přijdou 
na koncerty. Kdyby se alespoň přišli 
podívat na techniku klavíristy nebo 
houslisty. Vždyť jsou to umělci, kteří 
ve světě zaplní celé sály. Tady o to 
mladí hudebníci ani pedagogové ne-
mají zájem. Možná na tom zanecha-
la vliv totalita. Vždy, když se konala 
připomínka nějakého výročí nebo 
oslava, začal program slavnostním 
projevem a po něm následovala kul-
turní vložka. Jakmile projev skončil, 
všichni prchali domů, protože účast 
byla povinná a všichni už tu čárku, 
pro kterou přišli, měli. Správně to 
vždycky dělala paní učitelka Stud-
ničná v Bakově nad Jizerou, která 
si vždy zjistila, jaký bude program,  
a následně dětem podala výklad  
o tom co nejzajímavějšího uslyší.

Uvažoval jste o možnosti, že byste 
si vychoval nástupce?

Už tři roky se o to snažím, ale 
zatím bez úspěchu. Chtěl jsem svou 
funkci předat v osmdesáti. Rád po-
můžu, rád poradím, rozhodně ne-
chci jen tak koukat z okna. To je ta-
kové moje krédo. Ale když kandidát 
zjistí, kolik je s tím práce, vycouvá. 
Už roky se umělcům představuji jako 
předseda v demisi. 

Kdybyste měl v několika větách 
shrnout své působení na kultur-
ní scéně v Mnichově Hradišti, co 
byste vyzdvihl?

Člověk tomu něco dal a něco za 
to získal. Nejvíc mě asi těšilo a těší, 
že přicházíme do styku se vzácnými 
a nesmírně skromnými lidmi, kteří 
jsou mistry ve svém oboru.

Redakce

V příští sezóně posluchače potěší také houslový virtuos a hudební pedagog 
Ivan Ženatý. Rodák z Lomnice nad Popelkou působí od roku 2012 na Cleve-
land Institute of Music v USA. Foto: Archiv Ivana Ženatého
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Garda Mnichovohradišťského Sportovního 
klubu si pěkně vyšlápla na ligový Jablonec

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY

Mnichovohradišťský SK – SG 
Baumit Jablonec nad Nisou 4:2 
(2:0)

Za deštivého počasí se 20. května 
v areálu MSK hrálo zajímavé utká-
ní mezi místní gardou a výběrem 
bývalých ligových fotbalistů nad  
35 let z Jablonce nad Nisou. Jablo-
nečtí sestavují mužstvo na plánova-
né oslavy 70 let od založení seve-
ročeského klubu, kde sehrají derby 
utkání se sousedním Slovanem Li-
berec. Vedení jabloneckého klubu 
bere oslavy prestižně, a proto staré 
gardě vytvořilo velmi dobré podmín-
ky pro přípravu. 

V samotném utkání se před-
stavila v zelenobílém dresu hostí 
celá řada zvučných jmen jablonec-
ké historie. Domácím se podařilo 
rovněž poskládat kvalitní sestavu, 
která slibovala zajímavé utkání. A u 
slibů neskončilo. V utkání Jablonečtí 
prokazovali své kvality zejména lep-
ší kombinací, nicméně domácí se 
díky pozorné obraně organizované 
Šimíčkem a jištěné velmi dobrým 
gólmanem Mocem dostávali do 

zajímavých a rychlých protiútoků.  
Mnichovo Hradiště se ujalo vedení 
přesnou střelou špílmachra Krause 
a dvoubrankové vedení zajistil po 
ose Bejda, Janatka, Novák posledně 
jmenovaný. 

Ve druhé půli pokračoval Jab-
lonec v kombinační hře a z jedné 
šance snížil Sitarčík na 2:1. Domácí 
pokračovali v pozorném bránění a z 
jednoho z rychlých protiútoků zvýšil 
na rozdíl dvou branek Šosvald. 

V závěru se hosté, kteří místy 
zbytečně kombinovali místo zakon-
čování akcí, dočkali snížení skóre 
na 3:2 střelou Mihálika, ale poslední 
slovo měli opět domácí hráči, kte-
ří prostřednictvím Bejdy zvýšili na 
konečných 4:2. Manager Mnicho-
vohradišťské gardy Barus mohl být 
spokojen nejen se skalpem bývalé-
ho ligového týmu, ale i s předvede-
nou hrou, která nepostrádala napětí 
a dynamiku. 

Za hosty se v utkání představili 
hráči: Burda, Tichý, Procházka, Ro-
žeň, Sitarčík, Čech, Bělina, Hromád-
ko, Šimek, Vokál, Fedák, Just, Gott-
wald a Mihálik. Za domácí nastoupili: 
Moc, Janata, Šimíček, Smetana, 
Sieber, Bejda, Kraus, Pekař, Sameš, 
Mihalik, Lukášek, Troják, Šosvald, 
Novák a Janatka.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský sportovní klub

Hradišťáci změřili síly s dříve ligovým Jabloncem a ze zápasu vyšli jako vítězové.

Fotbalová přípravka sice nehraje pravidelnou soutěž, přesto získává první ostruhy

Nejmladší kategorií v MSK jsou hrá-
či fotbalové přípravky. Ta je podle 
věku rozdělena na starší U11, (což 
jsou aktuálně ročníky 2004–2005) 
a mladší U9 (ročníky 2006–2008). 
Dohromady je v Hradišti v těchto vě-
kových kategoriích registrováno pod 
hlavičkou Fotbalové asociace ČR  
27 kluků a holek. Ovšem na tréninky 
chodí i řada dětí bez registrace, tak-
že na hřišti pak běžně napočítáme  
i 40 dětí honících se za míčem.

O rozvoj fotbalových dovednos-
tí nejmladších fotbalistů se starají 
trenéři Aleš Jindra a Milan Kvintus.  
Občas jim ale přijdou vypomoci  
a předat své zkušenosti i hráči z 
dorostenecké kategorie. Tréninky v 
letní sezoně probíhají třikrát týdně 
na hřišti MSK, v zimě v hale BIOS.

O víkendech se hráči starší pří-
pravky pravidelně účastní Krajského 
přeboru Libereckého kraje ve věkové 
kategorii U11. Zde se na hřišti potká-
vají s kvalitními soupeři, jako je na-
příklad FC Slovan Liberec, FK Bau-
mit Jablonec, FAŠV nebo Arsenal 
Česká Lípa. V této soutěži nastupují 
v jednom kole vždy dva týmy z jed-
noho klubu a sehrají pak dvě utkání 
s týmy soupeře. Hraje se na menším 
hřišti (o rozměru zhruba čtvrtiny vel-
kého fotbalového hřiště), poločas 
trvá 20 minut a mezi oběma zápasy 
je zhruba 15 minut přestávka. Díky 
tomu, že musíme vždy postavit dva 
konkurenceschopné týmy, má šanci 
zahrát si hodně hráčů.

V podzimní části sezony 
2014/2015 jsme v osmi kolech kraj-

ského přeboru Liberecka odehráli 
32 zápasů, ve kterých jsme vstřelili 
celkem 201 gólů, což je průměr více 
než šest vstřelených branek na zá-
pas. Nejlepší střelci podzimu, Stand, 
Šolc, Bjaček, Kvintus a Rakouská, 
dokázali dohromady nastřílet 115 
branek. Jarní část soutěže je už 
za polovinou a zatím se zdá, že by 
mohla být ještě úspěšnější než ta 
podzimní. Tak nám držte palce.

 Hráči mladší přípravky se sice 
neúčastní pravidelné soutěže, ale 
někteří si již mistrovské zápasy  
s těmi staršími vyzkoušeli. Je to-
tiž potřeba, aby se v příští sezóně 
plynule začlenili do týmů hrajících 
krajský přebor.  Ačkoliv všichni po-
ctivě trénují, je třeba, aby si získané 
dovednosti naostro otestovali. Proto 

pro ně pořádáme přátelská utkání 
nebo miniturnaje s týmy z okolních 
obcí. Na podzim sehrála mladší 
přípravka takováto utkání s týmy 
TJ Sokol Kněžmost, SK Bakov nad 
Jizerou a SK Jizeran  Doubrava. 
Teď v květnu kluci sehráli přátelské 
utkání s týmem FK Mladá Boleslav. 
Samozřejmě všichni chtějí vyhrát, 
což se jim většinou i podaří, ale pri-
márním cílem těchto zápasů je, aby 

si i ti nejmenší vyzkoušeli, co se učí 
na tréninku, a zažili tu báječnou at-
mosféru, kterou jim vytváří fanoušci  
z řad rodičů.

Kromě zápasů v krajském pře-
boru se pravidelně účastníme i celé 
řady halových i venkovních turnajů  
v kategorii starší i mladší přípravky 
a můžeme se pochlubit, že z většiny 
těchto turnajů si odvážíme medaile  
a mnohdy i ty nejcennější – zlaté.

Úspěšně pokračuje také naše 
spolupráce s týmem Jizeran Doub-
rava. Nejedná se pouze o spolupráci 
typu střídavých startů (čtyři hráči SK 
Jizeranu Doubrava nastupují pravi-
delně v mistrovských zápasech za 
MSK), hostování a přátelských utká-
ní, ale v loňském roce jsme společ-
ně připravili pro naše malé fotbalisty 
také letní soustředění. Uskutečnilo 
se v Doubravě a během pěti dnů si 
přes třicet kluků a holek užilo fotbal 
nejen v rámci pravidelných tréninků, 
ale i formou vzájemných přátelských 
utkání a miniturnaje na hřišti v Muka-
řově (za účasti MSK, Doubravy a SK 
Třeboradice). Jelikož se soustředění 
setkalo s velkým ohlasem, jak mezi 
hráči, tak i rodiči, kteří si od svých 
ratolestí na pár dnů odpočinuli, 
plánujeme letní soustředění i letos  
v posledním prázdninovém týdnu.

Kdo by se chtěl o činnosti fotba-
lové přípravky MSK dozvědět více, 
může navštívit naše internetové 
stránky www.mskminizaci.estranky.
cz nebo nás najít na facebooku.  
A pokud byste, kluci a holky, chtěli 
patřit mezi nás, přijďte se podívat  
a třeba si i zahrát na náš trénink 
nebo nás přijďte povzbudit na někte-
rý z našich domácích zápasů.

Jana Bjačková

DĚVČATA CVIČÍ OD VŠEHO TROCHU, VŠE ALE PŘEDEVŠÍM PRO RADOST
Scházejí se dvakrát týdně v tě-
locvičně 2. základní školy a cvičí 
to, co je baví – základy aerobiku  
s muzikou, gymnastiku, posilovací 
a protahovací cviky... Skupinu po-
hybové přípravky, do které dochá-
zejí děvčata ve věku od 6 do 10 let, 
vede v Mnichově Hradišti fitness 
instruktorka Zuzana Plíhalová, kte-
rá právě v pestré nabídce různých 
pohybových aktivit vidí způsob, jak  
v dětech podnítit zájem o sport. 
Ještě nedávno sportovkyně cvičily 
pouze v tělocvičně, s příjemnými 
jarními dny se však jejich schůzky 
přesouvají pod širé nebe. A jak je 
z fotografií vidět, sport je baví. (red)

Foto: 2x Zuzana Plíhalová

Fotbal
1. A třída skupina B
27. kolo: Čelákovice – MSK 0:1 (0:1)

MSK s 60 body po 27. kole drží pr-
venství před Čechií Vykáň s 58 body 
a FK Kavalier Sázava s 53 body

Česká divize žen skupina B
20. kolo: DFK MH – Třebestovice 9:0

(DFK MH s 55 body po 20. kole drží 
prvenství před DFK Mladá Boleslav 
s 47 body a TJ Ďáblice B s 43 body

Tenis
Soutěže smíšených družstev 2015, 
středočeská divize, dospělí
1. kolo: TK Mnichovo Hradiště – TJ 
LTC Poděbrady 4:5 (9:11)
2. kolo: TK PBtisk Bohutín – TK Mni-
chovo Hradiště 7:2 (14:5)
3. kolo: TK Mnichovo Hradiště – SK 
Tenis Rohatsko 0:9 (0:18)

(TK MH se třemi porážkami drží 8. 
místo tabulky)

Volejbal - TJ Sokol MH
Skupina ST-M-2B
9. kolo: MH B – Tuchlovice B 1:3; 
MH B – Tuchlovice B 0:3
11. kolo: MH B – Mladá Boleslav B 
0:3; MH B – Mladá Boleslav B 1:3

12. kolo: MH B – Kladno 1:3; MH B 
– Kladno 2:3

(TJ Sokol MH B s 12 body drží 6. 
místo tabulky za VK Kladno s 31 
body a před VK Tuchlovice B s 9 
body)

Volejbal - VK MH
Skupina LIB-Z-2
15. kolo: TJ Lokomotiva Liberec I – 
VK MH A 0:3
16. kolo: TJ Lokomotiva Liberec I – 
VK MH A 3:1

(VK MH A drží s 9 body 5. místo 
tabulky za SKP Česká Lípa A s 21 
body a před RSCM Český Dub A s 
0 body)
 
Nohejbal
5. kolo: TJ Sokol MH – SK LIAPOR 
WITTE Karlovy Vary “B” 6 : 1
6. kolo: TJ Spartak Pokerman.cz 
Čelákovice B – TJ Sokol MH 0 : 6
7. kolo: NK Dynín – TJ Sokol MH  
6 : 3
8. kolo: TJ Sokol MH – TJ Sokol 
Horažďovice VYNK Hapon 6 : 2

(TJ Sokol MH s 12 body drží 1. 
místo  před Slovanem Chabařovice 
a TJ Sokol Horažďovice, které mají 
shodně12 bodů)
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Rybáři vítají ve svých řadách posily a zvou na červnové závody
Mnichovohradišťští rybáři mezi sebe 
přijali sedmnáct nových mladých 
členů, kteří koncem dubna úspěšně 
složili závěrečné zkoušky, a získali 
tak svůj první rybářský lístek. Prá-
vě pro ně uspořádali vedoucí ry-
bářského kroužku první závody. Ty 
se konaly už tradičně na malé tůni  
v Hubálově.

Čtrnáct mladých závodníků při-
vítalo krásné sluneční ráno. Nejprve 
se rozlosovala místa, zahájilo se 
první kolo, pak následovala přestáv-
ka a druhé kolo. Vše bylo zakončeno 
kolem oběda vyhlášením výsledků. 
Nachytalo se spoustu ryb kaprem 
počínaje a okounem konče. Osád-
ka ryb na tůni je velice rozmanitá, 
především se zde ale chytají menší 
bělice. V součtu zde rybáři ulovili 
pět metrů ryb, což je v souvislosti  
s počtem účastníků slušný výsledek. 
Nutno podotknout, že každý závod-
ník chytil nějaký ten úlovek.  Bez 
bodů tak neskončil nikdo.

 Nejvíce nachytaných centime-
trů, a tím pádem i bodů měl Milan 
Svoboda před druhým Jakubem 
Studničným. Na třetím místě skončil 
Jiří Dušek. Mladým rybářům a jejich 
rodičům přeji spoustu příjemně strá-
vených chvil u vody a samozřejmě  
i nějaký ten úlovek.

Další ročník rybářských závodů 
na RMV Veselá je rovněž za námi. 
Zpočátku chladné, později však slu-
nečné dopoledne předvídalo úspěš-
ný ročník. Celkem 117 závodníků se 
utkalo v pětihodinovém klání v lovu 
ryb o vítězství v jednom z tradičních 
závodů. Pravidla byla stejná jako  
v případě závodů určených mládeži 

pouze s tím rozdílem, že u dospě-
lých se úlovky počítají na hmotnost. 
Vítězem se tedy stává rybář, který 
má v součtu největší počet gramů, 
respektive bodů. 

Tím se jednoznačně stal Jiří 
Stehlík z Bakova nad Jizerou. Za 
ním skončil Vladimír Vrla z Mladé 
Boleslavi a na třetím místě pak Ilja 
Krum společně s Jakubem Čermá-
kem z Mnichova Hradiště. Ceny 
byly připraveny ještě pro dalších 
47 závodníků! Jak bývá ve Veselé 
zvykem, nezapomnělo se ani na 
naše rybářky, kterých se sešlo hned 
sedm. Loni se rozdávaly květiny, 
letos to byly dárkové balíčky. Všem 
zúčastněným děkujeme.

Další akce pořádané rybáři  
z místní organizace jsou napláno-
vány na červen. Nejprve všechny 
rybáře i nerybáře do patnácti let zve-
me na rybník na návsi ve Veselé u 
Mnichova Hradiště. „Otevřené“ dět-
ské rybářské závody se budou konat  
6. června. Další pozvánka je určená 
sumcařům. Druhý ročník rybářských 
závodů v lovu sumce velkého se 
bude konat na RVM Veselá v pátek 
26. června a v sobotu 27. června. 
Všichni jste srdečně zváni.

Kompletní výsledky obou zá-
vodů včetně celé řady fotogalerií  
a informací o dalších připravovaných 
akcích naleznete na www. rybari.
wz.cz. 

Co dodat na závěr? Snad jen: 
„Sláva vítězům a čest poraženým“. 
Děkujeme všem sponzorům!

Josef Ďurček,
MO ČRS Mnichovo Hradiště

Na pokračování: Znáte poskytovatele 
sociálních služeb v našem regionu?
Na konci měsíce dubna proběhlo ve 
Volnočasovém centru v rámci ko-
munitního plánování setkání posky-
tovatelů sociálních služeb. Sešli se 
zde zástupci osmi organizací, které 
mají v regionu zastoupení: Probační 
a mediační služby, Semiramis o.s., 
Poradny pro občanství, občanská a 
lidská práva, Spokojeného domova 
o.p.s., Malyry, nestátního zdravot-
nického zařízení, Diecézní charity 

Probační a mediační služba pomáhá obětem trestných činů

Litoměřice, Naděje a Domova Pod 
Skalami Kurovodice.  

Všichni se v krátkosti předsta-
vili a pověděli, co je u nich nového, 
ale také zmínili, co by se podle nich 
dalo zlepšit. Město nabídlo zástup-
cům těchto poskytovatelů sociálních 
služeb prostor k tomu, aby prostřed-
nictvím životních příběhů informovali 
veřejnost o nabídce svých služeb. V 
prvním čísle Kamelotu se na úvod 

představil Spokojený domov, v příš-
tím čísle se můžete těšit na povídání 
o Diecézní charitě Litoměřice.

V dnešním čísle se představí 
Probační a mediační služba, která 
sídlí v Mladé Boleslavi a se kterou 
nás blíže seznámí její zástupce To-
máš Kellner.

Jitka Altmanová, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví

Stali jste se obětí trestného činu? 
Kladete si otázku, proč se to muselo 
stát zrovna vám? Nevíte, kam přes-
ně se s vaší tíživou situací obrátit pro 
radu anebo o pomoc? Zajímají vás 
konkrétní možnosti pomoci? Ve vaší 
situaci vám může pomoci Probační 
a mediační služba, jejíž poradny po 
celé ČR pomáhají obětem trestné 
činnosti a to včetně Mladé Boleslavi. 
Nemáte však představu, jak taková 
pomoc může probíhat, a máte obavu 
se na poradnu obrátit?

Stejné pocity měla i paní He-
lena, oběť loupežného přepadení. 
Nevěděla totiž, jaký přístup a jaké 
služby může očekávat, a proto po-
radnu kontaktovala nejprve skrze 
email. Rychlá a vstřícná odpověď, 
nabízející bližší a konkrétní pomoc ji 
povzbudila, a proto paní Helena do 
poradny zatelefonovala a domluvila 
si s poradkyní osobní schůzku. Citli-
vý přístup ji přesvědčil, že se o svém 
traumatu může po více než čtyřech 
letech bez obav rozpovídat. 

Hovořila o psychickém zranění, 
deziluzi a pocitu zostuzení, které ji 
pronásledují dodnes. Vědomí, že 
pachatel byl odhalen a odsouzen, 
jí paradoxně nepřineslo úlevu, ale 

strach z odplaty. 
Poradkyně navrhla konkrétní 

kroky, jak s těmito pocity pracovat 
a zároveň paní Heleně předala kon-
takt na psychoterapeuta, který jí se 
zvládáním takových pocitů může 

bezplatně pomoci. Také Helenu 
informovala o právech, které jako 
oběť trestného činu ze zákona má, 
a jak může postupovat při vymáhání 
škody. 

Klientka tak dle svých slov po-
cítila nesmírnou úlevu, že mohla 
své pocity někomu sdělit a zároveň 
získala potřebné informace, jak svou 
situaci řešit.

Podobné služby může využít 
každý, kdo se cítí být obětí, nehledě 
na způsobenou újmu. 

Poradnu můžete navštívit v Mla-
dé Boleslavi, osobně ve středisku 
Probační a mediační služby na ad-
rese S. K. Neumanna 544 (budova 
státního zastupitelství) nebo v ulici 
Sirotkova 1242 (pobočka Respon-
deo, o.s). Lze využít také emaily 
sradikovska@pms.justice.cz, jhora-
kova@pms.justice.cz, skalova@po-
mocobetem.cz či telefony 778 471 
067, 326 900 627 a 775 561 881. 

Zkušené a empatické porad-
kyně jsou připraveny bezplatně  
a anonymně pomoci při řešení vaši 
svízelné situace.

Tomáš Kellner,  
Probační a mediační služba

KONTAKTY
Štěpánka Radikovská

sradikovska@pms.justice.cz
778 471 067

Jana Horáková
jhorakova@pms.justice.cz

326 900 627

Linda Skalová
skalova@pomocobetem.cz

775 561 881 

O čarodějnickém bále se v Domově 
Modrý kámen mluvilo ještě několik dní
Venku jaro v plném rozkvětu, ale 
respirium Domova Modrý kámen 
ovládli 29. dubna pavouci, sovy, 
netopýři, ale hlavně čarodějnice, 
baby a ježibaby. Třicet tři domácích 
a šest přespolních babic tu mělo už 
patnáctý čarodějný bál. Nechybě-
la dobrá muzika, bohatý program  
a všudypřítomná dobrá nálada.

Pravý kouzelník, mistr republiky, 
Ondřej Sládek všechny udivoval svý-
mi triky a kouzly a na závěr svého 
vystoupení potěšil děti i dospělé vy-
tvářením rozličných zvířátek z nafu-
kovacích balonků. Folklorní soubor 
Furiant zas potěšil krásnými kroji  
a svým tanečním uměním. A po 
dobu dvou hodin si mohli všichni, 
kteří měli chuť, z plna hrdla zazpívat 
s hudebníkem Pavlem Burešem. Ba-
vili se mladí i staří.

Skoro všichni účastníci muse-
li vynaložit nějaké úsilí. Někteří si 
připravili vhodné kostýmy, další po-
mohli s výzdobou prostor, přípravou 
výborného občerstvení, grilováním 
buřtů, další upekli domácí kolá-
če, uvařili kávu. Pohostit a hlavně 
obsloužit všech 101 klientů, sedm 
hostů z Domu kněžny Emy v Ne-
ratovicích, kouzelníka, hudebníka  
a deset členů souboru Furiant neby-
la jednoduchá věc. A k tomu všemu 
se ještě tančilo. Nejen pro radost, 
ale také pro pobavení klientů. 

Ti byli vším tím rušným děním 
nadšeni a ještě několik dní poté mezi 
sebou probírali své zážitky i dojmy  
z bálu.

Bylo to opravdu moc pěkné  
a povedené čarodějnické odpoled-
ne. Tak zase za rok.

Irena Bártová, aktivizační pracov-
nice Domova Modrý kámen
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Dnes se učíme v muzeu: vzdělávacího 
programu se zúčastní osm set školáků
„Mně se nejvíc líbil pravěk!“ – „ Mně 
zase lékárna!“ – „Boží bylo to zařizo-
vání chalupy!“ – „ Já jsem ale našel 
jako první poklad!“

To je jenom několik z mnoha 
obdobných vět, které můžeme slyšet 
od konce dubna každé dopoledne  
v mnichovohradišťském muzeu. 
Probíhá zde totiž program s názvem 
Dnes se učíme v muzeu, kterého se 
účastní děti z prvních až pátých tříd 
z Mnichova Hradiště a okolí, z Ba-
kova nad Jizerou, Dolního Bousova  
a Turnova. Přihlášeno je téměř čty-
řicet tříd, což je více než 800 dětí. 
Program připravili pracovníci muzea 
ve spolupráci s bývalými pedagož-
kami, které zde uplatňují své dlou-
holeté zkušenosti z práce s dětmi. 
Shora uvedené citáty svědčí o tom, 
že se jim práce daří, děti jsou nad-
šené a celá akce se všem opravdu 
moc líbí. 

A co tedy děti v muzeu čeká? 
Práce ve skupinách a čtyři zaměst-
nání v expozicích. V expozici věno-
vané zdejší lékárně se seznamují  
s léčivými bylinami, z kterých si vaří 
čaj a vyrábějí mast. V oddělení ar-
cheologie poznávají skutečné nádo-
by a šperky z doby bronzové a samy 
se pak snaží si z drátků a modelo-
vací hmoty podobné předměty vy-
tvořit. V místnosti s obřím modelem 
Drábských světniček se seznamují  
s historií této regionální dominanty  
a s pověstí o obru Drábovi, která se 
k nim váže. 

Chlapci právě dovařili bylinkový čaj a testují jeho kvalitu. Foto: 3x Muzeum města Mnichovo Hradiště

Na vycpaných exponátech dále 
poznávají ptactvo žijící ve zdejším 
kraji a na závěr hledají onen výše 
zmíněný poklad, který prý ve ska-
lách obr Dráb ukryl. Zatím se ho po-
dařilo najít všem. Národopisné expo-
zice ukazují dětem život v 19. století 
a umožňují poznat dnes už mnohdy 
zapomenutá řemesla a nástroje, 
dříve běžně používané. Připraven je  
v muzeu také model staré venkov-
ské chalupy, kterou musí školáci za-

řídit nábytkem i dalším vybavením, 
včetně chléva se zvířaty.

Kromě „pravěkých šperků“  
a měsíčkové masti si děti z muzea 
odnášejí spoustu zážitků a věříme, 
že i nově nabytých vědomostí. To je 
asi největší odměna pro nás – orga-
nizátory. 

Osobně bych na tomto místě 
chtěla poděkovat všem, kdo se na 
přípravě a realizaci tohoto programu 
podílejí. Jmenovitě tedy paní Haně 

Menzelové, Miroslavě Rydvalové, 
Janě Havlíkové, Jitce Mazánkové, 
Daně Lamačové, Lence Procház-
kové, Libuši Dumkové, Jaroslavě 
Velichové, Jarmile Vopatové a v ne-
poslední řadě i mému kolegovi Vác-
lavu Holasovi. Poděkování patří také 
Ministerstvu kultury České republiky, 
které na akci finančně přispěje.

Jana  Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

V plné práci. Muzeum ukrývá odpovědi na všechny otázky. Prastaré šperky si návštěvníci domů odnést nemohou, a tak vyrábějí vlastní.

Muzejní noc 2015: obživli ti, kteří zakládali hradišťské muzeum

V Mateřské školce Mírová 
slavili svátek matek
Svátek maminek jsme na zahradě naší mateřské školy oslavili 6. května. Děti 
pro maminky připravily vystoupení, dárečky a kytičku. Na zahradě jsme si 
pak společně pohráli.

Za pár dní se rozloučíme s našimi předškoláky ze třídy Beruška a Hruš-
tička. Ti v úterý 9. června vystoupí v městském divadle v muzikálu Jak se noty 
ztratily. Po vystoupení budou předškoláci slavnostně dekorováni na školáky.

Naďa Kudrnáčová, Mateřská škola Mírová

V pátek 22. května proběhla v měst-
ském muzeu další muzejní noc. 
Tentokrát měla název Když jsme 
zakládali muzeum. Už tradičně 
představila návštěvníkům formou 
zábavných prohlídek konkrétní his-
torickou událost, která proběhla  
v našem městě. Tentokrát se jedna-
lo o sběr exponátů na připravovanou 
Národopisnou výstavu českoslovan-
skou. Návštěvníci muzea se tak ocitli 
v roce 1892 a stali se z nich (jak už 
bývá o mnichovohradišťské muzejní 
noci zvykem) turisté přijíždějící si 
prohlédnout Mnichovo Hradiště. 

Na nádraží, kde byli uvítáni hud-
bou, se jich ujal průvodce, jímž byl 
pozdější ředitel městské spořitelny 
František Mendík, a dovedl je do 
známého hostince U Černého orla. 
Cestou se dozvěděli o historii zdejší-
ho nádraží i výše zmíněného hostin-
ce. Právě v něm se odbývala schůze 
komitétu připravujícího materiál pro 
národopisnou výstavu. 

Členové výboru vybrali ze své-
ho středu učitele Ladislava Kováříč-
ka a vyslali ho do okolních vesnic. 
Nejprve se ale musel zastavit pro 
doporučení u okresního starosty 
Josefa Düricha, který v podání Edu-

arda Havránka podrobně představil 
svoji osobu i svou činnost. 

Poté se návštěvníci vydali do 
Hoškovic (dobové fotografie po-
mohly dotvořit představu Hoško-
vic na přelomu století), kde se od 
místních naučili tanec šmikurandu  
a poznali hudební nástroj fanfrnoch. 
Ve Dneboze zastihli babičku čtoucí 
svým vnoučatům pověsti a získa-
li modlitební knihu. V nedalekých 

Drábských světničkách potkali míst-
ního lékaře MUDr. Hořice, který jim 
vyprávěl o své zálibě v ornitologii. 

Poté se stali svědky plnění 
jednoho z jeho nelehkých úkolů – 
vystěhování valečovských skaláků.  
Ač se matka tří dětí, paní Vojtíšková, 
bránila, seč mohla, její snaha byla 
marná a obyvatelé skalních bytů 
skutečně museli v roce 1892 svá 
obydlí opustit. 

Unavení turisté poté došli do 
mnichovohradišťské lékárny, kde jim 
paní Mráčková, manželka magistra 
Mráčka, nabídla pro osvěžení bylin-
kové čaje. 

Prohlídka skončila opět v sále 
hostince, kde schůzující výbor 
nadšeně přivítal sebrané exponáty  
a rozhodl, že se pro vrácení z Prahy 
stanou základem zdejšího muzea.

Muzeum v Mnichově Hradišti 

skutečně vzniklo tímto způsobem  
a existuje zde více než 120 let. Le-
tošní muzejní noc připravili pracov-
níci muzea společně s folklórním 
souborem Furiant z Malé Bělé, členy 
DS Tyl a svými tradičními spolupra-
covníky. Všem jim patří velké podě-
kování.

   Jana  Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Město si připomene 
600. výročí Jana Husa

K připomenutí 600. výročí od 
smrti mistra Jana Husa připra-
vuje městské muzeum vzpo-
mínkovou akci. Uskuteční se v 
podvečer v pondělí 6. července. 
V kostele sv. Jakuba promluví o 
osobě Jana Husa kněz Ochra-
novského sboru Českobratrské 
církve evangelické v Turnově 
Ondřej Halama. Poté se účast-
níci odeberou k památníku Jana 
Husa v Husově ulici, kde bude 
položením květin a krátkým kul-
turním vystoupením akce zakon-
čena. (jd)

Muzejní noc otevřela ostrá debata v hostinci U Černého orla, na které před-
seda komitétu a ředitel pivovaru Brejcha konstatoval, že komitét toho zatím 
pro sběr předmětů na Národopisnou výstavu moc nevykonal.

Babička ve Dneboze darovala komitétu krásnou modlitební knížku. Tu kustod 
Ladislav Kovaříček pověřený samotným okresním starostou Josefem Dürichem 
ukázal turistům.
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Václav Jan Sekera (1815–1875)
Letos uplynulo 200 let od narození lékárníka Václava 
Jana Sekery, který v 19. století patřil k nejvýznam-
nějším osobnostem Mnichova Hradiště. Jeho dnešní 
stručné připomenutí je prvním příspěvkem do dlou-
hodobého nepravidelného seriálu pojednání o vý-
znamných osobnostech z Mnichovohradišťska.

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 01/2015, náklad 700 ks
vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

Chcete v Kamelotu inzerovat?
Městský zpravodaj je otevřený nejen 
čtenářským příspěvkům a komentá-
řům, ale také firmám a podnikate-
lům. Máte zájem na těchto stránkách 
inzerovat? 

Všeobecné podmínky pro zadá-
vání inzerce i konkrétní ceník nalez-
nete na webových stránkách města, 
případně můžete kontaktovat Ing. 

Danu Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). 

Věříme, že oficiální městský 
zpravodaj bude pro případné inze-
renty zajímavým prostorem a mož-
ností, jak oslovit potenciální zákazní-
ky. Jen vězte, že reklamní materiály 
mohou podle zásad vydávání zpra-
vodaje pokrýt maximálně dvě strany.

Václav Jan Sekera se narodil  
13. května 1815 v Mnichově Hradišti 
jako syn soukeníka, později hostin-
ského a starosty města Václava 
Sekery (1775–1850). Studoval na 
gymnáziu v Mladé Boleslavi a po 
krátkém působení v mnichovohra-
dišťské lékárně odešel na pražskou 
univerzitu. 

Po smrti svého strýce, lékárníka 
Václava Vejricha (1766–1835), zdě-
dil Sekera na severním okraji měs-
ta dům, kde se nacházela místní 
lékárna (č. p. 154 v ulici V Lipách, 
původně venkovská vila Františky 
z Ehrenbergu), a začal provozovat 
svou praxi. Krátce nato se oženil  
s Annou Kittlovou z Kláštera, s níž 
měl pět dětí. Jedním z jeho vnuků 

byl i Bedřich Ženíšek (1872–1930), 
místní malíř a fotograf, kterému 
bude v těchto místech věnován člá-
nek v příštím čísle.

Ve čtyřicátých až šedesátých 
letech 19. století patřil Sekera mezi 
nejaktivnější vlastence ve městě  
a dopisoval si s několika osobnosti 
českého veřejného života, mimo jiné 
s Josefem Kajetánem Tylem (1808–
1856). Ve své lékárně také prodával 
české knihy, protože v Hradišti v té 
době jiný knihkupec nepůsobil. Vý-
znamné bylo i Sekerovo působení 
v místním chudinském spolku, kde 
zastával funkci účetního a v někte-
rých případech psal za negramotné 
či psaní neschopné osoby jednotlivé 
žádosti.

Kromě těchto záslužných aktivit 
se Václav Sekera zabýval botanikou, 
která jej přitahovala od studentských 
let. V několika odborných časopi-
sech uveřejňoval zprávy o květeně 
z okolí Mnichova Hradiště a roku 
1842 objevil v údolí Plakánek dosud 
neznámý druh knotovky (jednoletá 
až vytrvalá vyšší bylina kvetoucí na 
mezích a loukách od května do září, 
pozn. red.). 

Plán sepsat souhrnnou práci  
o české květeně se mu nezdařil, celý 
život však pracoval na rozsáhlém 
herbáři. Rostliny Sekera sám sbíral 
nebo je vyměňoval s jinými botaniky. 
Své hotové herbáře lékárník daro-
val několika reálkám a gymnáziím. 
Jeho působení mu vyneslo členství 
v několika přírodovědných společ-
nostech a také čestný doktorát na 
Jagellonské univerzitě v Krakově.  
O jeho všestrannosti svědčí také 
skutečnost, že se zabýval ento-
mologií, zejména sběrem brouků  
a motýlů.

Sekerova všeobecná obliba ve 
městě mu roku 1868 vynesla funkci 

starosty, do níž byl zvolen 10. červ-
na. Toto období však bylo politicky 
nestabilní, docházelo k nejrůznějším 
projevům nesouhlasu s rakousko-
-uherským vyrovnáním, a tak lékár-
ník na svůj úřad v roce 1869 rezig-
noval, zřejmě také ze zdravotních 
důvodů. 

V první polovině sedmdesá-
tých let se Sekera rozhodl přenést 
lékárnu na místo, jež by bylo lépe 
dostupné obyvatelům ze všech částí 
města. Koupil proto zchátralý dřevě-
ný dům na náměstí, který zboural, 
a na jeho místě postavil v letech 
1874–1875 novou lékárnu, která 
později nesla název U Zlatého lva 
(č. p. 243). Svému účelu pak sloužila 
více než sto let. 

Václav Sekera zemřel 21. dub-
na 1875. Část Sekerovy pozůstalosti 
se nachází ve sbírkách mnichovo-
hradišťského muzea, část herbáře 
uchovává Přírodovědeckého oddě-
lení Národního muzea.

Lenka Procházková,  
historičkaPortrét Václava Jana Sekery. Foto: Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště

Společenské události
Něžná náruč rodičů: beseda pro nastávající maminky, jejich rodiny, rodiče kojenců
01/6 – Volnočasové centrum

Oslavy 900 let Sezemic a 130 let SDH Sezemice: velkolepá obecní slavnost
13/06 – 10:30, Sezemice, náves, kostel sv. Bartoloměje, škola

Veselá pouť aneb festival tradic 
19/06-20/06 – 10:00, Veselá u Mnichova Hradiště, náves

Zasedání zastupitelstva města
22/06 – 17:00, Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Oslava 800 let obce Loukovec: velkolepá obecní slavnost
20/06 – 12:00, Loukovec, náves u hasičské zbrojnice

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov
27/06 – 14:00, Boseň, hrad Valečov

Kam v červnu vyrazit?Dlouhodobé akce
Rada Vacátko zasahuje aneb Hříšní lidé města pražského: dvě bohatě vybavené 
expoziční místnosti představí historii tohoto seriálu doplněnou o kostýmy, rekvizity, ale 
také historky z natáčení
Termín: květen až srpen 2015, Muzeum v 2. patře zámku MH

Výstava k 70. výročí konce 2. světové války: výstava archivních fotografií
Termín: květen až říjen 2015, Kino Mnichovo Hradiště 

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Mn. Hradiště
Termín: od 3. června do konce prázdnin (vernisáž 3. června od 17:00 hodin), Ateliér 
Konírna ve dvoře ZUŠ 

Pravidelně se opakující akce
Pravidelné besedy s Libuší Vonáskovou: hodinové beseda o životě
Termíny: 03/06 v 10:00, 11/06 v 17:00, 17/06 v 10:00, 25/06 v 17:00, Volnočasové cen-
trum

Pojizerské Farmářské trhy: poctivé zboží přímo od výrobců 
Termíny: každou sobotu od 7:30 do 12:00, Masarykovo náměstí

Konzultace veřejnosti s architektem města Ing. arch. Richardem Černým 
Termíny: 08/06, 22/06 v 15:00, Městský úřad, místnost č. 202, 2. patro

Kulturní události
Festival Bez plotů: hudební festival, jehož výnos poslouží na potřeby klientů DPS
06/06 – 13:00, Domov Pod Skalami Kurovodice
Loop Station / Panda Diplomacy + afterparty DJs: koncert
06/06 – 18:00, Vostrov Open Air Club
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
10/06 – 18:00, Městské divadlo Mnichovo Hradiště
Výroční sborový koncert: koncert čtyř pěveckých sborů
12/06 – 18:00, Městské divadlo Mnichovo Hradiště

Hana Zagorová a Petr Rezek s kapelou Boom Band: 
koncert
12/06 – 20:30, Boseň, amfiteátr hradu Valečov
Vítání léta: baráčnické soubory z Řepova tančí a zpí-
vají pro radost
13/06 – Domov Modrý kámen MH
Vanessa/Schwarzprior + DJs: koncert
13/06 – 18:00, Vostrov Open Air Club
Divadlo v Korytech – Úžasná svatba: divadelní kome-
die DS Tyl Bakov n. Jiz.

27/06 – 19:30, Koryta, letní amfiteátr
Jakub Smolík s kapelou: koncert
26/06 – 20:30, Boseň, amfiteátr hradu Valečov

Sportovní pozvánky
DFK MH „A“ – Turnov: fotbalová divize žen 
06/06 – 14:00, Hřiště SK Jivina
MSK „B“ – Benátky „B“: fotbal muži okresní přebor 
06/06 – 17:00, Stadion MSK
MSK „dorost“ – Nové Strašecí: fotbal krajský přebor st. + ml. dorostu
07/06 – 10:15, Stadion MSK
Mistrovství Středočeské oblasti a Stylšampionát ZM-ST**: jezdecké závody
12/06-14/06 – Farma Ptýrov
TK MH „A“ – LTC MB „B“: tenisový turnaj smíšených družstev středočeská divize
13/06 – 9:00, TK Mnichovo Hradiště
TK MH „starší žactvo“ – Tenis Brandýs n. L.: tenisový turnaj smíš. družstev III. třída B
13/06 – 9:00, TK Mnichovo Hradiště
MSK „žáci“ – Beroun: fotbal krajský přebor st. + ml. žáci
13/06 – 9:30, Stadion MSK
Pojizerský triatlon
14/06 – 8:00, Volnočasový areál Bakov nad Jiz., koupaliště
TK MH „dorost“ – TK Čelákovice: tenisový turnaj smíšených družstev II. třída B
14/06 – 9:00, TK Mnichovo Hradiště
MSK „A“ – Zeleneč: fotbal muži 1. A třída
14/06 – 17:00, Stadion MSK
Ruská ruleta: cyklistický závod
19/06-20/06 – Farma Ptýrov
TK MH „B“ – Slavoj Žiželice: tenisový turnaj smíšených družstev II. třída B
20/06 – 9:00, Tenisový klub MH 
TK MH „C“ – TJ TK Neratovice: tenisový turnaj smíšených družstev IV. třída B
20/06 – 9:00, Tenisový klub MH
TK MH „B“ – LTC Kolín: tenisový turnaj smíšených družstev II. třída B
27/06 – 9:00, Tenisový klub MH
TK MH „C“ – volný los: tenisový turnaj smíšených družstev IV. třída B
27/06 – 9:00, Tenisový klub MH
Soutěž v požárním útoku o Káčovský pohár
28/06 – 10:00, Sychrov u MH, hřiště SDH Sychrov 

Kino Mnichovo Hradiště
Avengers: Age of Ultron (3D): superhrdinský komikso-
vý tým opět v akci (dabing)
03/06 – 19:00
Klub rváčů (2D): herecké duo Norton – Pitt v obnovené 
digitalizované premiéře (titulky)
04/06 – 20:00
Život je život (2D): nová letní komedie plná českých he-
reckých hvězd
05/06 – 20:00
Šílený Max: Zběsilá cesta (3D): návrat Maxe po 30 le-
tech, akční film (titulky)
06/06 – 20:00
Hurá na fotbal (2D): animovaný film (dabing)
07/06 – 15:00
Vybíjená (2D): česká komedie, dopolední projekce se zvýhodněním pro seniory  
10/06 – 10:00
Dítě číslo 44 (2D): Film o hledání masového vraha ve stalinistickém SSSR (titulky)
10/06 – 19:00
Edith Piaf (2D): připomeňte si osud slavné zpěvačky, jejíž písně žijí stále... (titulky)
11/06 – 20:00
Sedmero krkavců (2D): nová filmová verze slavné pohádky Boženy Němcové
12/06 – 20:00
Jurský svět (2D): pokračování Jurského parku po 22 letech (dabing)
13/06 – 20:00
Pírkovo dobrodružství (2D): americký animovaný film (dabing)
14/06 – 15:00
Sedmero krkavců (2D): nová filmová verze slavné pohádky Boženy Němcové
12/06 – 19:00
Odebrat z přátel (2D): neobvyklý horor, který se zcela odehrává na internetu (titulky)
18/06 – 20:00
Malá z rybárny (2D): loutkové zpracování Andersenova příběhu vypráví Oldřich Kaiser
19/06 – 20:00
San Andreas (3D): americký katastrofický film (titulky)
20/06 – 20:00
Sedmero krkavců (2D): nová filmová verze slavné pohádky Boženy Němcové
21/06 – 15:00
Stále spolu (2D): český dokumentární film o jedné neobvyklé rodině
24/06 – 19:00
Mimoni (2D): těší se na vás královna světového zločinu Scarlett Odkráglová (dabing)
25/06 – 17:00
Andílek na nervy (2D): česká letní komedie
25/06 – 20:00
Mimoni (3D): těší se na vás královna světového zločinu Scarlett Odkráglová (dabing)
26/06 – 17:00
Šílený Max: Zběsilá cesta (2D): návrat Šíleného Maxe po dlouhých 30 letech (titulky)
26/06 – 20:00
Jurský svět (3D): pokračování Jurského parku po 22 letech (dabing)
27/06 – 20:00
Mimoni (2D): těší se na vás královna světového zločinu Scarlett Odkráglová (dabing)
28/06 – 15:00
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10 PARKOVACÍCH MÍST

NABÍZÍME:

Míchání interiérových a fasádních barev 

Remal, Barlet a Caparol.

Míchání průmyslovcých barev - Barvy a Laky Hostivař 

a Franchi & Kim Emaily Industrol, Denas, Eternal

Lazury a laky na dřevo - Remmers, Lazurol, Luxol

Malířské barvy -  Supermal, Remal, Primalex, 

Het, Caparol

Nářadí pro malíře a lakýrníky - Ciret a SPOKAR.

199,-

139,-

299,-

Lepidlo 
Mamut glue
290 ml

Luxol originál palisandr
2,5 l + 0,5 l zdarma

Malíř plus
15 + 3 kg zdarma
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Průmyslová 829, Kosmonosy 293 06,
Telefon 774 64 14 14
e-mail: barvyboleslav@seznam.cz
www.barvyboleslav.cz


