
POUŤ
Atmosféru tradiční sva-
toanenské pouti přibližují 
kronikářské zápisy Václava 
Paříka. A je to skutečně 
pestré čtení.
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SGRAFITA
Jak bude vypadat radnice, 
až z ní bude odstraněno le-
šení, a zda na ní zůstanou 
sgrafita z 50. let? Na tuto 
otázku známe odpověď.
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PŘÍLOHA
Nejen pro turisty připravilo 
infocentrum čtyřstránkovou 
letní přílohu, která upo-
zorňuje na zajímavé akce  
i místa v regionu.

776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

A LÉTO 
PRIŠLO K NÁM...

Čas prázdnin, dovolených, večerního posezení pod širým nebem  
u grilu, výletů, koupání... Léto je od 21. června oficiálně tady a většina  
z nás se těší na dovolenou, která je možností na chvíli se zastavit, vy-
dechnout a dělat všechny ty věci, které nás naplňují radostí a jindy na ně 
času nezbývá.

Také v Kamelotu jsme létu věnovali hned čtyři stránky navíc. Třebaže 
tentokrát jsme v letní příloze zacílili především na turisty, které upozorňu-
jeme na zajímavé cíle, které by mohli zařadit do svých itinerářů, věřím, že 
si z nabídky aktivit odehrávajících se v širším regionu, vyberete i Vy míst-
ní. Po roce se vrací třeba Anenská pouť, tradiční akce, s jejíž dřívějším 
průběhem a podobou se můžete seznámit rovněž v aktuálním díle seriálu 
Čtení z mnichovohradišťských kronik, v průběhu již je Valečovské kulturní 
léto i Sedmihorské léto, které přinášejí velmi pestrý hudební i divadelní 
program, památky, kterých tady na okraji Českého ráje máme celou řád-
ku, jsou dávno otevřené turistům.

Neřadíte-li se mezi cestovatele a stačí Vám relaxace u vody, jistě dej-
te šanci naší, nyní již plně vybavené, pláži u Jizery. Dřevěná plata i další 
prvky slouží a obliba tohoto místa roste. Není takřka den, kdy byste tu 
nenarazili na plavce.

Já osobně se v horkých dnech rozhodně hodlám podívat do Příhraz-
ských skal. Pod stromy a mezi rozeklané pískovcové útvary vedro nepro-
niká zdaleka tolik jako do vydlážděného města. Rovněž si tak jako každý 
rok zajdu připomenout historické bohatství Mnichova Hradiště prohlídkou 
našeho zámku. A rozhodně si také nenechám ujít alespoň jednu z ne-
smírně zajímavých a vynalézavých akcí ve Valdštejnské lodžii na okraji 
Jičína, která je mou srdeční záležitostí. Tak třeba někde na viděnou.

Ondřej Lochman, starosta města

Vznikl nový uličník na rok 2018
Historička Lenka Křížová, dříve Pro-
cházková, připravila pro příznivce 
historie, ale i pro všechny, kteří mají 
rádi Mnichovo Hradiště, pokračování 
svého Mnichovohradišťského uliční-
ku.

Jde o stolní kalendář, který při-
náší více než pět desítek dalších ko-
mentovaných historických fotografií 

Pláž u Jizery nezahálí, areál řadu lidí potěšil

„Už včera jsme si užívali u Jizery  
a klobouk dolů, jak to tam prokouklo! 
Pláž aspiruje na to stát se naším nej-
oblíbenějším vycházkovým cílem.“ 
„O víkendu jsme tam také byli. Super 
to tam je.“ „Paráda.“

Z komentářů na sociálních sítí 
je vidět, že úpravou pláže u Jize-
ry, kde se říká Na Kamínkách, se 
město trefilo do vkusu místních. 
Zatímco vybudování městského kry-
tého bazénu by bylo investicí mno-
hamilionovou a kvůli řadě bazénů  
a aquacenter v dojezdové vzdále-
nosti od města nejspíš také nená-
vratnou, pláž se podařilo zvelebit 
výrazně levněji a ještě navíc za 

výrazného přispění místních i hos-
tujících dobrovolníků, před kterými 
nelze jinak, než smeknout. Přestože 
jde pouze o sezónní plovárnu, po 
proběhlých změnách se rozhodně 
jedná o důstojné místo, kde lze svla-
žit tělo rezehřáté letním parnem.

Před létem se pláž dočkala 
instalace nových laviček a stolů, 
kolem ohniště byly rozestavěny klá-
dy určené k sezení a nový mobiliář 
korunoval zabetonový venkovní gril, 
který mohou zájemci volně využívat. 
Mnozí sice už krátce po jeho umís-
tění začali pochybovat, jak dlouho 
na svém místě vydrží, město však 
vzkazuje, že se jedná o malý test 

– pokud gril přečká první sezónu a 
nezkrášlí zahradu některého nene-
chavce, dost možná vznikne u řeky 
napřesrok další grilovací stanoviště.

V minulosti již na pláži po levé 
straně mostu v podzámčí ve směru 
na Klášter pracovali studenti archi-
tektury z ČVUT, kteří navrhli podobu 
dřevěných plat a mol, prvky násled-
ně upravovali zahraniční studenti, 
kteří přijeli do Hradiště za poznáním, 
prací i zábavou vloni v létě, a v červ-
nu dílo završili samotní Hradišťáci, 
kteří se už dříve na zvelebování plá-
že výrazně podíleli.

„Dobrovolnické brigády se zú-
častnily tři desítky lidí včetně dětí. 

Natíraly se dřevěné prvky a pláž 
byla vysypána novým pískem,“ při-
pomíná Martina Kulíková, projektová 
manažerka města. Pracanti si ná-
sledně poseděli u ohně a za odměnu 
si opekli buřty.

A co nyní Na Kamínkách ještě 
chybí? „Zmrzka a pivko,“ zaznívá na 
městském Facebooku. Během červ-
nového gastronomického festivalu 
Restaurant Day, který se tu konal  
a kvalitu provedení všech zdejších 
prvků důkladně prověřil, tu však dobrot  
a lákadel bylo víc než dost. Bohužel 
šlo o jednodenní akci.

Redakce

města a jeho blízkého okolí.
Kalendář se bude prodávat  

v městském muzeu, informačním 
centru, v knihkupectví Monna, v pa-
pírnictví paní Otáhalové a v trafikách 
v ulici Ivana Olbrachta a na náměstí 
za 89 korun.

Redakce

Zámeckou zahradu zdobí rudé růže. Objektivem svého fotoaparátu je zachytil nový muzejník Karel Hubač.

ˇ

Poslední červnovou sobotu patřil areál pláže gastronomickému festivalu Restaurant Day. Foto: Lucie Velichová / LuckyPhotos
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INZERCE

Budoucnost sgrafit na fasádě radnice  
už je rozhodnutá. Zůstanou všechna
Práce na budově radnice utěšeně 
pokračují a historický objekt obléká 
nový kabát. Mizí vrstva hrubého bří-
zolitu z období normalizace a probí-
há čištění dekorativních prvků fasá-
dy, které nešetrný nástřik provedený 
v roce 1975 zdefomoval či zcela 
zakryl. Otázkou však donedávna zů-
stávala budoucnost sgrafit. Vraťme 
se ale na úplný začátek.

Současná budova radnice byla 
postavena v letech 1892 až 1893 po 
kompletní demolici původní barokní 
radnice. Autorem nové neorene-
sanční budovy byl pražský architekt 
Arnošt Jenšovský. O několik dekád 
později, v letech 1950 a 1951, byl v 
severním křídle přebudován a zvět-
šen divadelní sál využívaný dodnes. 
Vestavba si však vyžádala zazdění 
velkých, půlkruhově zakončených 
oken v patře. V roce 1950 navrhli 
architekti Jaroslav a Karel Fišero-
vi nové pojetí fasády. Vzniklo sice 
více variant, všechny však počítaly 
s odstraněním podstatné části ne-
orenesančního dekoru. Obnova fa-
sády proběhla v roce 1955. Původní 
členění bylo zachováno, plochy za-
zděných oken však byly v roce 1957 
vyplněny sgrafity ve stylu socialistic-
kého realismu.

Tři výjevy na severní straně 
představují založení města, dobu 
husitskou a rok 1848 v postavě 
zdejšího rodáka a novináře Emanu-
ela Arnolda. Dva obrazy v hlavním 
průčelí radnice připomínají události 
roku 1945 a osvobození Rudou 
armádou. Autory sgrafit jsou absol-
venti pražské uměleckoprůmyslové 
školy Miloslav Jágr, Vítězslav Holík, 

Luděk Maňásek a Lubomír Šperl 
(údaj z kroniky města). V roce 1975 
byla fasáda opatřena plošným hru-
bým nástřikem.

„Cílem opravy, která právě 
probíhá, je vrátit štukové výzdobě 
vnějšího pláště radnice původní 
vzhled. Hrubý nástřik, který zaslepil 
modelaci, je postupně odstraňován. 
Poškozené prvky štukové výzdoby 
budou doplněny a restaurovány. 
Sgrafita na východním a severním 
průčelí budou zachována a projdou 
restaurátorskou obnovou,“ komentu-
je probíhající práce Lenka Zikmun-
dová z odboru výstavby a životního 
prostředí městského úřadu.

Kromě zašlé barvy fasídy právě 
sgrafita a jejich špatný stav vedly  
k zahájení rekonstrukce opláštění 
budovy. Památkáři totiž při svém še-
tření na místě konstatovali, že sgrafi-
ta na severní straně radnice, tedy ta 
se symboly města a jeho okolí, jsou 
již v tak špatném stavu, že jejich od-
padnutí je v několika příštích letech 
bez řádné péče nevyhnutelné.

Přestože Národní památko-
vý ústav byl pro zachování všech 
sgrafit, město zvažovalo několik 
variant jak postupovat. Ideologicky 
zatížená sgrafita seškrabat a odstra-
nit by bylo nejlevnější, ale zároveň 
nejradikálnější. Otevřelo by to však 

cestu k obnovení oken vedoucích 
do divadla. Taková varianta spojená 
se značnými stavebními úpravami 
by však přišla minimálně na 800 
tisíc korun (ale spíše více, pravé 
okno by muselo zůstat slepé, pro-
tože na druhé straně zdi je v těchto 
místech zavěšen v divadle balkon).  
V radě města získal nakonec největ-
ší podporu návrh všechna sgrafita 
ponechat a formou informační tabu-
le jejich vznik zasadit do kontextu.

„Kdyby naši fasádu „zdobil“ 
srp s kladivem nebo Gottwald, byl 
bych pro odstranění. Rudoarmějec 
v roli osvoboditele mi však nevadí. 
Jde přece o naši historii, a navíc  
o historii před únorovým převratem  
v roce 1948,“ komentuje rozhodování  
o sgrafitech starosta Ondřej Lo-
chman a dodává: „Původní okna 
bych sice viděl na radnici raději, ale 
myslím, že pod milion bychom se 
nakonec nedostali a ještě by jedno 
okno bylo slepé.“

Také Lenka Zikmundová roz-
hodnutí rady města vítá: „Sgrafita 
dnes již představují historickou vrst-
vu a jsou dokladem poměrně citlivé-
ho přístupu k původní fasádě. Úplná 
rehabilitace původního vzhledu ob-
jektu s odstraněním zazdění oken 
není kvůli vestavbě divadla možná.“

Zásah restaurátorů tak čeká 
všechna sgrafita. Opravy a obno-
va těch v severní části, tedy těch 
nejdiskutovanějších, přijdou na při-
bližně 120 tisíc korun, méně poško-
zená sgrafita východní fasády budou 
opravena za zhruba 60 tisíc.

Redakce

Podoba radnice před rokem 1950. Foto: Archiv Muzea města Mn. Hradiště

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Marný boj za omezení 
alkoholu na veřejnosti
Drazí spoluobčané, dovolte mi po-
dělit se s vámi o frustraci, kterou 
zažívám spolu s většinou kolegů  
z Komise pro dopravu a bezpečnost 
našeho města.

Od začátku volebního období 
se snažíme prosadit vyhlášku ome-
zující konzumaci alkoholu na veřej-
nosti.Přestože se komise shodla na 
nutnosti přijetí této vyhlášky téměř 
jednohlasně, stále se nedaří najít 
dostatečnou politickou vůli u našich 
zastupitelů a rady města. Neustá-
le slyšíme zástupné důvody pro 
to, jestli je vyhláška opravdu nutná  
a zda bychom to ještě neměli zvážit, 
případně se někoho zeptat...

Podobné vyhlášky platí v Praze 
a v Mladé Boleslavi a zkušenosti 
jsou jen pozitivní. Na co tedy ještě 
čekáme?

Problematické chování pod-
napilých osob je zvláště časté nyní  
v letních měsících. Ve městě máme 
velký počet problémových osob, vel-
mi často bydlících na ubytovnách, 
pro něž je konzumace alkoholu hlav-
ní způsob trávení volného času. Ne-
myslím si, že je v pořádku, když se 
naše děti musí koukat na postávající 
individua před večerkami nebo na to, 
jak problémová mládež konzumuje  
alkohol dokonce přímo na dětských 
hřištích.

Velmi často slýcháme stížnos-
ti žen, které prochází ulicí 1. máje 
směrem k zámku a před jednou „tra-
diční“ restaurací jsou často terčem 
nemístných poznámek postávajících 
konzumentů, kteří nejsou hezkou vi-
zitkou našeho města ani pro turisty 
mířící na zámek.

Naši zastupitelé, a to bohužel 
hlavně z řad „vládnoucí“ koalice, vní-
mají tuto vyhlášku jako omezování  
a obtěžování spoluobčanů. Řek-
něme si ale na rovinu, koho tato 
vyhláška nemístně omezí? Na po-
volených předzahrádkách restaurací 
a na oznámených akcích se samo-
zřejmě alkohol konzumovat může. 
Místa, jako je pláž u Jizery, jsou také 
z vyhlášky vyjmuta, a lze tam tedy 
pít pivko k buřtíkům, které si tam 
můžeme opéct díky investici města 
do vybavení této lokality grilem a oh-
ništěm, naprosto bez omezení.

Opravdu to omezí běžné obča-
ny? Kdo z nás normálních občanů 
postává před večerkou s lahvovým 
pivem v ruce? To nikomu nevadí, že 
se situace ještě zhoršila díky záka-
zu kouření v restauracích? Nevadí 
ani, že v ulici Poříčské velmi často 
chodí konzumenti na záchod ke kon-
tejnerům nebo do křoví u dětského 
hřiště? Nevadí prázdné lahve a ne-
pořádek na náměstíčku mezi litými 
domky?

Jediná cesta jak přesvědčit ve-
dení města a hlavně naše zastupite-
le je neváhat a stěžovat si. Jsou tam 
totiž pro nás běžné občany, kteří jim 
dali svůj hlas ve volbách. Je na nich, 
aby se přestali bát pár hlasitých ne-
spokojenců a hájili zájmy ostatních 
slušných občanů, kteří se nechtějí 
koukat na opilce potácející se za bí-
lého dne s lahví v ruce.

Věřím, že nakonec najdou dost 
odvahy a vyhlášku přijmou.

 
Za SNK Mnichovo Hradiště 

Vojtěch Spolek

Velmi si vážím práce všech členů ko-
misí. Ta pro dopravu a bezpečnost 
patří mezi ty nejaktivnější. Protože 
vyhláška týkající se alkoholu na ve-
řejnosti patří mezi dlouho diskutova-
né, dodávám také reakci.

Vyhláška je už rok po formální 
stránce připravena ke schválení za-
stupitelstvem. Městské policii jsem 
také zadal, aby vedla statistiku počtu 
stížnosti spojených právě s nadměr-
nou konzumací alkoholu. K tématu 
této vyhlášky proběhlo rovněž pra-
covní zasedání zastupitelstva, na 
kterém však vyhlášku nepodpořila 
potřebná většina zastupitelů. 

Já osobně podporuji jen částeč-
né omezení, a to například v parku  
u kaštanky, v okolí škol a dalších 
míst. Každý ze zastupitelů však 
může vyhlášku ke schválení navrh-
nout na jednání zastupitelstva a pro 
svůj návrh potřebnou většinu získat, 
v komisi jich je hned několik. V prv-
ní řadě jde však v této věci o téma 
etické, a tak se bude, jako například  
v případě hracích automatů, doza-
jisté hlasovat napříč různými usku-
peními, což je koneckonců v našem 
zastupitelstvu zcela běžná věc.

Ondřej Lochman,starosta města

Kostelní návrší se má stát místem odpočinku
Kostelní návrší nedaleko náměstí, 
jemuž vévodí kostel sv. Jakuba, 
prochází změnami, které jej mají 
otevřít veřejnosti a vytvořit z něj pro-
stor zaslíbený relaxaci. Za pomoci 
dobrovolníků z řad místních mužů 
začátkem června již došlo k prvním 
úpravám.

Na základě žádosti spolku Ži-
jeme pro Hradiště přidělila Nadace 
Via Mnichovu Hradišti 120 tisíc ko-
run právě na rekultivaci okolí koste-
la, které dříve sloužilo jako hřbitov. 
Dnes je tu jen zřídka využívaná 
travnatá plocha, z níž je ovšem ten 
nejlepší výhled na zámek a nejstarší 
část města – přijďte se o tom pře-
svědčit. To se ovšem v sobotu 10. 
června začalo měnit.

Na výzvu předseda spolku Žije-
me pro Hradiště Jaroslava Trpkoše 
a faráře Pavla Macha zareagovaly 
dvě desítky mužů, kteří vyměnili so-
botní odpočinek za lopaty, kolečka a 
fyzickou námahu pod širým nebem. 
V rámci první brigády bylo třeba 
vyvozit ke kostelu sedmnáct tun 
štěrkového materiálu, za jehož vyu-
žití bude vybudována mlatová cesta 
kolem kostela. Po  splnění úkolu za-
sedli pracanti na faře ke společnému 
občerstvení.

Návrší nyní čeká srovnání te-
rénu, výsadba zeleně a nového 
trávníku, doplnění mobiliáře a také 
informačních panelů.

Redakce Postřehy z místních částí
Na jaře se setkat s obyvateli a posbí-
rat mezi nimi podněty, na podzim za-
sednout ke stolu se členy osadních 
výborů a připravit plán priorit a akcí, 
které se budou napřesrok realizovat. 
Tento model začalo v praxi využívat 
vedení města a kromě Hoškovic, 
kde na jaře probíhala rekonstrukce 
hasičské zbrojnice, a Dnebohu se  
v květnu a červnu setkalo s obyvateli 
všech místních částí.

„Obecně mám z těchto setkání 
dobrý pocit. Zintenzivňuje se díky 
nim komunikace s místními částmi 
a zároveň díky nim nezapomínáme, 
že se nestaráme jen o město, ale 
také o hned několik vesnic s vlast-
ními problémy,“ komentuje návštěvy 
starosta Ondřej Lochman a vyzdvi-
huje práci osadních výborů: „Musím 
ty lidi pochválit, mají hodně práce, 
minimum možností, a přesto se jim 
daří skvělé věci.“

A jaká témata se v konkrétních 
obcích  po oficiálním představení 
zrealizovaných investic a výhledu 
do budoucna probírala v rámci dis-

kuze? Od těch velkých, jakým byla 
absence míst k setkávání (Podolí  
a Olšina), chybějící vodovod (Lhoti-
ce a Dobrá Voda), na kterém už se 
ovšem pracuje, nebo stav místních 
komunikací (Sychrov) se řeč stáčela 
třeba až k nepořádku v příkopech  
a pokrouceným dopravním znač-
kám. Na přetřes rovněž přišla dětská 
hřiště, která během posledních dvou 
let vznikala v Kruhách, Sychrově, 
Lhoticích a Dnebohu, a to za zhruba 
půl milionu korun.

Podle starosty se vedení města 
vždy snaží podat pomocnou ruku, 
vzejde-li z místní částí nějaká inici-
ativa, zároveň se však rovněž snaží 
o to, využít danou situaci k posílení 
sousedských vztahů v jednotlivých 
sídlech. Tak například Hoškovičtí by 
rádi vedle zrekonstruované hasičár-
ny měli také pergolu. Město jim však 
nabízí materiál a navrhuje, zda by si 
pergolu nedokázali postavit svépo-
mocí.

Redakce

Úpravy lesoparku mají být do-
končeny v průběhu července. 
Už v minulých týdnech byl však 
lesopark předmětem celé řady 
dotazů lidí, kteří se ptali na finální 
podobu povrchu cestiček. „Podle 
informací od projektanta a doda-
vatele by měl být finální povrch 
cestiček z kameniva frakce 0 – 8 
milimetrů z lomu Chlum. Podob-
ný povrch je na cestě od zámku 
kolem zahrádek k parkovišti,“ 
vysvětluje projektová manažerka 
města Martina Kulíková. Vedle 
cest bude na podzim v parku vy-
budováno osvětlení, které osvítí 
cestu vedoucí „sáňkařskou drá-
hou“ (vstup z Máchovy ulice až 
k fotbalovému hřišti) a spodní 
cestu od hřiště do ulice Na Hrad-
čanech. Dále budou osvětleny 
schody spojující ulici Na Hradča-
nech a Vrchlického návrší. (red)

LESOPARK
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Město umí bojovat 
s drogovou závislostí

Historické centrum města rozkvétá
Do druhého ročníku dotačního pro-
gramu na obnovu nepamátkových 
objektů nacházejících se na území 
městské památkové zóny se v roce 
2017 přihlásilo dvanáct žadatelů. 
Požadované částky v součtu pře-
vyšovaly jeden milion korun, a tak 
městská rada po zralé úvaze roz-
hodla o navýšení původně vyčleně-
né částky z 300 na 400 tisíc korun.

Peníze z rozpočtu města si 
mezi sebou rozdělí pět vlastníků 
nemovitostí v historické části města, 
jejichž záměry zaujaly letopiseckou 
a muzejní komisi, radní i zastupite-
le. Šestý úspěšný žadatel se dotace 

nakonec zřekl.
A co se tedy v letošním roce s 

přispěním dotačních peněz bude 
opravovat? V první řadě by mělo 
jít o fasády domů čp. 243 a 284 na 
Masarykově náměstí, novou střešní 
krytinu na domě čp. 180 a domě čp. 
173 ve čtvrti Dvorce, jehož majitel 
získá navíc příspěvek na repasování 
historických oken. Dům čp. 8 poblíž 
náměstí bude mít nová dřevěná 
okna v patře a obnovené původní 
plechové rolety v přízemí.

Lenka Zikmundová,
odbor výstavby a živ. prostř. MÚDům čp. 284 naproti městskému úřadu. Dříve restaurace Karlovy Vary.

Dům čp. 180 čeká nová střecha. Dům čp. 243 na náměstí. Dům čp. 180, Dvorce. Dům čp. 8 v ulici Víta Nejedlého.

Studio nezávislého kosmetického poradce č. 903
Máchova 22, Mnichovo Hradiště

Tel.: 776 845 264, e-mail: j-a-n-a-e@centrum.cz
Otevírací doba: Út 14-16 , Čt 14-18

INZERCE

Nemusíte na to být sami: raná péče v Hradišti
Společnost pro ranou péči je ne-
státní nezisková organizace, která 
již 26 let poskytuje odborné služby, 
podporu a pomoc rodinám, ve který 
se narodilo dítě se zrakovým, těles-
ným, mentálním či kombinovaným 
postižením.

Narození dítěte s postižením 
je událost, která se hluboce dotkne 
života nejen samotného dítěte, ale 
celé jeho rodiny. Na tuto situaci ne-
jsou a nemohou být rodiče připraveni 
a po propuštění z porodnice se oci-
tají v obtížné životní situaci, kladou 
si mnoho otázek, jak vše zvládnou 
oni sami, sourozenci, prarodiče, celé 
okolí. Díky službě raná péče se jim 
dostane odborného poradenství. Po-
radkyně rané péče navštěvují rodiny 
v pravidelných odstupech doma, tak-
že rodině odpadá zbytečný stres s 
přesuny a dojížděním. Dítě se doma 
cítí bezpečně, je brán ohled na jeho 
denní režim a všechny potřeby, tak-

že práce s ním i s celou rodinou je 
nejefektivnější. 

Poradci rané péče poradí, jak 
nejlépe podpořit psychomotorický 
vývoj dítě, jaké zvolit metody a hrač-
ky pro stimulaci zraku. Rodiny si 
mohou i speciální hračky a pomůcky 
zapůjčit a vyzkoušet. Rodiče mo-
hou s poradci probrat všechny své 

starosti, dozvědí se kontakty na re-
gionální specialisty, dále informace  
o možné sociální podpoře, dostane 
se jim pomoci například i s žádostmi 
na různé nadace a fondy.

Mnozí rodiče vítají kontakt na 
jiné rodiny, které také vychovávají 
dítě s postižením a sdílí společně 
své zkušenosti. Společnost pro ra-

nou péči nabízí každoročně rodinám 
i týdenní pobyt, který je naplněn 
odborným programem pro děti i ro-
diče, ale nabízí rodinám i možnost 
společné relaxace v bezbariérovém 
prostředí.

Cílem rané péče je, aby se 
rodinám dostalo odborné pomoci 
a rodina zvládla náročnou situaci 
doma. S rodinou se pracuje zcela 
individuálně, dle potřeb, které má, 
a to od narození dítěte až do jeho 
sedmi let věku. Služba raná péče je 
pro rodiny zcela zdarma, a to i díky 
podpoře města Mnichovo Hradiště, 
Středočeského kraje, nadací i indivi-
duálních dárců. 

Více informací získáte na www.
ranapece.cz pod pracovištěm Pra-
ha, které zajišťuje službu v celém 
Středočeském kraji.

Josef Záhora, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví MÚ

Vážení občané, připravili jsme si pro 
vás sérii několika krátkých článků  
z oblasti drogové problematiky, kte-
ré budeme postupně zveřejňovat 
na stránkách Kamelotu, a přinášet 
tak informace nejen těm, kteří mají 
se závislostí vlastní zkušenost, ale 
nabídneme pomoc také jejich blíz-
kým. Tématem prvního článku je 
takzvaný „terénní program“, který 
se zaměřuje zejména na aktivní  
uživatele drog, ale díky svému zábě-
ru významně chrání i veřejné zdraví.

Již od roku 2007 poskytuje  
v Mnichově Hradišti své služby ne-
státní nezisková organizace Semi-
ramis. Díky podpoře města nabízí 
pomoc lidem, kteří se potýkají se 
závislostmi. Terénní pracovníci, 
takzvaní „streetworkeři“, nabízejí 
pomoc přímo v ulicích Mnichova 
Hradiště, sbírají odhozené injekční 
stříkačky a kontaktují uživatele drog, 
kterým pomáhají řešit především 
zdravotní a sociální potíže. 

Díky terénnímu programu je 
ve městě téměř eliminován výskyt 
odhozených injekčních stříkaček. 
„Lidé, kteří jsou do programu zapo-
jeni, totiž pravidelně odevzdávají po-
užité stříkačky k odborné likvidaci, 
dostávají za ně sterilní, a jsou proto 
více motivováni k bezpečnějšímu 
chování. V roce 2016 využilo služeb 
tohoto programu 66 lidí a bezpečně 
jsme zlikvidovali přes 600 použitých 
injekčních stříkaček,“ říká Ondřej 
Šulc, vedoucí programu. „Tím, že 
stříkačky měníme, výrazně snižu-
jeme riziko šíření infekčních chorob 
a také výskyt použitých stříkaček  
a jehel v ulicích,“ dodává. Na pří-
padný výskyt odhozených stříkaček 
můžete upozornit strážníky městské 
policie nebo terénní pracovníky, je-

jichž telefonní číslo naleznete v zá-
věru textu. 

Cílem programu ale není jen 
sběr a distribuce jehel. Kontakt pra-
covníků s uživateli drog umožňuje 
významně ovlivnit i to, jakou cestou 
se budou životy závislých ubírat. 
„Díky pravidelnému kontaktu mů-
žeme snížit míru zdravotního a so-
ciálního propadu, motivovat klienty 
k méně rizikovým způsobům braní 
drog a také je ve vhodnou chvíli pod-
pořit na cestě k léčbě a abstinenci. 
Jednoduše řečeno, čím lépe na tom 
budou, tím méně potíží bude třeba 
řešit. Zvětší se tak i šance na jejich 
úspěšnou léčbu. Znamená to vlast-
ně, že ve finále ušetříme peníze za 
léčbu infekčních nemocí, závislostí a 
mnohdy i za řešení důsledků trestné 
činnosti, která s drogami často sou-
visí,“ vysvětluje Šulc. 

Terénní pracovníci Semiramis 
dojíždí do Mnichova Hradiště kaž-
dou středu a z důvodu co největší 
dostupnosti poskytují služby zdarma 
a anonymně. Kontaktovat je můžete 
na telefonním čísle +420 724 087 
925 nebo e-mailu streetwork@os-
-semiramis.cz. Pro on-line poraden-
ství se můžete obrátit také na www.
os-semiramis.cz.

Pokud by vás zajímalo nějaké 
konkrétní téma z oblasti drogové pro-
blematiky nebo máte v tomto směru 
nějaké otázky a nevíte, na koho se 
obrátit, napište na e-mail místního 
protidrogového koordinátora, který 
vám poskytne potřebné informace  
a navede vás tím správným smě-
rem: josef.zahora@mnhradiste.cz.

Ondřej Šulc, Semiramis, 
Josef Záhora, odbor sociálních 

věcí  a zdravotnictví MÚ

Více držáků na „psí“ sáčky
Na začátku jara jsme intenzivně ře-
šili úklid a údržbu veřejných míst. Na 
přetřes přišly psí exkrementy a to, že 
ne všichni je po svých psech uklízejí. 
Vedení města hledá způsob, jak si-
tuaci zlepšit, a proto nechalo rozšířit 
síť košů, na nichž jsou nainstalované 
držáky na sáčky, které mají majite-
lům psů úklid usnadnit. 

Ke stávajícím šesti košům se 
sáčky od května přibylo dalších osm 
– umístili jsme je především na síd-
liště a do jejich blízkosti a dále také 
do parčíku u haly Bios nebo k pláži  
u Jizery. Po dokončení části leso-
parku předpokládáme, že i tam se 
nějaké objeví. Držáky se dají přichy-
tit na stávající koše, takže pokud se 
některé z vybraných míst neosvědčí, 
může být nahrazené jiným. Zároveň 
však stále platí, že tyto sáčky jsou 

jakési nouzové řešení a že za úklid 
po svém psovi je odpovědný každý 
majitel sám. 

Mapku s aktuálním umístěním 
košů bude možné nalézt na webu 
města v části Život ve městě – Život-
ní prostředí. 

K tomu, že město bude, doufej-
me, čistší, budou nově napomáhat 
také dva noví pracovníci, jejichž 
úkolem bude právě úklid veřejných 
prostranství. Na jejich mzdu městu 
přispěje stát – jsou totiž zaměstnáni 
v režimu veřejně prospěšných prací, 
jejichž cílem je pomoci dlouhodobě 
evidovaným na úřadu práce v zapo-
jení do běžného pracovního proce-
su. 

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Rekonstrukce kuchyně běží podle harmongramu
Plánovanému rozšíření mateřské 
školy v Jaselské ulici o nový pavilon 
pro 28 dětí předchází rekonstrukce 
technicky nevyhovující kuchyně, 
která se v červnu rozběhla na plné 
obrátky.

Na staveništi, kde vládne čilý 
ruch, byly v době uzávěrky Kame-
lotu již hotové výkopy pro novou ka-

nalizaci, bourání podlah, okopávání 
omítek nebo bourací práce v bývalé 
chladicí místnosti a již se pracovalo 
na pokládce kanalizace, elektrických 
rozvodech, přípravě vzduchotechni-
ky a činili se i zedníci. 

Podle Hany Bucharové ze sta-
vebního odboru se firma dosud dr-
žela harmonogramu, a tak se mohou 

malí i větší strávníci těšit na září, kdy 
se moderní kuchyně dočká zprovoz-
nění. 

Vedení města zatím děkujeme 
rodičům a zaměstnancům mateřské 
školy za vstřícnost a trpělivost bě-
hem náročné a složité rekonstrukce.

Co se týče nového pavilonu, 
na kteří zejména rodiče malých 

dětí, napjatě čekají, očekávalo se, 
že bude dokončen už v listopadu. 
Poskytovatel dotace však musí 
aktuálně schválit dílčí změny v pro-
jektu, což zahájení stavebních prací 
posouvá pravděpodobně na přelom 
roku 2017 a 2018.

Redakce

Město podpoří místní akce
Sobota 30. dubna byla v dotačním 
programu města stanovena jako 
druhý termín příjmu žádostí o dotace 
na letošní jednorázové veřejné akce  
a projekty partnerské spolupráce. 
Celkem dorazilo 21 žádostí (20 jed-
norázových veřejných projektů a je-
den projekt partnerské spolupráce).

Rada města se na návrh dotač-
ní komise rozhodla rozdělit 74 500 
Kč jak mezi tradiční akce (Mysli-
vecký chodníček, zábavně naučná 
stezka přírodou Mysliveckého spol-
ku Obůrka, Den na Vostrově: Do 
Hlubin, akce Klubu dětí a mládeže, 
35. ročník triatlonu Dřevěný muž 
stejnojmenného spolku, Přejezd 
rybníka ve Lhoticích SDH a osad-
ního výboru Lhotice, silniční běh 
Mnichovohradišťská pětadvacítka TJ 
Bakovský půlmaraton, Dětský spor-

tovní den 2017 MSK a Žijeme pro 
Hradiště, Hudební festival Olšinská 
struna pořádaný spolkem Naše stru-
na, Bál Spokojeného domova), tak  
i výjimečné události nebo nově za-
ložené akce (Oslavy 80 let volejbalu 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště, Festival 
Junity Městského parlamentu dětí  
a mládeže s podporu Klubu dětí  
a mládeže a happening ZUŠ OPEN 
zdejší Základní umělecké školy. 
Gymnázium pak získalo dotaci na 
partnerskou spolupráci s polským 
partnerským městem Chójnow ve 
výši 16 650 Kč.

Další termín pro příjem žádostí 
je 31. srpen. Informace naleznete 
na webu města nebo je na čísle 720 
070 039 poskytne Ondřej Šindelář.

Redakce

Stavební práce skončeny!

Stará hasičská zbrojnice už se skví 
v nové kráse. Díky investici 2,4 milio-
nu korun z rozpočtu města se místní 
část Hoškovice dočkala moderních 
a reprezentativních společenských 
prostor, a místní se tak budou mít 
kde sházet a plánovat společné ak-
tivity.

Rekonstrukce celého objektu, 
která byla dokončena na začátku 
července, zahrnovala vybudová-
ní nových stropů a podlah včetně 
zateplení, vybudování sociálního 
zařízení včetně nových rozvodů, 
výměnu oken a dveří, dále vnitřní 
štukové omítky, obklady a dlažbu a 
opravu vnější fasády. Nyní se plá-
nuje dozařízení prostor nábytkem 

a dalším vybavením a vybudování 
venkovního dřevěného přístřešku. 
Ten, jak již bylo uvedeno v článku o 
setkání zástupců města s obyvateli 
místních částí, si možná vytvoří sami 
obyvatelé Hoškovic z materiálu, kte-
rý dodá město.

„Pokud bude schválena zastupi-
telstvem rozpočtová změna, budou 
provedeny další práce v termínu do-
hodnutém se zhotoviteli. Jejich roz-
sah a doplnění vnitřního vybavení 
bude ještě konzultováno s osadním 
výborem,“ informuje Hana Bucharo-
vá ze stavebního odboru městského 
úřadu.

Redakce
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Komorní, zato však mezigenerační a ryze ženské publikum se sešlo  
v pondělí 29. května ve Vinárně Klubu při Dílně origami. Proniknout do 
světa tradičních japonských papírových skládaček pomáhaly hned tři 
lektorky:  Milada Bláhová, Marcela Buřilová a Lucie Metelková (uprostřed 
mezi účastnicemi kurzu). Dámy si s sebou přivezly na ukázku dobré čtyři 
desítky origami různých tvarů a složitosti. Vystavená kolekce srdíček byla 
dokonce autorským počinem Milady Bláhové. Mezi prezentovanými origa-
mi nechyběla ani ta nejtypičtější: jeřáb, myšleno pochopitelně ten z ptačí 
říše, který je v Japonsku vnímám jako symbol štěstí a dlouhověkosti a 
jehož se už v raném věku naučí skládat každý Japonec. I když Češka Mar-
cela Buřilová toto umění učila i jednoho dospělého Japonce – emigranta, 
který tak byl jejím nejkurióznějším žákem. Foto: Jiří Senohrábek

Večerníčkovské postavičky holčičky Káti a jejího psa Škubánka ožily na 
Mezinárodní den dětí, tedy 1. června dopoledne, hned ve dvou představe-
ních pro děti z místních mateřských škol a nejnižších tříd škol základních. 
Strakatý pes Škubánek našel v tomhle příběhu, v němž se na jevišti po-
hybovaly v souhře velké loutky a jejich vodiči, velkého psího Džina, který 
mu plnil všechna jeho přání a pomohl mu mimo jiné zvítězit i nad mnohem 
silnějšími čtyřnohými přáteli člověka. Řemeslně velmi poctivou a energií 
sršící inscenaci, na kterou děti velmi živě reagovaly, připravilo v Hradišti již 
zavedené pražské Divadlo D5. Foto: Jiří Senohrábek

A divadlo nemělo 1. června nouzi o diváky ani večer. Jako druhá hvězda 
prvního ročníku přehlídky Jaro hereckých osobností vystoupila na 
hradišťských divadelních prknech Iva Janžurová s představením Božská 
Sarah. Oblíbená komička se tu představila v poněkud jiné poloze – jako 
stárnoucí, přecitlivělá, éterická, ale někdy také nesnesitelná francouzská 
divadelní hvězda éry secese Sarah Bernhardt. Věrní diváci mohli srovná-
vat různé herecké podání jedné role: Před několika lety vystoupila  
v Mnichově Hradišti s tímto textem Angličana Johna Murrella Hana Maciu-
chová, ovšem pod titulem Ještěrka na slunci, který, na rozdíl od současné 
inscenace režisérky Alice Nellis s Ivou Janžurovou, vychází z originál-
ního titulu. Vpravdě skvostným hereckým partnerem byl Ivě Janžurové 
Igor Orozovič. Diváci tak měli příležitost zhlédnout duel současné největší 
ženské zasloužilé hvězdy a největší mužské vycházející hvězdy Národ-
ního divadla. Foto: Jiří Senohrábek

Na pomezí mezi amatérským a profesionálním divadlem se pohybuje 
pražské Divadlo Sentiment, které vstoupilo na hradišťská divadelní prkna 
poprvé v sobotu 10. června, a to představením Drakula versus Franken-
stein. Tato inscenace balancovala na pomezí komedie a hororu a měla 
vysokou úroveň zpracování. Až se Divadlo Sentiment do Hradiště vrátí, 
určitě si ho příště nenechte ujít. Foto: Iva Šulcová

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Červnové pasování prvňáčků na čtenáře
Ve čtvrtek 15. června proběhlo  
v naší knihovně slavnostní pasování 
prvňáčků z 2. základní školy na rytí-
ře Řádu čtenářského.

Děti z 1. A přišly v devět hodin  
a po hodině se vystřídaly s dětmi  
z 1. B. Nejprve malé návštěvníky 

i s paní učitelkou knihovnice přiví-
tala. Děti se usadily na židličky a s 
napětím očekávaly, co se bude dít. 
Zazněla slavnostní fanfára, při které 
před ně předstoupil velmistr Řádu 
čtenářského, uklonil se a s vážnou 
tváří smekl svůj majestátní klobouk. 

Pozdravil se s dětmi a přednesl čte-
nářský slib, ve kterém byly pokyny, 
jak s knížkami zacházet a ochra-
ňovat je. Malí rytíři pak vše stvrdili 
svým podpisem na podpisovou lis-
tinu. Za odměnu dostal každý malý 
rytíř pamětní list, knížku a záložku.

S velkým zájmem si nakonec 
členové čtenářského řádu prohlédli 
meč, kterým byli slavnostně paso-
váni.

Miroslava Nitschová,
městská knihovna

Sláva nazdar novému festivalu Junity
„Sláva nazdar výletu, nezmokli jsme, 
už jsme tu!“ zpívá se v jedné dět-
ské písničce. My jsme sice zmokli  
(a ne jednou), ale přesto jsme vytrvali  
a stálo to za to. První nápad uspo-
řádat hudební festival padl v Měst-
ském parlamentu dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště již před půl ro-
kem a od té doby probíhaly doha-
dy a přípravy. Všechny vyvrcholily  
v pátek 16. června za budovou  
2. základní školy a gymnázia. 

Připravovat jsme začali již čas-
ně z rána, první kapelu si návštěvní-
ci mohli poslechnout ve čtyři hodiny 
odpoledne. A jakou kapelu! O per-

fektní start se postarala Alepak Ska, 
následující Bikini jim však nezůstali 
nic dlužní a hráli také famózně. 
Třetí kapelu, Hnutí mysli, bohužel 
v polovině přerušil déšť, ale my se 
nezalekli a po krátké přestávce jsme 
pokračovali. Počasí si však stálo za 
svým, a tak musela následovat půl-
hodinová pauza, během které jsme 
se začali jen víc těšit na Pana Sysla 
a další, kteří se nebáli a pořádně to 
rozjeli. Do cíle nás dovedli Twilight 
Kid a úplnou tečku a korunu festivalu 
nasadila Era Vulgaris. 

Všech šest kapel hrálo skvěle 
a posluchači zůstali i v dešti. Však 

také bylo proč! Kromě parádní hud-
by bylo i dobré jídlo od Burger Boys, 
koutek pro děti, parkurová show od 
Tomáše „Sahira“ Tarana a slackline. 

Jistě vás teď napadne, jak jsme 
tohle všechno my, pár mládežníků, 
zvládli. Nebyli jsme na to ale sami. 
Naší největší podporou, která nám 
se vším pomohla a bez níž bychom 
byli ztracení, byla Hanka Skramus-
ká a Petra Pilbauerová z Klubu dětí  
a mládeže Mnichovo Hradiště.  
A protože nic není zadarmo, potře-
bovali jsme také někoho, kdo nám 
pomůže s financemi – našimi part-
nery se tak stali firma ELKOP s.r.o., 

Centrum zdravého spaní Nábytek 
HONZA s.r.o., firma ITBUSINESS 
s.r.o., město Mnichovo Hradiště, 
Spolek přátel Gymnázia Mnichovo 
Hradiště a firma TĚŽEX. Všem jim 
moc děkujeme. 

Na závěr mi dovolte zmínit pár 
čísel: 213 – tolik návštěvníků do-
razilo; 7 – tolik hodin festival trval;  
6 – tolik kapel zahrálo; 1 – o tolikátý 
ročník se jednalo. Dorazíte příští rok 
na další?

Veronika Juhasová, 
Městský parlament dětí 

a mládeže Mnichovo Hradiště

Poznávací zájezd do Anglie 
Ve dnech 4. až 9. června vyrazili 
žáci 7. až 9. tříd společně s učiteli 
angličtiny na poznávací zájezd do 
Velké Británie. 

Navštívili jsme Londýn, město 
plné úžasných zákoutí a míst, jako 
je například zvedací most Tower 
Bridge, bitevní loď HMS Belfast, 
muzeum voskových figurín Madame 
Tussauds či vyhlídkové kolo London 
Eye. Ve filmových ateliérech War-
ner Bros Studios jsme si prohlédli 
expozice z natáčení filmů o Harry 
Potterovi a neméně zajímavý byl  
i výlet na jižní pobřeží ke křídovým 
útesům Beachy Head a do městečka 
Brighton. 

Žáci měli také možnost poznat 
způsob anglického života zblízka, 
protože ubytování měli zajištěné pří-
mo v britských rodinách. 

Byl to týden plný skvělých zážit-
ků a pohody!

Miroslava Kuchrýková,
Základní škola Studentská 

Novou sezónu otevřou historky Miroslava Donutila
Ve středu 20. září od 19:30 hodin vy-
stoupí v městském divadle Miroslav 
Donutil se svým pořadem plným his-
torek a písniček, nazvaným Cestou 
necestou.

Tahle cesta není o báječné 
dovolené, ale o Donutilově herec-
ké pouti. V historkách známého  
a pohodového hbitého baviče ožijí 
v leckdy nečekaném světle mnozí 
jeho herečtí kolegové. Pořad bude 
prokládán písněmi nejen z populár-
ní Balady pro banditu, kde Miroslav 
Donutil ztvárnil ještě v čase svého 
působení v brněnském Divadle Na 
provázku ústřední mužskou roli Ni-

koly Šuhaje. Rozezní se také písně 
z dalších Donutilových hudebních 
nahrávek, na nichž je interpretem, 
a tak dojde i na ně: Možná vlastníte 

nedávna předního herce Národního 
divadla, který se po letech vrátil do 
brněnského Provázku, aby po boku 
svého syna Martina v roli Mozarta 
ztvárnil intrikána Salieriho v Shaffe-
rově dramatu Amadeus, dobře zná-
mém z filmového zpracování Miloše 
Formana. Možná přijde řeč i na to.

Vstupenky jsou v prodeji  
v Klubu už od počátku prázdnin, 
proto nezaspěte! Pořídit si je můžete  
i na internetu prostřednictvím portálu 
evstupenka.cz.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště 

doma CD Ten báječnej mužskej svět 
nebo Písničky z provázku. Pokud ne, 
objevíte během večera netušenou 
polohu tohoto skvělého baviče, do-
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Doslova v jednom kole byl v úterní podvečer 13. června v sále Klubu sta-
rosta města Ondřej Lochman. Taneční večer, na němž se o rytmus starala 
dechová kapela Turnovanka, totiž nejen zahájil, ale následně plul parke-
tem postupně hned s několika přítomnými seniorkami. Díky finančnímu 
příspěvku města se devět desítek hostů, což je maximální kapacita sálu 
pro taneční zábavu, mohlo radovat z dechovky bez placení vstupného, 
stejně jako už loni v září plné divadelní hlediště při koncertu Krajanky  
s Josefem Zímou. Také základní občerstvení naservírovaly zaměstnanky-
ně Klubu hostům na stůl zcela zdarma. Zásluhou starosty by se návštěvy 
dechovky měly stát tradiční záležitostí, které si budou moci Hradišťáci 
převážně pokročilejšího věku užívat dvakrát ročně. Na podzim se už nyní 
chystá koncert velké dechovky k poslechu v divadelním sále, příští jaro se 
pak opět bude tančit s dechovkou na sále Klubu. Foto: Jiří Senohrábek

Tradiční velkolepou školní besídku v závěru školního roku, spojenou se 
slavnostní rozlučkou s nejstaršími dětmi, připravily na čtvrteční brzké od-
poledne 15. června učitelky Mateřské školy Mírová. Názvu slavnostního 
odpoledne, Z pohádky do pohádky, šlo rozumět dvojím způsobem: V první 
části pásma si děti připravily pro své rodiče program, kde se pohybova-
ly ve svém oblíbeném světě pohádek. V jeho druhé půli pak došlo na 
dekorování dětí šerpou s nápisem Školák 2017 a předání malých dárků. 
Pedagožky tak čerstvě šestiletým dětem jistě chtěly povzbudivě vzkázat: 
Odchodem ze školky sice jedna pohádka končí, ale jiná – ta školní – hned 
nato začíná. Foto: Jiří Senohrábek

Červnovým statistikám návštěvnosti kina jednoznačně vévodily dětské fil-
my: K Mimi šéfovi, který byl hitem již od prvních jarních dnů, se nyní přidali 
Šmoulové a ve druhé půli měsíce pak hned v několika reprízách také třetí 
pokračování zaručených animovaných hitovek Auta a Já, padouch. Zmí-
něné snímky pro děti se také objevily mezi Filmovými dárky k vysvědčení. 
Tímto čtyřdenním maratónem ve dnech 29. června až 2. července se ka-
menné kino s diváky na měsíc rozloučilo. Hrát bude po červencové pauze 
opět od začátku srpna. Foto: Cinestar

S vpravdě italským temperamentem sehráli Simona Stašová a Michal 
Dlouhý v sobotu 17. června italskou komedii Vím, že víš, že vím a zakon-
čili tak divadelní přehlídku Jaro hereckých osobností. Momentálně nejvy-
tíženější česká divadelní herečka se v zákulisí svěřila, že tuhle komedii 
pro sebe a svého oblíbeného kolegu objevila sama, když jí uhranula už v 
italském originále. Důležitou součástí hry jsou filmové dotáčky s červeným 
fiátkem, které byly pro autentičnost pořízeny v centru Říma. Do poslední-
ho místa vyprodané divadlo nadšeně tleskalo nejen hercům, jež do kvarte-
ta doplnili ještě Petr Vančura a Andrea Daňková, ale v závěru také novému 
psíkovi Simony Stašové pořízenému v útulku, který při děkovačce vběhl 
na pódium a oživil už tak bouřlivou děkovačku. V dubnu nastudovala Si-
mona Stašová svoji nejnovější inscenaci, Skleněný zvěřinec. O jeho uve-
dení v Hradišti zhruba za rok bude Klub uvažovat. Foto: Jiří Senohrábek

ZUŠ se připojila k celostátnímu happeningu

V úterý 30. května se na mnichovo-
hradišťském náměstí uskutečnil více 
než čtyřhodinový koncert žáků naší 
umělecké školy. Podobné koncerty 
se konaly v dalších 355 městech  
v celé naší republice a všechny byly 
součástí prvního ročníku celostát-
ního happeningu základních umě-
leckých škol ZUŠ OPEN. Patronkou 
tohoto projektu je paní Magdalena 
Kožená, mezzosopranistka světo-
vého jména, která podporuje výuku 
v základních uměleckých školách: 
„Základní umělecké školy tvoří ko-

řeny naší kulturnosti, naší lásky  
k umění. Ve světovém měřítku jsou 
zcela unikátním vzdělávacím systé-
mem, který je třeba hýčkat, rozvíjet 
a podporovat.“
    Na pódiu na náměstí se vystřídalo 
přes 130 žáků zdejší základní umě-
lecké školy, představili se žáci všech 
oborů i jejich učitelé. Zahráli sólově 
na hudební nástroje, v kytarovém 
duu, kvartetu příčných fléten a sa-
xofonovém triu. Zazpívaly pěvecké 
sbory, zatančily dívky z tanečního 
oboru, několikrát vystoupil také žá-

kovský orchestr, divadelní soubor 
zahrál pohádku. Nedaleko pódia 
tvořili rovněž výtvarníci, v podloubí 
byla připravená výstava žáků výtvar-
ného oboru. 
    Děti v nezvyklém prostředí před-
vedly výborné výkony, nevadilo ani 
počasí, které si s námi pohrávalo. 
    Za pomoc při uskutečnění této 
akce děkujeme městu Mnichovo 
Hradiště.

Alena Hejlová,
Základní umělecká škola MH

Český med na farmářských trzích
O prospěšnosti medu na naše zdra-
ví není pochyb. První medobraní 
obvykle probíhá v červnu, a od čer-
vence si tak na farmářských trzích 
můžete koupit už letošní lahodný 
med. Na farmářských trzích v Mni-
chově Hradišti prodávají ten svůj pan 
Bartoš z Bělé pod Bezdězem a pan 
Šefl z Brandýsa nad Labem. 

Proč je český med přímo od 
včelaře tou nejlepší volbou? Na to 
jsme se zeptali pana Jiřího Šefla. 
„Hlavní předností je, že český med 
neobsahuje zbytky antibiotik, proto-
že v ČR je zakázáno včely antibio-
tiky léčit, a neobsahuje ani zbytky 
jiných léčiv, protože u nás se včely 
ošetřují pouze proti varroáze, a to na 
podzim, tedy mimo období snůšky,“ 
vysvětluje zkušený včelař. Včelám a 
včelaření tento člověk opravdu rozu-
mí, vždyť s ním začal již v roce 1976! 

„Mým cílem je získání kvalitního 
medu i za cenu jeho nižšího množ-
ství. Například pro medník používám 
zásadně nové plásty, které si včely 
vybudují. Tím zamezím možnosti 
zanesení zbytků nebezpečných lé-

čiv a zásob řepného cukru do medu. 
Mimo to med z nových plástů má ji-
nou chuť, než med z plástů, kde byly 
larvy a ze kterých se vylíhly včely,“ 
popisuje pan Šefl.  

V současnosti má okolo 70 včel-
stev na několika stanovištích v okolí 
Brandýsa nad Labem, a díky tomu 
produkuje několik druhů medu, pře-
devším květového.

Květový med se získává z nek-
tarů okvětí. Má jemnou chuť, je pro 
lidské tělo lehce stravitelný a obsa-
huje největší množství pylu. Mezi 
hlavní zdroje patří řepka, lípa, slu-
nečnice a akát. Květový med je svět-
lé barvy a rychle krystalizuje. Pan 
Šefl dodává: „Krystalizace medu je 
přírodní proces, při kterém se med 
zakonzervuje. Po zkrystalizování 
se neztrácejí léčivé účinky, naopak 
krystalizace medu je důkaz kvalitní-
ho medu. Pokud med nekrystalizuje, 
znamená to, že je znehodnocen.”

Většina z nás používá med na 
slazení čaje, kávy anebo na pečení. 
Pokud si chceme med namazat na 
chleba, je nejlepší sáhnout po skle-

nici pastovaného medu.  
Pastový med se vyrábí tak, že 

se květový med několikrát denně 
míchá,  aby se rozbila krystalová 
struktura medu. Po čase se začne 
zabarvovat do perleťové barvy a za-
čne mít hebkou konzistenci, která se 
již nezmění a med neztuhne. Během 
pastování nedochází k žádnému po-
škození medu a uchovává si všech-
ny důležité látky.

A na závěr ještě dvě praktické 
rady. Jak rozpustit tuhý med a jak ho 
správně skladovat? 

Každý med po určitě době 
ztuhne, neboli zkrystalizuje. Tekutý 

z něho vyrobíte velmi jednoduše. 
Sklenici medu ponořte do teplé vod-
ní lázně o maximální teplotě  45°C 
a pomalu ho rozpusťte. Vyšší teploty 
účinné látky medu ničí, stejně jako 
mikrovlnná trouba. 

Med je třeba skladovat v chlad-
ném a temném prostředí. Sklenici, 
kterou právě používáte, můžete mít 
klidně v i v pokojové teplotě, ale 
musí být vždy dobře uzavřená. 

Stavte se každou sobotu mezi 
půl osmou a dvanáctou hodinou na 
Masarykově náměstí. Vzhledem 
k velké zaneprázdněnosti včelařů 
během letních měsíců není možné, 
aby se účastnili trhů každý týden, 
ale od podzimu se opět vrátí a vy si 
budete moci doplnit zásoby medu 
před obdobím podzimních plískanic. 
Letní farmářské trhy jsou nicméně 
plné čerstvé zeleniny, ovoce, výbor-
ného pečiva, uzenin, rybích výrobků 
a mnoha dalšího. Více informací na 
www.trhyfarmarske.cz

Lenka Převrátilová,
Pojizerské farmářské trhy

Cykloturistický kurz šestých tříd očima žáků
Dva účastníci kempu měli naro-

zeniny, tak jsme jim všichni včetně 
učitelů popřáli vše nejlepší. Učitelé 
říkali, že jsme trhli rekord ve zraně-
ních, byla u nás totiž třikrát sanita. 
A děkujeme panu Čermákovi, paní 
učitelce Sojkové, panu učiteli Kanc-
nýřovi, panu Beranovi a nakonec 
paní zdravotnici, že to tam s námi ve 
zdraví přežili. 

 
Tereza Konečná, Kristýna 

Holanová, 6. A, ZŠ Studentská

Šlo o zájezd pro šestý ročník. Tý-
den na Branžeži od neděle až do 
pátku. Na každý den byl připravený 
bombový program. V neděli večer 
opékání a táborák a pak už program 
podle družstev. Lodě, kola, střelba 
ze vzduchovky a orientace v terénu.  
Z každé disciplíny byl závod, ve čtvr-
tek pak vyhodnocení soutěží. Také 
se pořádaly turnaje v přehazované 
a ping-pongu, byli jsme na výletech 
na kolech, například na hradě Kost, 
dělali jsme procházky po okolí atd.

Den dětí – Pohádková škola
V loňském roce uspořádali žáci naší 
školní samosprávy u příležitosti 
mezinárodního dne dětí zábavné 
soutěže pro děti z 1. až 3. tříd. Akce 
probíhala v duchu názvu „Pohádko-
vá škola“ a kvůli špatnému počasí se 
konala v půdních prostorách školy. 

Protože se soubor pohádko-
vých úkolů dětem moc líbil, rozhodli 
se žáci dětský den uspořádat letos 
znovu. Tentokrát bylo počasí skvělé, 
takže se vše mohlo odehrávat ven-
ku. Soutěže, které si žáci vyšších 
ročníků připravili, byly různé. Děti 
se vydováděly při skákání v pytli, ve 
střelbě na branku, v hádání a luštění 

a v jiných více či méně náročných 
disciplínách. Na stanovištích pak 
mohly potkat třeba  rodinu Simpso-
nových, Spongeboba, princezny, 
Červenou karkulku, ale i Batmana, 
Jokera a Harley Quinn. Na závěr 
se děti prosoutěžily až k pokladu se 
sladkou odměnou. 

Všem žákům, kteří se na pří-
pravách podíleli, patří ohromný dík  
a klobouk dolů před jejich nadšením. 
Těšíme se, čím nás překvapí příští 
rok.

Stanislava Matulová,                                                                                               
Základní škola Studentská

Ráda bych poděkovala všem, 
kteří organizovali a sponzorovali 
hudební koncert Turnovanky. 
Bylo to moc příjemné posezení 
u krásné hudby. Budeme se těšit 
na další akci. S pozdravem Dana 
Lochmanová.

PODĚKOVÁNÍ
Městská knihovna v Mnichově 
Hradišti upozorňuje své čtenáře, 
že z důvodu revize knihovního 
fondu bude ve dnech 28. srpna 
až 1. září uzavřena. Děkujeme 
za pochopení.

UPOZORNĚNÍ
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Škola v přírodě na téma 
„Společně na statku“

MAP Mnichovohradišťsko – co se stihlo do léta a na co se můžete těšit
Školní rok dospěl ke svému závěru 
a spolu s ním utichají na krátkou 
prázdninovou dobu i naše vzdělá-
vací aktivity. Přesto vám nabízíme 
ohlédnutí za zajímavou červnovou 
nabídkou akcí, již jsme pro všechny 
zájemce o výchovu a vzdělávání při-
pravili v rámci projektu Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání pro ORP 
Mnichovo Hradiště.

Na začátku června se poprvé 
sešel MAPí čtenářský klub. Práce  
s inspirativními texty z oblasti výcho-
vy a vzdělávání, které připravila Iva 
Dobiášová, nás zavedla k diskusi  
o vlastních zkušenostech jak peda-
gogických, tak rodičovských. Zabý-
vali jsme se publikací Carol Dwecko-
vé Nastavení mysli a shodli jsme se, 
že během dalších setkání čtenářské-
ho klubu se budeme věnovat i textům 
z beletrie, které velmi podnětným 
způsobem pojednávají o výchově  
a roli školy pro rodiče. Čtenářský 
klub se sejde po prázdninové pře-
stávce v druhé polovině září. Datum 
ještě upřesníme.

Ve středu 7. června se uskuteč-
nilo další setkání s inspirací, a sice 
přednáška pro rodiče na téma Proč 

dítě zlobí? Byl to příjemně strávený 
podvečer. Lektorku Stanislavu Em-
merlingovou si do MŠ Mírová přišli 
poslechnout nejen rodiče, ale i ně-
které paní učitelky. Dozvěděli jsme 
se, jak je důležité během výchovné-
ho procesu u dítěte naplňovat jeho 
základní emocionální potřeby – dítě 
musí mít povědomí o svém místě 
na světě, musí pociťovat bezpečí  
a podporu, nesmíme však zapome-
nout například ani na důležitost hra-
nic ve výchově. Děti potřebují lásku 
nás, dospělých! Nezbytný je pro 
ně intenzivní fyzický kontakt, naše 
soustředěná pozornost, kterou jim 
věnujeme, to, že je bezpodmínečně 
přijímáme nebo že je učíme vnímat 
pozitivně svět a přijímat nedostatky. 
Pokud všechny tyto body naplňujete, 
jistě nemáte problém s tím, že by 
právě vaše dítě zlobilo.

Neobyčejné setkání proběhlo  
v pátek 9. června na pláži u Jizery 
– pračlověk Jan „Tonda“ Půlpán nám 
předvedl, jak se dá rozdělat oheň 
prostým třením dřev, což jsme si 
vzápětí i vyzkoušeli. Věřte tomu, že 
to nebylo  vůbec snadné! Obrovské 
oblibě nejen mezi dětmi, ale i mezi 

dospělými se až do pozdních ve-
černích hodin těšilo i vrhání oštěpů. 
Pračlověk Tonda nám povyprávěl 
o životě v pravěku, přivezl ukázky 
nástrojů používaných v pravěku  
a také fotografie „pravěkého“ obleče-
ní. Dozvěděli jsme se, jak se dříve 
naši předkové dokázali v krajině uži-
vit, ukrýt, obléct, zahřát a přežít. 

Pěkným zakončením školního 
roku a inspirativním vykročením 
do prázdnin bylo setkání (u kávy)  
s Jaromírem Gottliebem – truhlá-

řem, učitelem, muzikantem, země-
dělcem, dříve ředitelem Muzea hry 
v Jičíně, člověkem mnoha talentů  
a zkušeností, jež proběhlo na mni-
chovohradišťské faře. Svým vyprá-
věním a příkladem svých bohatých 
pedagogických a muzejních zkuše-
ností nás vyslal do prázdnin s tím, 
že nás jeho příběhy povzbudí k my-
šlenkám, jež jsou na jednu stranu 
důležité, na druhou stranu pak leh-
ce zneklidňující – letní měsíce jsou 
právě tím obdobím vhodným pro tyto 

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

úvahy. 
Stejně jako školy a školky za-

vřely nyní své brány a utlumila se  
i nabídka pravidelných vzdělávacích 
aktivit neformálních vzdělavatelů,  
i MAP Mnichovohradišťsko si naplá-
noval dvouměsíční pauzu. Nicméně 
přípravné práce ani zdaleka nekončí 
a již nyní bychom vás rádi „navna-
dili“ na naši podzimní nabídku. Na 
začátku září si určitě  nenechte ujít 
Listování, jež připravujeme ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Mni-
chova Hradiště. A o co jde? Jedná 
se o divadelní představení s knihou  
v ruce, zvláštní druh scénického 
čtení, který velice poutavou formou 
předkládá divákům zcela nový zá-
žitek z četby. Svým pojetím si kla-
de za cíl posluchače knihou oslovit  
a obzvláště u žáků a studentů probu-
dit zájem o čtení a sebevzdělávání. 
Snaží se být pomocníkem pedago-
gů a rodičů v motivaci dětí ke čtení 
knížek. 

Těšíme se i na městské slav-
nosti v rámci akce Zažít Hradiště 
jinak, kde se s námi budete moci se-
tkat v našem stánku „Školy a školky 
pro kluky a holky aneb MAP“.    

Již nyní bychom Vás rádi po-
zvali na přednášku Jana Mühlfeita, 
globálního stratéga, kouče a men-
tora, na téma Odemykání dětského 
potenciálu, jež se uskuteční v úterý 
26. září v mnichovohradišťském di-
vadelním sále a bude určená pro ši-
rokou veřejnost. Po skončení kariéry 
vrcholného manažera vytvořil Jan 
Mühlfeit absolutně unikátní metodiku 
osobního rozvoje, která má kořeny  
v pozitivní psychologii a vychází 
nejen z jeho osobních zkušeností, 
ale také ze zkušeností celé řady 
osobností z řad globálního byznysu, 
politiky nebo sportu.

Všechny potřebné informace  
o nabídce našich vzdělávacích akti-
vit i o naší další činnosti naleznete 
na našich webových stránkách www.
map-mh.cz. Na nich, ale i na našem 
facebookovém profilu MAP Mnicho-
vohradišťsko jsou ke zhlédnutí nejen 
pozvánky na všechny naše akce, ale 
též jejich stručné zhodnocení, jakož 
i odkazy na zajímavé články či videa 
související s tématem vzdělávání.

Projektový tým 
MAP Mnichovohradišťsko

Gymnazisté cestovali za poznáním za hranice
Ve dnech 8. a 9.června se zúčast-
nilo 53 žáků našeho gymnázia (z 
kvarty, 1. A a sexty) v doprovodu vy-
učujících Zuzany Břouškové a Pavla 
Paclta poznávacího zájezdu do ra-
kouské Solné komory a německého 
Berchtesgadenu.

Po několikahodinové jízdě lu-
xusním autobusem začal program 
prohlídkou císařských lázní Bad 
Ischl. Ty byly oblíbeným místem 
Františka Josefa I. a později i jeho 
ženy Alžběty Bavorské, přezdívané 
Sissi. Už zde byly slyšet reakce žáků 
typu: „Tady je to krásné!“, „Všude je 
tolik upravené zeleně!“, „Nikde není 
vidět pohozené odpadky!“ nebo „Ty 
nádherné barvy!“ Prostě dojmy první  
i ty následující byly veskrze pozitivní. 

I další bod programu všechny 
nadchl, jednalo se o hodinovou pro-
jížďku lodí po jezeře Wolfgangsee – 
ze St. Wolfgang do St. Gilgen. Obě 
městečka poskytují návštěvníkům 

úchvatnou atmosféru.
Druhý den nabídl také velké 

množství zážitků, každý si mohl 
najít to, co ho zajímalo. Nejprve v 
Salzburgu, kde si žáci po stráve-

né noci a bohaté snídani v jednom  
z hostelů prohlédli Mozartovo měs-
to – Mozartův rodný a obytný dům, 
půvabnou Getreidegasse, Salzbur-
ský dóm a pevnost Hohensalzburg, 

odkud je překrásný výhled do okolní 
krajiny. Poté následoval přejezd do 
oblasti Berchtesgaden. 

První zastávkou bylo jezero 
Königsee, které má průzračně čis-
tou, i když poměrně chladnou vodu. 
To všichni uvítali, protože v horkém 
počasí poskytla příjemné osvěže-
ní a ochlazení. Návštěva solného 
dolu na závěr zájezdu stála opravdu 
zato. Zde si musí každý návštěvník 
nejprve obléknout speciální kombi-
nézu a pak může vyjet vláčkem do 
podzemí. Nabídne se mu hodinová 
prohlídka dolu, sjíždění po skluzav-
kách, projížďka loďkou po podzem-
ním jezírku za doprovodu hudby  
a světelných efektů.

Všichni účastníci zájezdu byli 
nadšení, spokojení, většině se ne-
chtělo domů.
 

Zuzana Břoušková,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Velcí i malí společně slavili Den dětí
Už pozvánka, která k nám do školky 
přišla  ze zdejšího gymnázia, nás 
potěšila. Naši velcí kamarádi pro nás 
přichystali překvapení ke Dni dětí.

To víte, že jsme dorazili na 
smluvené setkání včas i s plnými 
baťůžky. A vůbec jsme nelitovali, 
bylo to prima. Čekalo nás jedenáct 
úkolů, které jsme plnili v celém spor-
tovním areálu. Skákali jsme, stříleli, 
házeli a dělali spoustu dalších věcí. 
Užili jsme si hodně legrace a naši 
velcí kamarádi koukali, co už všech-
no dokážeme. To se ví, že nás i po-
chválili a za každý splněný úkol nám 
do notýsku dali obrázek.

Nejlepší byl ale závěr. Představ-
te si obrovské pískoviště plné pís-
ku. V něm ukryli piráti  pět pokladů  
a k tomu děti z celé školy. Úkol zněl 
jasně: každá třída si najde svůj po-
klad. A to vám nastala mela, všich-
ni hrabali, všichni hledali. Když už 
se zdálo, že půjdeme do školky  
s prázdnou, tak jsme ty poklady vy-
hrabali. To se ví, že trošku pomohli  
i dospělí. A nakonec jsme poděkova-
li a začali se chystat na cestu zpátky 
do školky.

P.S. Vedle malého dárečku, kte-

rý jsme už předali, patří ještě jedno 
velikánské poděkování panu profe-
sorovi Lukáši Umáčenému a jeho 

studentům. Moc vám všem děkuje-
me a budeme rádi, když zase někdy 
přijdete mezi nás.

Děti a paní učitelky, 
Mateřská škola Mírová

Se třídami 4. A a 4. B jsme v červ-
nu strávili krásný týden v Oldřichově  
v Hájích, kde jsme se zúčastnili eko-
logicky-výchovného vzdělávacího 
pobytu v Ekocentru Suchopýr.

Zážitků jsme nasbírali oprav-
du neskutečné množství. Lektorky 
Petra s Julií pro nás připravily pestrý 
program, který byl zaměřen na po-
znávání přírody, ochranu životního 
prostředí a udržitelný způsob života.

Jako Lišky a Káňata jsme se se-
známili s životem na farmě a zahráli 
si na hospodáře, kteří musí denně 
pečovat o své ovečky a kozy. Vydali 
jsme se na divoké pastviny a zkusili 
život pastýřů. Jako pasáčci ovcí jsme 
se naučili hrát na tradiční píšťalu, 
takzvanou koncovku. Ukázali jsme 
si zpracování vlny a k tomu jsme 
si i něco plstěného vyrobili. Také 
jsme se vydali na celodenní výlet, 
při kterém jsme poznávali Jizerské 
hory všemi smysly. Zdolali jsme Old-
řichovský Špičák, jehož výška je 724 
metrů, a velkým zážitkem pro nás 
bylo překvapení, které si lektorky 

připravily. Během túry jsme se ocitli 
v jurtě, tedy v tradičním obydlí ko-
čovných kmenů z Mongolska. Julča 
dokonce zahrála na sluneční buben. 
Na louce jsme si tak mohli vychutnat 
překrásné tóny, které tento hudební 
nástroj vydává.

Další velkou zkušeností se pro 
nás stal vodní biomonitoring. Pro-
měnili jsme se v přírodovědce, kte-
ří zkoumají život v tůni. Lovili jsme  
a bádali pod drobnohledem.

Většina z nás byla nejvíce nad-
šena z dopoledne s koňmi. Nejen, 
že jsme si vyzkoušeli, jak se o koně 
pečuje, ale také jsme se projeli na 
koňském hřbetě.

Během večera jsme hráli bran-
ball, fotbal, volejbal, cvičili jógu, 
opékali buřty, nechyběla ani noční 
stezka odvahy.

Počasí ani jídlo nemělo chybu. 
Škoda jen, že jsme si nemohli pobyt 
prodloužit.

Kateřina Pospíchalová, 
Základní škola Sokolovská

Studenti mají rádi zámek, 
nelíbí se jim stav nádraží
Studenti místního gymnázia vytvořili 
pocitovou mapu Mnichova Hradiště, 
která vznikla jako pololetní skupino-
vá práce do hodin společenských 
věd. Cílem tohoto projektu bylo zma-
povat příjemná a nepříjemná místa 
pro mladé lidi ve městě. 

Mapa samotná byla umístě-
na v budově gymnázia, kde měli 
studenti i vyučující možnost se do 
projektu zapojit zapíchnutím barev-
ného špendlíku a napsáním krátké 
poznámky k upřesnění svého pocitu 
z konkrétního místa nebo stručné 

zpětné vazby. 
Z pozitivních míst stojí za zmín-

ku například nový Lidl nebo oblast 
kolem zámku, a to díky jejímu udr-
žovanému stavu. Z negativních po-
tom dálnice D10 kvůli nadměrnému 
hluku a vlakové nádraží, které by si 
zasloužilo rekonstrukci. Kompletní 
výsledky projektu byly již zaslány 
na městský úřad k dalšímu konzul-
tování.

Vojtěch Kupka,
Gymnázium Mnichovo Hradiště
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Už 80 let se můžete procházet Zlatou stezkou
Zlatá stezka Českého ráje je 119 
kilometrů dlouhá červeně značená 
turistická stezka, která spojuje nej-
významnější místa Českého ráje. 
Vznikla propojením dosavadních 
stezek a jejich jednotným označe-
ním. Spojuje památky a přírodní 
krásy spolu s ubytovacími středisky 
a restauracemi. Zásluhu na jejím 
značení a zpřístupnění měl i Klub 
českých turistů. 

Poprvé byla zmíněna v publika-
ci Klubu českých turistů v roce 1937. 
Ještě před válkou o ní byl natočen 

i propagační film. Doba však rozvoji 
stezky nepřála. Rozvoj cestování za-
čal na počátku 19. století. Byly napří-
klad postaveny Lázně Sedmihorky, 
vyhlídková věž pod Pannou na Tros-
kách, rozšířena Myší díra na Hrubé 
Skále a na Valdštejně se již začalo 
dokonce vybírat vstupné. Rozvoj 
umožnil i výstavbu silnic a železnic. 
Větší rozmach turistiky přišel na po-
čátku 20. století. Zvyšovala se život-
ní úroveň obyvatelstva, tím pádem 
i chudší vrstvy obyvatelstva mohly 
cestovat. S tímto rozmachem a zpří-

stupňováním nových stezek přišel  
i nárůst ubytovacích a občerstvova-
cích kapacit.

Termín Zlatá stezka je známý už 
osmdesát let. I během této doby však 
prošla stezka několika změnami. Pře-
devším díky nárůstu využívání silnic  
a mohutnění automobilové dopravy 
muselo dojít k přetrasování právě 
v okolí silnic. Dalším výrazným zá-
sahem byla těžba sklářských písků 
poblíž Hrdoňovic.

Trasa stezky začíná v Mladé 
Boleslavi. Lemují ji středověké hrady 

Valečov, Kost, Trosky, Hrubá Skála, 
Valdštejn a Frýdštejn. Součástí jsou 
i zámky Hrubý Rohozec, Hrubá Ská-
la a Mnichovo Hradiště a rozhledny  
a kopce Mužský, Kopanina, Kozá-
kov a Tábor. Zároveň zde můžete 
na trase vidět roubené stavby lidové  
a městské architektury. 

Stezku si můžete projít za něko-
lik dní, nebo lze absolvovat jen část, 
která vás zajímá.

Nikola Holasová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Na Bezděz se vrací festival
S koncem léta přijde i 13. ročník ob-
líbeného letního festivalu, který se 
každoročně koná na významných 
historických památkách. Putovní 
festival zaměřený na rozvoj turistiky 
navštíví osm hradů po celé ČR bě-
hem osmi prázdninových víkendů. 
Ve dnech 1. a 2. září se můžete 
těšit na Bezděz, který je zároveň po-
slední zastávkou festivalu. Hudební 
vystoupení na Bezdězu započne  
v pátek v 17:30 hodin a v sobotu již 
od 11:30 hodin. Program proběhne 
jako v loňském roce za obcí Bezděz.

Návštěvníci mohou bezplatně 
stanovat ve stanovém městečku 
vedle areálu, kde budou k dispozici 
toalety a voda. Zároveň je možné 
ubytování v hlídaných VIP hradních 
kempech s vlastním sociálním zaří-
zením. V areálu bude mnoho stánků 
s občerstvením, v jejichž nabídce 
budou i vegetariánské pokrmy. Areál 
se nachází přibližně dva kilometry 

od železniční stanice Bezděz. Své 
batohy a kola budete moci bezpečně 
odložit v úschovně. Součástí vstup-
ného je i prohlídka hradu.

V rámci akce vystoupí přední 
čeští a slovenští hudební interpreti. 
Páteční vystoupení započne kapela 
Smrtislav, po které se dále na pó-
diu vystřídají Vypsaná Fixa, Visací 
zámek, Olympic, Horkýže Slíže, 
Rybičky 48 a rapper Vladimir 518. 
V sobotu vystoupí například Xindl 
X, Mandrage, Tomáš Klus, Arakain 
s Lucií Bílou, Anna K, Wohnout, Ri-
chard Müller, Majk Spirit a H16 nebo 
slovenská skupina No Name.

Vstupenky v předprodeji jsou  
k dostání v Infocentru Mnichovo Hra-
diště na Masarykově náměstí 299 
(pátek – 400 Kč, sobota – 520 Kč, 
permanentka – 820 Kč).

Nikola Holasová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Mezi turisty oblíbené cyklobusy za-
čaly opět jezdit na tradičních trasách 
od 3. června. Jejich oblibu dokazuje 
fakt, že se jedná již o jejich 18. roč-
ník. Na všech pěti linkách cyklobusů 
(hnědá, červená, žlutá, modrá, ze-
lená) můžete poznávat velice zají-
mavá místa – skalní města, zámky, 
hrady a další krásy Českého ráje. 

Cestování po Českém ráji je 
letos  omezeno dopravními uzavír-
kami. Proto je vhodné sledovat jízd-
ní řády, kde se budou uveřejňovat 
všechny objížďky či uzavírky. Ak-
tuální stav najdete na www.craj.cz. 
Cyklobusy mohou využívat i turisté 
bez kol, senioři i rodiny s kočárky.

Hnědá trasa cyklobusu, která 
vede přes Mladou Boleslav, Kos-
monosy, Mnichovo Hradiště, Boseň, 
Kněžmost, Branžež, Libošovice, 
hrad Kost a Sobotku, je v provozu od 
17. června do 3. září. Touto trasou 
můžou turisté zavítat na zámek do 

Hradiště, jet se vykoupat na Branžež 
nebo si udělat výlet na hrad Kost. 

Na červené autobusové lince 
lze navštívit Trosky nebo zámek Hru-
bá Skála. Tato trasa začíná v Turno-
vě a končí v Jičíně. Žlutá linka za-
čínající v Jičíně a končící v Turnově 
vás doveze například k Jinolickým 
rybníkům. Modrou linkou můžete 
zavítat do města pohádek, Jičína. 
Tato linka vyjíždí ze Semil. A pokud 
zvolíte linku zelenou, dostanete se 
například ke zřícenině hradu Vranov 
na Malé Skále. Zelená linka začíná  
i končí v Semilech.

Informační letáčky o cyklobu-
sech jsou k dostání v infocentrech 
po Českém ráji. Kompletní jízdní 
řád je otištěn v Turistických novinách 
Českého ráje, které rovněž pořídíte  
v infocentrech.

Kristýna Homolková,
Infocentrum Mnichovo Hradiště 

Turistické cyklobusy vyráží

15. ČERVENCE, 13–02 HODIN
SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA
Místo konání: Svijanský Újezd - areál koupaliště
Informace: www.slavnostisvijanskehopiva.cz
28. ročník akce pro všechny příznivce dobrého piva s bohatým kul-
turním programem, pouťovými atrakcemi a ohňostrojem.

KAŽDÉ PRÁZDNINOVÉ PONDĚLÍ, 19–22 HODIN
NÁVRAT DO STŘEDOVĚKU
Místo konání: Hrad Trosky
Informace: www.hrad-trosky.eu
Večery plné šermu, sokolnických ukázek, divadla a hudby. Bude  
i fireshow a překvapení nakonec. Baterky s sebou.

11. SRPNA, OD 20 HODIN
AC/DC CZECH REVIVAL, NIRVANA REVIVAL, SYNDROM
Místo konání: Amfiteátr na hradě Valečov
Informace: www.bosen-obec.cz
Revivalový koncert mimo cyklus Valečovské léto.

5. A 6. SRPNA, 10–17 HODIN
ČERTI NA TROSKÁCH
Místo konání: Státní hrad Trosky
Informace: www.hrad-trosky.eu
Po roce opět vylézají čerti z děr – ukázky pekelných řemesel, čer-
tovské divadlo, tance u pekelných ohňů, kejklíři z pekel, čertovská 
kapela a jarmark v předhradí.

12. A 13. SRPNA, OD 10 HODIN
INTERDOG BOHEMIA - MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA PSŮ
Místo konání: Kynologický areál Krásná louka, Luční 286, Mladá 
Boleslav
Informace: www.interdogbohemia.com
Nejprestižnější kynologická akce na Mladoboleslavsku a jedna  
z nejdůležitějších mezinárodních výstav psů všech plemen v ČR.

12. SRPNA, 10–17 HODIN
DIVADELNÍ ZVÍŘETICE
Místo konání: Zřícenina hradu a zámku Zvířetice, Bakov nad Jizerou
Dvě představení v jednom dni oživí romantické Zvířetice. Odpole-
dne to bude dětské představení a v podvečer divadlo pro dospělé  
v podání bakovských ochotníků.

19. SRPNA, OD 13 HODIN
SVIJANSKÉ PIVOBRANÍ
Místo konání: Pivovar Svijany
Lidová zábava, atrakce pro děti zdarma, příjemné posezení, tanec, 
přehlídka hudebních skupin a celý sortiment pivovaru Svijany.

19. SRPNA, OD 12 HODIN
SKOTSKÉ HRY
Místo konání: Státní zámek Sychrov, zámecký park
Informace: www.skotskehry.cz
17. ročník tradičních skotských her, které stejně jako například tar-
tan, kilt, skotské dudy a whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska 
a jež se řadí mezi jedny z největších skotských her v Evropě.

26. SRPNA, OD 10 HODIN
BOSÁ BOSEŇ - LOUČENÍ S LÉTEM V ČESKÉM RÁJI
Místo konání: Boseň, rozcestí pod Valečovem
Informace: www.turistikanaboso.cz
Zhruba desetikilometrový bosý výlet krásnou přírodou (skalní hrady 
a soutěsky) pro začátečníky i zkušené, pro malé i velké. Odložte své 
nepřirozené a zdravotně závadné boty a s nimi i stud. Vyzkoušejte 
novou formu zdravé, pohodové a zajímavé pěší turistiky – turistiku 
naboso a využijte k ní své nohy. Vyzkoušejte bosý životní styl.

25. A 26. SRPNA, OD 12 HODIN
POSVÍCENSKÝ JARMARK A FESTIVAL ŘEMESEL 2017 
Místo konání: Sobotka
Informace: www.sobotecky-jarmark.cz
29. ročník jarmarku s bohatým kulturním programem a celostátní 
přehlídka uměleckých řemesel. Cílem této události je představit ve-
řejnosti tradiční řemesla a zároveň akci doplnit hudebním, tanečním 
a i jiným zajímavým programem na dvou scénách. Workshopy a 
prezentace řemesel bývají soustředěny v městském parku stejně 
jako malá scéna, na které mohou návštěvníci zažít divadelní před-
stavení a komornější hudební žánry, jako blues, cimbálku, folk i 
další. Velká scéna přímo na náměstí Míru pak vsází na prověřené 
hvězdy české hudební scény v kombinaci se začínajícími umělci.

26. SRPNA, 18–23 HODIN
COUNTRY FESTIVAL
Místo konání: Zámek Svijany
Informace: www.zameksvijany.cz
Festival country kapel zvučných jmen i místních seskupení.

KAM VYRAZIT 
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Vstupenky na Valečovské 
a Sedmihorské léto v íčku
Sluníčko už pěkně hřeje, dny jsou 
dlouhé a mnozí máte jistě chuť zažít 
trochu té letní zábavy. Díky prodej-
ní síti eVstupenka máte možnosti si 
zakoupit vstupenky na mnoho zají-
mavých akcí dostatečně dopředu,  
a zajistit si tak včas dobré místo  
v hledišti při vaší oblíbené akci. Pro-
dejní portál eVstupenka je obdoba 
Ticketstreamu a Ticketportalu, kte-
rou pro vás od loňského roku pro-
vozujeme v informačním centru na 
Masarykově náměstí. 

Asi nejžádanějšími vstupenka-
mi z celého roku jsou lístky na velmi 
oblíbené Valečovské a Sedmihorské 
léto. Valečov si letos pro vás připravil 
koncert Jakuba Smolíka (14. čer-
vence), hradišťáka Luboše Odháně-
la (28. července) či smyčcového tria 
Inflagranti s rockerem Pepou Vojt-
kem (18. srpna). Ze Sedmihorského 
léta stojí určitě za zmínku koncert 
houslisty Pavla Šporcla (13. červen-
ce), popového zpěváka a filmového 
herce Václava Neckáře s kapelou 
Bacily (27. července), koncert sou-
lové zpěvačky Marie Rottrové (17. 
srpna) a také vystoupení folkrockové 
skupiny Čechomor (31. srpna).

Zřícenina hradu Michalovická 
putna ležící u Mladé Boleslavi má  

i pro letošní rok připravenou letní 
scénu. Její nabídka se opět sklá-
dá jak z koncertů, tak i divadelních 
představení. Asi největší událostí 
letošního léta bude na Michalovické 
putně oslava 50 let existence coun-
try kapely Fešáci, kterou doprovodí 
jejich host. Tato velkolepá akce se 
koná 8. července. 

Mnozí z vás budou jistě rádi i za 
předprodej vstupenek na Benátskou 
noc (27. až 30. července).V prodeji 
jsou jak jednodenní vstupenky, tak 
i permanentky. Letošní nabídka to-
hoto několikadenního festivalu je 
opravdu pestrá. Na pódiu se vystřídá 
Alkehol, ATMO music, Debbi, Dan 
Bárta, Harlej, Inekafe, Lipo, Lenny, 
No Name, Paulie Garand, Škwor, 
UDG, Voxel, Walda Gang, Wohnout 
a mnoho dalších oblíbených inter-
pretů. 

Kompletní nabídku kulturního 
portálu eVstupenka, kterou si může-
te prohlídnout v klidu doma, najdete 
na webových stránkách www.evstu-
penka.cz. A pak stačí vyrazit k nám 
do infocentra pořídit si vstupenky na 
ty akce, které vás opravdu zaujmou.

Tereza Šímová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Za loupežníky na skalní hrad Valečov
„Pod dubem, za dubem tam si na tě 
počíháme. Pod dubem, za dubem 
tam tě voškubem!“ Už si v hlavě za-
čínáte broukat melodii této písničky? 
Nemusíte se bát, na místě, o němž 
je řeč, nikdo nikoho voškubávat 
nebude. Zmíněná písnička zaznívá 
v české pohádce o mladém rádoby 
loupežníkovi a jeho putování světem 
za prací, na kterém potká svou údaj-
ně mrtvou maminku a dokonce se 
zamiluje do dcery sultána. 

Kápo loupežníků, herec Jiří 
Pecha, se se svou bandou zabydlel 
během natáčení pohádky právě na 
valečovských světničkách, u kte-
rých v lese okrádali pocestné. Hned  
v úvodu pohádky tak můžete vidět 
scénu z prostředí Valečova, kdy Pa-
vel Zedníček coby drvoštěp Drnec 
nadává loupežníkům, kteří se vra-
cejí z úspěšného lupu. Doporučuje 
jim, že by se měli začít živit poctivou 
prací.

Jak plyne děj pohádky, na Vale-
čov se vracíme v době, kdy se sta-
rému loupežníkovi blíží jeho smutná 
hodinka. Jeho čas na světě se krátí 
a on k sobě přivolává syna, aby mu 
předal rady ohledně řemesla. Doufá, 
že syn bude v podnikání pokračovat. 
Mladík ale netuší, o jaké řemeslo 
se jedná… „Drahý otče, když si to 

přejete, převezmu vaše řemeslo.  
A budu jej vykonávat čestně, ochot-
ně a ke všem co nejvlídněji. Přísa-
hám.“

Začínající loupežník se na po-
čátku své loupežnické kariéry ocitá 
na dlouhé cestě za láskou, štěstím  
a opravdickou prací. Vydejte se i vy 
na putování po stopách loupežníků 

na hrad Valečov, kde se natáčela 
krásná česká pohádka, ze které  
v tomto článku citujeme – Lotrando 
a Zubejda. Můžete třeba zkusit na-
jít konkrétní filmová místa. Nemu-
síte mít však žádné obavy, je tam 
bezpečno. Žádní loupežníci už tu 
nejsou. Od doby skutečných loupež-
níků je však hrad i přilehlý les v ne-
změněném stavu, nikdo zde dupáka 
ani jiný válečný tanec netancoval. 

Valečov, původně dřevěný hrad, 
který se nachází kilometr severový-
chodně od obce Boseň a pět kilo-
metrů od Mnichova Hradiště, byl do 
dnešní podoby přestavěn až v 16. 
století.  Nacházejí se tu skalní svět-
ničky, které sloužily do 19.století jako 
obydlí pro místní chudinu. Na hradě 
se také natáčela pohádka Dešťová 
víla nebo Rumplcimprcampr. 

Tereza Šímová
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Za poklady cisterciáckých 
mnichů do krypty kláštera
V roce 1144 byl v nynější obci Kláš-
ter Hradiště nad Jizerou založen cis-
terciácký klášter. V okolí následně 
vzniklo mnoho vesnic a majetek mni-
chů se rozrůstal. Za pomoci podvod-
ných zázraků, například sochy, která 
se ukláněla po směru obdarování, 
získávali další peníze. Tyto podvody 
se ale nevyplatily. Na žaloby zarea-
goval arcibiskup Zbyněk Zajíc z Ha-
senburka, který poslal komisi (jeden 
z jejích členů byl Jan Hus) vyšetřit 
tento „zázrak“. Za husitských válek v 
roce 1420 byl pak klášter zničen. Při 
útěku mniši podle legendy prchli taj-
nými chodbami a ukryli zde poklad, 
který dodnes nikdo nenašel, a tak 
stále čeká na svého nálezce. 

Z velkolepé stavby zbyl pouze 
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
vstupní portál a krypta. Ve 12. století 
krypta sloužila k uchovávání ostatků 
nejvýznamnějších mnichů, o sedm 
století později sem byl dovezen ná-
syp s lidskými pozůstatky ze hřbitova 
u kostela a krypta sloužila jako kost-
nice. Na konci 20. století byl však 
tento nános opět odvezen a uctivě 
uložen na novém hřbitově. Zbytek 
kláštera je dnes zazděný ve zdech 
pivovaru. Krypta a zastřešené tor-
zo presbytáře, což jsou nejcennější 
zbylé prostory, se naštěstí nacházejí 
mimo výrobní prostory. V roce 1997 
se za finanční pomoci Obecního 

úřadu Klášter Hradiště nad Jizerou 
a ministerstva kultury dočkala krypta 
velké rekonstrukce. Byla také nově 
vybudována lávka, která po obvodu 
krypty slouží turistům jako vyhlídko-
vé místo. Prohlídku krypty je možné 
domluvit na telefonním čísle obecní-
ho úřadu 326 771 159.

Na troskách kláštera byl později 
postaven renesanční zámek, do je-
hož prostor se v 19. století přemístil 
pivovar, který tu funguje dodnes. Na 
konci minulého století dokonce patřil 
k sedmi největším pivovarům v Če-
chách. Pokud vás zajímá, jak probí-
há výroba piva, je možné domluvit si 
exkurzi na telefonním čísle 326 771 
237 nebo 777 254 591. Na konci 
prohlídky nechybí ochutnávka piva.

Po zhlédnutí pivovaru můžete 
navštívit Restauraci Skála, která se 
nachází pod pivovarem. Tato restau-
race nabízí posezení v netradičních 
prostorách bývalých pivovarských 
sklepů. Návštěvnost je zde vysoká, 
proto doporučujeme místa si rezer-
vovat dopředu na telefonním čísle  
326 734 132. 

Den můžete zakončit malým vý-
letem po okolí, kde najdete díla so-
chařů z Mezinárodního sochařského 
sympozia. 

Eliška Filipcová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Anenská pouť: tradiční 
akce na tradičním místě
Houpačky, kolotoče, labutě, střelni-
ce, perníková srdce, papírové růže, 
autíčka, Snowbing, Booster, Extre-
me, bourací autíčka, střelnice, ko-
lotoče, rozličné nafukovací atrakce 
pro děti, to vše je pro připraveno na 
tradiční Anenskou pouť. 

A co že to je ten Snowbing? Jak 
název napovídá, jedná se tak trochu 
o „zimní“ atrakci, jejímž hlavním 
účelem je jít se klouzat. Lepší ale 
bude, když se na ni přijdete podívat 
a vyzkoušet si ji. Možnost budete mít 
od 14. hodiny 27. července do ve-
čera 30. července, již tradičně v ulici  
V Lípách.

Kromě těchto atrakcí zde bude 
mnoho stánků s tradičním pouťovým 
sortimentem, ve kterém nebudou 
chybět perníková srdce pro vaše 

nejbližší nebo turecký med a další 
sladkosti, ze kterých zase bude mít 
největší radost váš zubař. Zatímco 
atrakcí si můžete užívat od čtvrtka, 
stánky budou otevřené od pátečního 
večera. 

S ohledem na bezpečnost ná-
vštěvníků pouti byla nastavena ně-
která z bezpečnostních opatření – již 
od středy 26. července bude možné 
ulicí V Lípách projíždět maximálně 
rychlostí 30 km/h, a to až do pon-
dělního rána 31. července. Uzavírka 
ulice, kterou město na žádost obča-
nů zkrátilo o páteční pracovní čas, 
začne v 17 hodin dne 28. července  
a potrvá do neděle 30. července.

Filip Procházka,
Klub Mnichovo Hradiště 

Regionální karta hosta, to je neocenitelný partner 
na cestách a toulkách po krajině Českého ráje
Regionální karta hosta, věrnostní 
kartička, díky které si užijete Český 
ráj ještě více. Karta umožňuje čerpat 
různé slevy a výhody během va-
šeho pobytu a při výletech v tomto 
regionu. Výhodou této karty je i její 
roční platnost (od jejího vydání). Ne-
musíte se tedy bát, že po skončení 
například dvoutýdenní dovolené  
v Českém ráji karta přestane platit. 
Můžete se k nám do kraje vracet  
v průběhu roku podle libosti a vaše 
karta bude stále aktivní. Kartu hosta 
si mohou samozřejmě zakoupit neje-
nom turisté, ale i místní. 

Věrnostní kartičku pořídíte za 
50 Kč v našem městském infor-
mačním centru, ale i v Infocentru 
Mladá Boleslav, Infoshopu Vejmě-
nek na Malé Skále, v Kulturním  
a informačním středisku Lomnice 
nad Popelkou, Městském muzeu a 
IC Nová Paka, Regionálním turis-

tickém informačním centru Turnov, 
v turnovském sídle Sdružení Český 
ráj, Turistickém informačním centru 
Semily a Turistickém informačním 
centru Železný Brod. Některá uby-
tovací zařízení v Českém ráji (jejich 
seznam najdete na www.cesky-raj.
info) nabízejí tuto kartu zdarma. 

Místa, která akceptují regionální 
kartu hosta, poznáte podle samolep-
ky s obrázkem karty. A abychom vás 
navnadili k její koupi, zde je pár tipů 
na poskytovatele slev, u kterých mů-
žete kartu uplatnit: Zřícenina hradu 
Michalovice, Mladá Boleslav – 10% 

sleva na vstupné i konané akce 
(slevu lze čerpat po dobu sezony), 
Pekárna a cukrárna Mikula, Turnov 
– 10% sleva v Pražírně a kavárně 
Mikula (slevu lze čerpat při minimál-
ní útratě 100 Kč), Muzeum České-
ho ráje v Turnově – 20 % sleva na 
vstupné, Farma Ptýrov u Mnichova 
Hradiště – 10% na ubytování v pen-
zionu Ptýrov (sleva platí od října do 
dubna), Apartmány Český ráj, Lom-
nice nad Popelkou – 10% sleva na 
ubytování, Hotel Pod Šikmou Věží, 
Jičín – 10% sleva na ubytování, 
Městské koupaliště Železný Brod 
– zdarma vstup na koupaliště pro 
celou rodinu na 1 kartu (slevu lze 
čerpat jednou za sezonu), Sportovní 
a rekreační areál Maškova zahra-
da, Turnov – 10% sleva na vstupné 
(sleva platí v sezoně na koupaliště, 
mimo sezonu pro zimní stadion), 
Přírodní areál Šťastná země, Rad-

vánovice – 10% sleva na vstupné 
(slevu lze čerpat od dubna do října, 
sleva platí i pro akce a koncerty ko-
nané v areálu), Koloběžky Český ráj, 
Malá Skála – 10% sleva na organi-
zovaný výlet na koloběžkách (jed-
ná se o výlet z Kozákova na Malou 
Skálu), cena tohoto výletu zahrnuje 
zapůjčení koloběžky, helmy, mapky 
výletu, profesionální instruktáž a do-
pravu na Kozákov a její běžná cena 
je 370 Kč, s regionální kartou činí 
333 Kč na osobu, Státní zámek Hru-
bý Rohozec, Turnov – k zakoupené 
vstupence druhá vstupenka zdarma 
(sleva platí od dubna do října). 

Seznam všech poskytovatelů 
slev můžete prozkoumat opět na 
stránkách Sdružení Český ráj www.
cesky-raj.info.

Tereza Šímová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Nabídka sběratelských 
suvenýrů se opět rozrostla

Sběratelství je rozšířený koníček, 
nemusí se však týkat jen sbírání 
známek, pohledů, knih nebo třeba 
víček. I v oblasti turistiky se najde 
mnoho nadšenců, kteří sbírají určité 
předměty ze svých cest. Asi nejob-
líbenější jsou mezi turisty mince, 
náprstky, dřevěné turistické známky, 
turistické vizitky, které se lepí do de-
níků, a turistické odznaky. V našem 
infocentru jsou některé z nich také k 
dostání. 

V poslední době jsme rozšířili 
nabídku turistických vizitek, které 
rády sbírají i děti. Neznalí si asi ří-
kají, o co se vlastně jedná. Turistic-
ké vizitky jsou malé samolepky, na 
kterých jsou zachyceny atraktivní 
turistické cíle. Na vizitce je také 
název místa, telefonní kontakt, od-
kaz na webové stránky, vlastivědný 
text nebo souřadnice pro GPS. Tyto 
vizitky se lepí do malých deníků, 
které jsou vybaveny i částí na vlast-
ní hodnocení výletu. Můžete si zde 
otisknout i turistická razítka, zapsat 
si, jaké bylo během výletu počasí, 
datum výletu, spoluvýletníky, polohu 
a tak dále. Část vizitky s čárovým 
kódem se lepí do speciální části 
deníku, do vyplněného formuláře  
v zadní části. Pokud zde máte vyle-
peno alespoň 100 čárových kódů, 
tak je i s formulářem pošlete na ad-

resu výrobce. Můžete za ně získat 
zajímavé ceny. 

Tento druh sběratelství není ni-
jak nákladný. Deník vychází na 50 
Kč a nějaký čas vám potrvá zaplnit 
jej, vizitka vyjde na 12 Kč. Výhodou 
sbírání právě těchto vizitek je i to, že 
nezabírají tolik místa. Deník je vlast-
ně malé album plné velkých i malých 
zážitků a vzpomínek z vašich výletů.  
U nás v infocentru si můžete koupit 
hned několik vizitek: Mnichovo Hra-
diště (dvě verze), Zámek Mnichovo 
Hradiště, Valečov, Drábské světnič-
ky (dvě verze), Mužský, Káčov, Čí-
žovka (rozhledna), Příhrazské skály, 
Zásadka (zřícenina) a Suhrovicko-
-drhlenské rybníky.

Velmi oblíbené jsou mezi sbě-
rateli také turistické odznaky – malé 
hliníkové štítky na hole. Tyto ručně 
malované odznaky vyrábějí Chlu-
movi ze Semil, kteří vydali již mnoho 
motivů z celé České republiky. Na 
základě velké poptávky turistů jsme 
i my nechali vyrobit štítek našeho 
města. U nás v infocentru seženete 
ale i odznaky s motivem Valečova, 
Drábských světniček a Mužského  
nebo Drábských světniček a Stráž-
nice.

Tereza Šímová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště
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I V LÉTĚ SE MOHOU DĚTI UČIT

Rozloučení s prázdninami
Hned první školní den, 4. září, do-
poledne se budou děti moci rozloučit  
s prázdninami nejen ve školních la-
vicích, ale i na Masarykově náměstí  
a ve služebně Městské policie Mni-
chovo Hradiště. Je pro ně připraven 
den otevřených dveří s městskou po-

licií a rozloučení s prázdninami. Při-
praven pro ně bude kulturní program 
i ukázky práce policistů. Podrobnější 
program brzy představíme.

Filip Procházka, 
Klub Mnichovo Hradiště

Na výlet s kočárkem i na invalidním 
vozíčku – to je Český ráj bez bariér
Chráněná krajinná oblast vyhledá-
vaná mnoha turisty, ale i velmi ob-
líbená zdejšími lidmi. Území plné 
krásných hradů a zámků s unikátní-
mi expozicemi, nádhernými skalními 
městy a zříceninami nabízejícími ši-
roký rozhled po okolí. Kraj oblíbený 
filmaři pro své kouzlo a tajemná zá-
koutí. Velké množství kilometrů udr-
žovaných pěších i cyklistických tras 
vhodných k výletům. Oblíbené místo 
na trávení letní dovolené u vody. To 
vše je okouzlující Český ráj. 

Nenechte se zmýlit, že by Čes-
ký ráj pro svůj kopcovitý terén, skal-
ní útvary a dlouhé pěší výlety byl 
převážně pro aktivní obyvatelstvo. 
Jsou zde vítané jak rodiny s dětmi 
a kočárky, tak osoby se sníženou 
pohyblivostí. Sdružení Český ráj ve 
spolupráci s občanským sdružením 
Sportem proti bariérám – Český ráj 
vytvořil projekt s názvem Český ráj 
bez bariér, který je i přes několik let 
své existence mnoha lidem stále 
neznámý. Hlavní cíl tohoto projektu 
byl od začátku jasný. Vytvořit kom-
pletní databázi informací s nabídkou 
turistiky v tomto regionu pro osoby 
se sníženou pohyblivostí, a zajistit 
jim tak snazší putování Českým 
rájem. V rámci tohoto projektu byly 
vytvořeny webové stránky www.ces-
kyrajbezbarier.cz, na kterých najdete 
informace o přístupnosti lokalit, stra-
vování a ubytování, tipech na výlety, 
veřejné dopravě či servisech, které 
opravují jak kočárky, tak invalidní 
vozíčky. Tipy na výlety uvedené na 
tomto webu jsou vhodné i pro seni-
ory a rodiny s dětmi, které ještě vozí 

své ratolesti v kočárku.
Přístupnost jednotlivých turi-

stických cílů, ať už se jedná o mu-
zeum, hrad, stravovací zařízení či 
jiný objekt, je označena následující 
propracovanou metodikou. Bezbari-
érový přístup ubytovacích a stravo-
vacích zařízení a veřejných budov 
zpracovala Pražská organizace 
vozíčkářů ve spolupráci s dalšími 
organizacemi. Tato zařízení roz-
dělila do tří kategorií podle barev: 
zelená – přístupný, žlutá – částečně 
přístupný (většinou je nutný dopro-
vod), červená – nepřístupný (hlav-
ním problémem bývá nevyhovující 
šířka dveří, například u toalet, bývá 
nutný doprovod). Památky a různé 
turistické cíle, jako jsou hrady, zám-
ky, muzea, galerie a další objekty, 
jsou označeny následovně: zelená – 
atraktivita kompletně přístupná (pří-
stupné nádvoří, interiér, WC, apod.), 
žlutá – atraktivita částečně přístupná 
(přístupné nádvoří, částečně interiér, 
WC přístupné s dopomocí), červená 

– atraktivita nepřístupná (bližší infor-
mace ohledně přístupnosti jsou uve-
deny v databázi u dané atraktivity na 
webu). Tato Metodika posouzení pří-
stupnosti objektů, kterou zpracovala 
již zmíněná Pražská organizace vo-
zíčkářů, bohužel nepopisuje přístup-
nost nádraží a vlakových zastávek. 

Pro toto zhodnocení byla pou-
žita metodika od o.p.s. České Švý-
carsko, která byla použita v projektu 
České Švýcarsko bez bariér. U vla-
kových nádraží a zastávek se tedy 
hodnotí přístupnost na nástupiště, 
jeho zastřešení, přístupnost na WC 
a zda je na místě obsluha nádraží. 

Tipy na výlety jsou navrženy tak, 
aby vás provedly všemožnými kouty 
a krásami Českého ráje. V průběhu 
plánování těchto výletů byly pořizo-
vány nejen ilustrační fotografie, ale 
i fotografie kritických míst, na která 
byste se po cestě mohli dostat. Pro-
to je doporučováno před začátkem 
výletu pečlivě prostudovat mapu  
a od trasy se neodchylovat. Veškeré 
pořízené fotografie z každého výle-
tu jsou umístěny na již zmíněných 
webových stránkách. U každého 
tipu na výlet je podrobný popis, který 
obsahuje informace o tom, jaký se 
v místě nachází terén, jaká je délka 
trasy, ale i obtížnost výletu. 

Obtížnost výletů je stanove-
na podle metodiky Klubu českých 
turistů následovně. Modré trasy 
jsou určeny pro zdatné vozíčkáře, 
vozíčkáře s doprovodem, handbiky  
a elektrické vozíčky. Trasy vedou po 
cestách se zpevněným povrchem, 
kde maximální stoupání činí 8 %, 

šířka cesty je minimálně 1,8 metru  
a stupně jsou vysoké maximálně dva 
centimetry. Červené trasy jsou urče-
ny pro zdatné vozíčkáře, vozíčkáře  
s doprovodem, handbiky a elektrické 
vozíčky. Trasy vedou po cestách se 
zpevněným povrchem se sklonem 
do 6 %, občas maximálně do 12 
% stoupání, šířka cest je minimál-
ně 1,2 metru, stupně jsou vysoké 
maximálně pět centimetrů. Černé 
trasy jsou určeny pro vozíčkáře  
s doprovodem a terénní elektrické vo-
zíčky. Trasy mohou vést i po cestách  
s povrchem, který se může při deš-
tivém počasí místy mírně rozbahnit, 
stoupání tu dosahuje až 12 %, ob-
čas v maximech 20 %, šířka cesty 
v rovných úsecích je minimálně 
jeden metr, v zatáčkách 1,2 metru  
a nacházejí se tu stupně vysoké ma-
ximálně sedm centimetrů.

Jak již bylo řečeno, základ-
ním pravidlem turisty-vozíčkáře je 
neodchylovat se od trasy, která je 
vyznačená v mapě. Samozřejmostí 
by měla být i kontrola stavu vozíčku, 
který by měl být vybavený základním 
nářadím, jako je pumpička, náhrad-
ní duše či potřeby na její zalepení. 
V dnešní moderní době již netřeba 
doporučovat, aby měl každý turista 
u sebe i mobilní telefon pro případ 
nouze. 

Teď už jen zbývá zkontrolovat 
předpověď počasí, nachystat si 
mapu, pití a svačinu a vyrazit na 
cesty…

Tereza Šímová
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Kino začíná opět promítat
v srpnu. Na co vyrazit?
Po červencové pauze nabídne 
městské kino v srpnu nové filmové 
zážitky. Hlavním trhákem bude nový 
český film Jana Svěráka Po strništi 
bos natočený podle knihy jeho otce 
Zdeňka Svěráka s Ondřejem Vet-
chým v hlavní roli. Hrát ho budeme 
v druhé půlce srpna celkem třikrát.

V nabídce dále budou nové ani-
mované filmy pro děti: Velká oříško-
vá loupež 2 a Hurvínek a kouzelné 
muzeum. Tento snímek s našimi 
známými a oblíbenými hrdiny se 
připravoval osm let, věřme, že se 
povedl! Film vstupuje do kin posled-
ního srpna, takže si ho užijete hlav-
ně v září. Pro milovníky napětí pak 
doporučujeme například sci-fi Vale-
rian a město tisíce planet natočené 
známým francouzským režisérem 
Lucem Bessonem podle komiksové 
předlohy a nejnovější zpracování 
hororu Mumie s Tomem Cruisem  
v hlavní roli. 

Kdo má rád dobrodružné  
a válečné filmy podle skutečných 

událostí, může přijít na historické 
drama Dunkerk či na film Barry Seal: 
Nebeský gauner o pilotovi spolu-
pracujícím se CIA proti drogové 
mafii. Žánrovou všehochuť doplníme 
romantickým snímkem Všechno, 
úplně všechno, hororem Annabelle 
2: Zrození zla, historickým filmem  
z období války Severu proti Jihu 
s názvem Oklamaný či francouz-
skou komedií Srdečně vás vítáme. 
Nenechte si ujít ani finskou hořkou 
komedii Druhá strana naděje reno-
movaného režiséra Akiho Kaurismä-
kiho či dokument o mladém českém 
neonacistovi Svět podle Daliborka.

Dvě středeční dopoledne věnu-
jeme oddechovým žánrům – české 
komedii Špunti na vodě a klasické 
hrané pohádce Kráska a zvíře. Po-
zor, tyto projekce výjimečně začínají 
až v 10:30 hodin.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Po Abbě či Beatles zahraje
v Korytech Olympic revival
Již páté léto po sobě pořádá obec 
Koryta prázdninový koncert pod ši-
rým nebem. Jak je zvykem, bude se 
jednat o další revival, tentokrát zazní 
hity slavné české skupiny Olympic. 
Koncert je plánován na poslední 
prázdninovou sobotu 26. srpna od 
19:30 hodin v letním amfiteátru  
v Korytech. 

Olympic revival je parta profe-
sionálních muzikantů z Mladé Bole-
slavi, kteří na hudebním poli působí 
již 15 let. Aby jejich výkon byl co 
nejvěrohodnější, učili se od samot-
ného Petra Jandy a Jiřího Valenty. 
Na svých vystoupeních používají 
stejné nástroje, snaží se co nejlépe 
frázovat a držet tempo jako v origi-
nálu, a dokonce mívají i stejný druh 
oblečení jako praví členové Olympic. 
Díky svým profesionálním výkonům 

jsou žádaní po celé České republice, 
kde sklízí úspěchy. 

Během koncertu je zajištěno 
občerstvení, hosty čeká výborná 
domácí kuchyně. Samozřejmostí 
je závěrečné vystoupení místních 
ochotníků. 

Kapacita amfiteátru je omezená, 
proto doporučujeme zakoupit lístky 
předem. K dostání jsou na Obecním 
úřadě v Korytech během úředních 
hodin nebo v našem infocentru na 
Masarykově náměstí. Cena vstu-
penky v předprodeji vychází na 130 
Kč, na místě na 150 Kč. Koncert se 
bude konat za každého počasí.

Bližší informace na telefonním 
čísle 724 288 236. 

Tereza Šímová
Infocentrum Mnichovo Hradiště

NIKOLA HOLASOVÁ, INFOCENTRUM MNICHOVO HRADIŠTĚ

Zámek láká na dravce
Státní zámek Mnichovo Hradiště zve 
během letních měsíců na mnohé 
akce, z nichž zajímavě zní celá řada.

Velmi oblíbená je výstava drav-
ců, kterou provádí v zahradě u saly 
terreny sokolnice Věra Gilová (5., 
6., 18., 20., 21., 29. července a 19.  
a 20. srpna, vždy od 10 do 15 ho-
din). Těšit se můžete na raroha, 
káně, poštolku nebo výra, kteří se 
předvedou i v letových ukázkách 
vždy v 11 a 14 hodin.

Po celé léto rovněž pokračují 
pohádková dopoledne Za pověstmi 
Českého ráje a Pojizeří. Dětské ná-
vštěvníky čeká každou neděli dětská 
prohlídka (10:15 a 10:45 hodin), po 
které bude v 11:30 následovat každý 
týden jiné loutkové představení.

 Zámek však každoročně pořá-
dá rovněž zahradní slavnosti a další 

velké akce, kterým patří celý areál. 
První taková, Šlechtické kratochvíle, 
se uskuteční 5. a 6. července mezi 
10. a 16. hodinou. Návštěvníci v ko-
nírně zámku uvidí scénky ze života 
šlechty i ukázky dobových tanců. 
Zámecká zahradní slavnost rene-
sanční šlechty nechá 15. a 16. čer-
vence od 10:30 hodin hosty zakusit, 
jak vypadaly velkolepé šlechtické 
dýchánky. V sobotu 15. července 
povedou setmělým zámkem rovněž 
netradiční noční prohlídky doplněné 
o divadelní vstupy (začátky v 21, 
21:30 a 22 hodin).

O dalších akcích se můžete do-
zvědět na webových stránkách zám-
ku www.mnichovo-hradiste.cz nebo 
na telefonu 326 773 098.

Redakce

DĚTSKÁ NAUČNÁ STEZKA ZA VEVERKAMI
Nově vzniklá stezka se nachází v Mladé Boleslavi v lesoparku Štěpánka 
v části zvané „Veverkov“. Toto zvířátko bylo vybráno díky hojnému vý-
skytu veverek v dané oblasti. Průvodcem stezky je jak jinak než veverka, 
která děti zavede celkem k deseti zastavením s herně naučnými panely. 
Stezka není nikterak dlouhá, celková délka je zhruba jeden kilometr. Celá 
je sjízdná kočárkem a ujdou ji i děti předškolního věku. Obsahuje de-
set zastavení, kde se dozvíte informace ze života veverek, ale i o jiných 
obyvatelích lesa a rostlinách. Zastavení jsou dřevěná a obsahují i fyzické 
úkoly, mezi které patří například házení šišek na cíl nebo přecházení po 
rozhoupané větvi.

DĚTSKÁ LESNÍ NAUČNÁ STEZKA V SEDMIHORKÁCH
Z autokempu Sedmihorky vede trasa, která prochází podél rezervací Hru-
boskalsko a Bažantník. Stezka byla otevřena v roce 2005 k 50. výročí za-
ložení CHKO Český ráj. Po trase dlouhé tři kilometry vás čeká celkem 17 
stanovišť s interaktivními panely, které nabízejí úkoly a hádanky, v nichž 
návštěvníci získají informace o lese v Českém ráji a nejen to. Děti si zde 
mohou například obkreslit listy stromů nebo zahrát na dřevěný xylofon. 
K vidění je zde dokonce nejstarší dub v Českém ráji. K naučné stezce 
Sedmihorky byl vydán pracovní list, který si lze zakoupit na recepci kempu 
nebo v arboretu Bukovina v informačním středisku CHKO Český ráj.

DĚTSKÁ NAUČNÁ STEZKA PŘÍHRAZSKÝMI SKALAMI
Návštěvníky interaktivní stezky dlouhé přes devět kilometrů provází do-
hromady 20 panelů, které podávají informace o přírodě hravou formou. 
Děti si mohou naučené informace prakticky ověřit. Čeká vás například 
poznávání zvířat podle uší nebo ocásků. Můžete si zde přečíst pověst 
o kruté paní z Valečova nebo o obrovi z Drábských světniček. Doporu-
čeným výchozím bodem je parkoviště pod zříceninou hradu Valečov, na 
kterém trasa začíná i končí. Trasa vede po turisticky značených cestách, 
lesních cestách a méně frekventované silniční komunikaci. Přibližně polo-
vina stezky je však nesjízdná pro kočárky a invalidní vozíky. Stezka pro-
chází přes Dneboh, Drábské světničky, Hrada, Studený průchod, Mužský 
a Příhrazy. Předpokládaná časová náročnost je pět až šest hodin dětské 
chůze. K naučné stezce byly vydány informační letáčky a leporela, které 
si můžete vyzvednout v našem infocentru na Masarykově náměstí 299. 
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Přejet lávku? Těžký, ale ne nemožný úkol Žáci ze SOU Hubálov 
na návštěvě v Belgii
Na začátku června se skupina hu-
bálovských studentů vypravila do 
Belgie. Jednalo se o další z výměn-
ných pobytů, které probíhají v rám-
ci spolupráce SOU Hubálov a VTI 
Roeselare.

Naši studenti měli možnost vidět 
i zažít mnoho zajímavého.  Tech-
nická škola VTI má velmi vysokou 
úroveň a patří k největším školám  
v západních Flandrech. Belgičtí 
kolegové připravili pro  naše žáky 
bohatý program. Žáci navštívili ně-
kolik významných měst (Ostende, 
Bruggy, Niewport) a ochutnali ně-
které místní speciality.  Zúčastnili se 

také zajímavých exkurzí, především 
v továrně Case New Holland, která 
vyrábí světoznámé sklízecí mlátičky. 
Dále měli možnost navštívit některé 
významné památky z první světové 
války (Muzeum v Diksmuide, hřbi-
tov Tyne Cot Cemetery).  A přitom 
všem se museli snažit komunikovat  
v angličtině – i to se však celkem 
dařilo. 

Samozřejmě velkým zážitkem 
byla také návštěva mořského pobře-
ží, které u nás v Čechách nemáme.

Jan Salaba,
SOU Hubálov

Na návštěvě v továrně světoznámé značky Case New Holland.

Na věži nad městem Diksmuide.

„Na začátku to chce dvakrát pořádně 
šlápnout a pak už jen jet,” hodnotil 
po prvních pádech cyklistů z úzké 
lávky do vody lhotického rybníka je-
den z několika stovek přihlížejících, 
dopsat se však na tabuli závodníků 
si netroufl navzdory hecování kama-
rádů.

Lhotice v červnu hostily již 22. 
ročník tradičního přejezdu lávky 
napříč rybníkem a podívaná to byla 
atraktivní.   

Ze závodníků, z nichž mnozí 
nastoupili na trať již po několikáté, se 
nejlépe vedlo Viktorovi Svárovské-
mu, který trasu projel za nejdelší čas 
a bez namočení, dále Pavlu Pfeffe-
rovi a zahraničnímu borci Afriycovi. 
Své štěstí zkusil i starosta Hradiště 
Ondřej Lochman, ale už po několika 
metrech zmizel pod hladinou.

Redakce

Erasmus+ pomáhá učitelům gymnázia sbírat zkušenosti v zahraničí
Grant z evropského programu Eras-
mus+ umožnil čtyřem pedagogům 
mnichovohradišťského gymnázia 
strávit týden na zahraniční škole – 
každý z účastníků vyjel do jiné země 
a mohl pak sledovat práci svých 
kolegů (odborně se tomu říká stíno-
vání) v Německu, Velké Británii, Es-
tonsku či Finsku.  Podmínkou účasti 
byla znalost komunikačního jazyka 
(němčiny nebo angličtiny) a ochota 
podílet se na zpracování projektové 
žádosti. Veškeré náklady spojené  
s výjezdem pak byly hrazeny z gran-
tových prostředků.

A proč to všechno? K čemu je 
takový výjezd dobrý, co si z něj – pro 
sebe samotné i pro svou práci – od-
nesli účastníci, to se dočtete v násle-
dujících řádcích.

„Jako cíl svého výjezdu jsem si vy-
brala Estonsko, protože tamní žáci 
patří k nejúspěšnějším v Evropě  
v mezinárodních srovnávacích tes-
tech PISA. Zajímalo mne tedy, jak 
estonské školství takových úspěchů 
dosahuje. Měla jsem možnost strávit 
pět pracovních dní na tallinském Lil-
leküla Gümnasium. 

Když jsem řediteli školy položila 
otázku, v čem on sám vidí příčinu 
excelentních výsledků estonského 
školství, odpověděl mi hrdě: „Máme 
výborné učitele a vzdělání je v Es-
tonsku tradičně hodnotou, pro kterou 
jsou žáci ochotni pracovat a jejich 
rodiče je v tom podporují.“ První 
část jeho odpovědi mě potěšila, pro-
tože na základě hodin, které jsem 
v Estonsku viděla, a jejich srovnání  
s výukou kolegů z našeho gymnázia  
mohu s jistotou říci, že tamní učitelé 
jsou dobří stejně jako ti naši. Takže 
co se týká učitelů, máme nakročeno 
k úspěchu – nejsem si ale jistá, jak 
je to s celospolečenským vnímáním 
hodnoty vzdělání  v situaci, kdy se 
politici, média i veřejnost ke školství 
a práci učitelů často vyjadřují s des-
pektem a vina za neúspěch žáka je 
podle nich vždy na straně učitele  
a kdy objednávka rodičů jde hlavně 
tou cestou, aby to děti ve škole ba-
vilo a hlavně po nich nikdo nechtěl, 
nedej bože, nějakou práci. 

A ještě poslední poznámka – 
zcela mimo souvislost s estonským 
školstvím: Tallin je fascinující his-
torické město na břehu mořského 

zálivu a rozhodně stojí za návštěvu 
– i já se tam určitě chci ještě někdy 
podívat jako turistka.“                                                                    

Lenka Sosnovcová, ředitelka 
Gymnázia Mnichovo Hradiště

„Již minulý školní rok jsem měl mož-
nost navštívit dvě německá gym-
názia, konkrétně v Meklenbursku 
– Horním Pomořansku a v Dolním 
Sasku. Na obou jsem strávil týden 
a mohl porovnat výuku matematiky 
ve spolkových zemích, z nichž jed-
na patřila východnímu Německu  
a druhá západnímu. Byla to výbor-
ná zkušenost, a tak jsem velmi rád 
přijal i další možnost jet ještě na 
týden do jiné spolkové země, lákalo 
mě Bavorsko, proto jsme se obrátil 
na naše partnerské gymnázium  
v Bamberku a dohodl si týdenní stáž 
zde. Na tomto místě musím poděko-
vat paní ředitelce, která celý projekt 
zastřešovala, sehnala vše potřebné,  
a tak jsem mohl o podzimních prázd-
ninách vycestovat vlakem směr 
Bamberg Haupt Bahnhof. 

Bydlel jsem nedaleko školy, 
která se nachází nedaleko historic-

kého centra města, které je opravdu 
krásné, jak se ostatně již přesvěd-
čila řada našich studentů během 
již více než dvacetileté spolupráce  
s Gymnáziem Franze Ludwiga. To je 
jedním ze šesti gymnázií v sedmde-
sátitisícovém Bamberku. Celý týden 
jsem tu navštěvoval hodiny matema-
tiky u různých vyučujících a je nutno 
konstatovat, že se v zásadě nic příliš 
nelišilo od praxe u nás. Co je však 
největším rozdílem – kvalita učebnic 
a přístup studentů ke vzdělání. 

Díky této spolupráci se mi po-
dařilo získat tamní řadu učebnic od 
každé po jednom kusu z každého 
ročníku, za což jsem moc rád. Ně-
které věci z nich jsem již použil do 
svých hodin. Přesvědčit studenty, že 
vzdělání je pro celkové formování 
naší společnosti nezbytné, zejména 
pro takový malý národ, jakým jsme, 
se mi ale bohužel ještě nepodařilo. 
A tady je třeba uvést, že nejde jen  
o naši školu, ale že se jedná o pro-
blém celospolečenský, jak jsem měl 
možnost sám vidět či slyšet od kolegů  
z jiných škol.

Závěrem děkuji za možnosti, 
které se nám v dnešní době nabí-
zí. Přijde mi důležité poznávat i jiné 
kultury a zvyky, přestože není samo-
zřejmě na místě vše bezhlavě přejí-
mat, neboť některé věci děláme sami 
lépe. Jde o to vybrat si to, co je jinde 
lepší, a pokusit se to přinést k nám  
a obohatit tak naši společnost. 
Stejně tak si člověk při zahranič-

ním pobytu uvědomí rozdílnosti 
mezi národy, a dokáže tak ostatní  
lépe pochopit a ne jen odsuzovat  
něco, s čím nemá sám žádnou zku-
šenost.“

Lukáš Umáčený, 
učitel matematiky na GMH

„V půlce května jsem odlétala na 
týdenní stáž do finského města Pirk-
kala. Měla jsem připravený týdenní 
program na střední škole podobného 
charakteru, jako je naše gymnázium. 
Zajímala mě výuka cizích jazyků  
a výtvarné výchovy. 

Každý, kdo se trochu zajímá  
o vzdělávací systém, určitě zazna-
menal, že školní vzdělávací systém 
Finska už se mnoho let drží na prv-
ních příčkách v rámci celého svě-
ta. Do Finska jsem tedy odjížděla  
s touhou zjistit, co dělají tak moc 
jinak, že jsou nejlepší. Pirkkala je 
malé městečko ležící 200 kilometrů 
severně od Helsinek s patnácti tisíci 
obyvateli, tedy srovnatelné s Mni-
chovým Hradištěm. 

Když jsem se chystala na cestu, 
byla jsem plná očekávání. V letadle 
jsem seděla u okénka a sledovala 
pod sebou plochou krajinu s jeze-
ry jako tmavými skvrnami. Ačkoli 
hodně cestuji, ve Finsku jsem nikdy 
nebyla. Přiletěla jsem na malé letiště 
v nedalekém Tampere. Prošla jsem 
celní přepážkou, a tam na mě čeka-
la školní delegace. Dvě usměvavé 
dámy středního věku, s nimiž jsem 

strávila celé odpoledne a které mě 
zasvětily do školního programu. 

V pondělí jsem nastoupila do 
práce. Po celém vyučovacím dni 
jsem neshledala jediný rozdíl mezi 
naším vyučováním a finským. Výuka 
angličtiny a ruštiny v úterý probíhala 
stejně jako u nás. Jak se blížil konec 
týdne, moje nadšení opadávalo, 
protože výuka ve Finsku se od naší 
lišila minimálně. Tak kde je tedy ten 
zakopaný pes? Na řádné vyučovací 
hodině žádný rozdíl nebyl. 

Výuka probíhá v semestrech. 
Známkuje se od deseti do čtyř. De-
set znamená vynikající a čtyři už ne-
prošel. Rozvh hodin je podobný jako 
u nás, jen o přestávkách děti tráví 
čas venku před školou, a to i když 
mrzne. Do mínus dvaceti se jezdí do 
školy na kole. 

Finské školství má vynikajícím 
způsobem propracován systém 
učebnic a pracovních sešitů jak pro 
studenty, tak pro učitele. Učebnice, 
texty a cvičení jsou nahrané v počí-
tačích, kde je klíč a dokonce i zvuk. 
Každý učitel má sadu tabletů, kterou 
často využívá. 

Upřímně, můžete mít super vy-
bavenou třídu a bude vám to k niče-
mu, když nebudete mít kreativního 
učitele. Ani teď po dvou měsících 
vám stále nejsem schopná odpově-
dět na otázku, co dělají jinak.“

 
Eva Kozáková, učitelka výtvarné 

výchova a angličtiny, GMH  
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Přijďte na sousedskou. Ukažte se a přijďte 
si prohlédnout své město, jak ho neznáte

Milí Hradištáci, sousedé, návštěvníci 
města. V sobotu 16. září od rána až 
do večerních hodin se můžete opět 
po roce a již třetí rok za sebou těšit 
na sousedskou slavnost Zažít Hradi-
ště jinak! 

Letos bude opět pro akci vyhra-
zeno Masarykovo náměstí i přilehlé 
ulice, a to tentokrát okolo celé radni-
ce, včetně parkoviště před restaurací 
Karlovy Vary. Pro návštěvníky bude 
vyhrazen prostor již od Komerční 
banky směrem k náměstí a stejně 
tak z druhé strany od knihovny na 
náměstí. Hlavní pódium bude opět 
před kostelem svatého Jakuba.

Letos bude tato již tradiční kul-
turní i společenská akce rozšířena, 
můžete se těšit na bohatý program 

zaměřený na malé i velké návštěvní-
ky, na turisty i domácí. Během něj se 
představí mnichovohradišťské spol-
ky i drobní živnostníci a v rámci hu-
debních vystoupení vystoupí umělci 
různých žánrů se vztahem k našemu 
městu. Ani letos by neměla chybět 
ukázka kultury spřátelených měst  
z polského Chojnówa a německého 
Erzhausenu.  

Organizátoři chystají také exkur-
zi do historie jednoho z nejvýznam-
nějších a nejznámějších výrobců 
nákladních automobilů historie neje-
nom u nás ve městě, ale i v Evropě 
a možná i po celém světě – LIAZu. 
Klub historiků LIAZu se k nám do 
Mnichova Hradiště již těší a připra-
vuje si pro nás výstavu asi deseti 
nákladních vozů, které byly vyrobe-
ny v bývalém zdejším závodě. Vedle 
vlastních vozů připravuje také po-
hled do nedávné historie v podobě 
fotografií a textů. Celá výstava bude 
umístěna na již zmíněném parkovišti 
u Karlových Varů.

V prostoru náměstí budou roz-
místěny stánky, již tradičně se po-
tkáte s různými spolky, sportovními 
organizacemi, velkou část budou 
tvořit ukázky dětské tvořivosti míst-
ních mateřských školek, škol, Klubu 
dětí a mládeže a dalších.  Mimo jiné 
vystoupí mezi dětmi velmi oblíbený 
herec a loutkař z Mnichova Hradiště 
Štěpán Tuček s pásmem loutkových 

pohádek pro děti. V prostoru bude 
připraveno též bohaté občerstvení 
od místních prodejců, lahodná káva 
od kavárníků, kde si jistě každý na-
jde to, co mu zrovna v daný okamžik 
přijde k chuti. Představí se nám  
i místní osadní výbory a partnerská 
města nás na svých stáncích sezná-
mí s životem v zahraničních krajích.

Kulturní akce budou po celý den 
probíhat na dvou místech. 

Velká scéna, která je umístěna 
již tradičně před farním kostelem sv. 
Jakuba, láká na spoustu rozmanité 
hudby, vystoupení místních mateř-
ských a základních škol, ukázku 
brazilského bojového umění Capo-
eira a v průběhu odpoledne tu také 
proběhne slavnostní předání Cen 
města Mnichovo Hradiště pro mlá-
dež. Vystoupení s hudební produkcí 
přislíbili: kytarista Mamut Eichler, 
Vodoměrka, MAREKs, Country 
Stock, punk-rocková kapela z part-
nerského města Erzhausen Die stin-
kenden Socken, Jolly Buskers a celý 
den završí stejně jako loni oblíbená 
kapela Nastarýkolena s Lubošem 
Odhánělem.

Malá scéna bude umístěna  
v podloubí na náměstí. Zde budou 
probíhat různé diskuse se zástupci 
města či představení investic města, 
které bude doprovázeno fotografie-
mi. Připravujeme malé představení 
hráčů na piano a dětská předsta-

vení. Dále bude připraven zajímavý 
blok, který je nazván „Malá dílna se 
starostou nejen pro děti…“

ZUŠ připravuje stejně jako loni 
volný vstup na výstavu do prostoru 
galerie Konírna, která bude opět 
zajímavým doplňkem a místem za-
stavení, které si jistě prohlédnou 
spousty návštěvníků. 

 K programu můžete přispět  
i vy, ať už návštěvou nebo nabídkou 
své práce, případně ukázkou své 
šikovnosti nebo koníčka. Chcete-
-li být o sousedské vidět, hlaste se  
u Dagmar Motlové – Farmářky  
z Ráje. Uzávěrka přihlášek pro účin-
kující, vystavovatele a prodejce je do 
20. července.

Tímto bychom vás všechny 
chtěli pozvat a těšíme se na vás  
v sobotu 16. září od 10 hodin. Zapiš-
te si toto datum do svých kalendá-
řů, diářů či hlav, ať se můžete přijít 
podívat, potkat se se spoustou lidí 
a užít si krásný den plný různých 
překvapení v našem krásném městě 
Mnichovo Hradiště. 

Další, již konkrétní informace  
o harmonogramu Sousedské slav-
nosti se dozvíte v zářijovém Kame-
lotu, na webu města i na ostatních 
sociálních sítích.

Za pořadatele, město, Klub 
Mn. Hradiště a spolek Žijeme pro 

Hradiště, Ondřej Knobloch

Daniela Břoušková

Červen voní lípami,
školní rok je za námi,

kéž léto sluncem zazáří
a prázdniny se vydaří.

Z krásných zážitků
kéž jsou dny utkané,
kam jen kdo zatouží,

tam ať se dostane

LETNÍ VERŠE
V minulém vydání Kamelotu jsme 
na třetí straně zveřejnili příspěvek  
„Jak ten čas letí“ věnovaný kaplič-
ce v Hoškovicích, jejímu zvonu a 
každoročnímu setkávání místních 
u hasičské zbrojnice u příležitosti 
svátku sv. Jana Nepomuckého. 
Autorce jsme však zkomolili jmé-
no, za což se jí tímto omlouváme. 
Článek nám zaslala paní Vladimíra 
Peteráčová. (red)

OMLUVA

Loukov a hradišťské 
osobnosti ve sborníku
Letošní druhé číslo vlativědného  
sborníku Od Ještěda k Troskám 
obšírně představí obec Loukov, kte-
rý leží osm kilometrů od Mnichova 
Hradiště. Kromě jiného se tomto 
vydání můžete dočíst také o dvou 
mnichovohradišťských rodácích. 
Vratislav Šverma z Veselé věnoval 
svůj článek Josefu Kočímu, vojáku 
druhé světové války, a paní Milena 
Roudná píše o genetikovi Slavomíru 
Rakouském. 

Sborník je možné aktuálně za-
koupit v trafikách nebo v městském 
muzeu.
 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

OBRAZEM: Muzejní noc představila přední osobnosti 
města, ale i jeho všeobecně známé postavičky

Dvě desítky dobrovolníků představily návštěvníkům mnichovohradišťské postavy a figurky. Kořenářka Mrázka s lékárníkem Kamilem Mráčkem.

Řídící učitel František Šetřil, zakladatel zdejšího organizovaného včelaření. V selské domácnosti je stále plno práce...
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Do Veselé se vrátila pouť

Labutě, kolotoče, nafukovací hrady, střelnice, ale také projížďky po obecním 
rybníku, ptačí sudoku, ukázka agility, vystoupení dětí, stánky s koláči nebo 
uzenou kýtou, kapely, povídání s pamětníky, prohlídka naučné stezky Živá 
paměť veselská s komentářem nebo  harmonikář... Do Veselé se po roce 
vrátila pouť, a třebaže čelila konkurenci dalších velkých akcí v okolí, našlo 
si sem cestu několik stovek lidí. Akce proběhla za podpory města, programu 
Erasmus+ a firmy Press Hammer. Foto: 3x Redakce

Letní Restaurant Day byl 
pro kuchaře výzvou
V sobotu 25. června si mnichovo-
hradišťský Restaurant Day připsal 
jedno nové prvenství – kuchaři, kteří 
se zatím posledního vydání tohoto 
gastronomického svátku zúčastnili, 
se museli obejít bez elektřiny. To jim 
však nezabránilo v tom připravit pro 
sebe navzájem i pro zástupy strávní-

ků sladké i slané dobroty, například 
burgery, studenou letní polévku, do-
mácí sušenky či limonádu. 

Akce se tentokrát konala na 
pláži u Jizery, a měla tedy podobu 
pikniku.

Redakce

Organizátoři dětského dne zaslouží poklonu

Mezi letošními novinkami byla také účast karikaturisty.Městští strážníci přiblížili svou práci, techniku a nabídli i paintballovou střelbu.

U hráčů Bruslařského klubu Mladá Boleslav se tvořila fronta na autogramy. Profesionální hasiči simulovali zásah u dopravní nehody.

Děti byly ve svém živlu, byl to ostatně jejich den,Malování na obličej se těšilo po celou dobu velké popularitě.

Desítky dětí rozparádila show klauna Krejčíka Honzy, který diváky do svého vystoupení aktivně zapojil.

Stovky lidí nejen z Mnichova Hra-
diště, ale i okolí, kam už se pověst 
zdejšího Dne dětí pořádaného MSK 
a spolkem Žijeme pro Hradiště sta-
čila roznést, odcházely z areálu 
sportovního klubu spokojené a plné 
dojmů. Spolky, instituce i jednotlivci 
ze sebe opět vydali to nejlepší a 450 
nadšených dětí, které se s úsměvy 
na tvářích pohybovaly od stanoviště 
ke stanovišti, byly pro všechny, kteří 
se zapojili tou největší odměnou.

Atmosféru dětského dne ilustrují 
fotografie, kompletní galerii zájemci 
naleznou na FB Žijeme pro Hradiště. 

Redakce

Foto: 3x Lucie Velichová / LuckyPhotos
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (10. díl)
Atmosféru svatoanenské pouti barvitě vypověděl kronikář Václav Pařík
Milí čtenáři, pro prázdninové vy-
dání Kamelotu jsme vybrali kroni-
kářský zápis o mnichovohradišť-
ské pouti. Svatoanenská pouť byla 
pro obyvatele našeho města vždy 
velkou událostí, o čemž svědčí  
i zápisy v různých vzpomínkových 
knihách. František Mendík, Ivan 
Šmída, Jan Touš i další, kteří nám 
zanechali své vzpomínky na život 
v Mnichově Hradišti, nikdy na ka-
pitolku o pouti nezapomněli. Pře-
nesme se tedy zhruba na počátek 
20. století a pojďme se podívat na 
hradišťskou pouť očima kronikáře 
Václava Paříka.

O hradišťské pouti

„Prostranství před kostelem 
svaté Anny jest zákoutím, na němž 
oko cizince v tato místa zavítavšího 
se zálibou spočine.

Neděje se tak jenom cizinci, 
stává se tak téměř každému Hra-
dišťákovi, který neodolá, aby tam 
alespoň jednou za rok nezašel, bývá 
to o hradišťské pouti, která se koná 
tu neděli po svátku svaté Anny. Tato 
městská čtvrť jest nejenom místem, 
na kterém stojí perla stavitelského 
umění, kaple sv. Anny a zázračná 
socha téhož jména, ku které při-
cházívala „tisícihlavá“ procesí. Jest 
místem, kde dříme svůj nedosněný 
sen o trůn českého krále generali-
ssimus válek třicetiletých Albrecht 
Václav Eusebius z Valdštejna, jest 
místem, kde před oltářem sv. Anny 
tři monarchové v roce 1833 skládali 
přísahu na upevnění Svaté aliance, 
a místem, kde právě o pouti roku 
1914 rozlehla se slova válka, mo-
bilisace a rozehnala davy poutníků  
s hrůzostrašnou představou do 
svých domovů.

Jest to místo krásné, velebné  
a historické, které vybrali naši tatíci, 
aby zde byla konána pouť. Nemohli 
skutečně lepší vymyslit.

V sousedství kostela v bývalém 
klášteře otců kapucínů a v budově 
starého důchodu (1), bydlívali panští 
úředníci zaměstnaní na ředitelství  
a hospodářské správě valdštejnské-
ho panství, kteréžto úřady umístěny 
byly v domě čp. 157. Ti dbali pečlivě, 
aby tento „plac“, jak se části pro-
stranství pěkným zeleným trávníkem 
porostlému říkalo (na kterém se také 
bílívalo prádlo), mnoho neutrpěl, oni 
nebyli vyrušováni z důstojného klidu 
předpouťovým ruchem, lépe řečeno 
rámusem („plac“ byl panským po-
zemkem). Zařídili věc tak, že pouťo-
vým trhovcům bylo dovoleno stavěti 
své stánky, kolotoče, houpačky, kra-
mářské krámy teprve v sobotu od-
poledne. Kramáři se shromažďovali 
(tábořili) již několik dní před poutí na 
místě obcí jím vykázaném u mostu  
u Jizery. Větší zábavní podniky (ko-
lotoče, houpačky, střelnice, panopti-

ka) čekaly na silnici před zámeckou 
kašnou. Čekával tam i městský 
strážník s četníkem. Byly to osoby  
k udržení pořádku nezbytné. Jak-
mile bylo po poledni, dalo se toto 
malebné shromáždění do pohybu, 
každý tam chtěl být první, to stálo 
za podívanou, byly to prostě dostihy. 
Každý z kramářů, jak se jim tehdy 
všeobecně říkalo, chtěl mít ten nej-
lepší „flek“, předháněli se v jízdě 
se svými koníky a vozy, mnoho jich 
bylo, kteří koně neměli, postrkovali 
svá vozidla ručně.

Jeden druhému překážel a v ta-
kové chvíli o slovo šťavnaté nadávky 
nebyla nouze, padla i facka z té nebo 
oné strany. K urovnání sporu býval 
volán strážník nebo četník. Soud či 
zatýkání nikdy z takového případu 
nevzniklo, za chvilku bylo jasno, 
kramáři spolu mluvili, jako kdyby se 
mezi nimi nic nebylo přihodilo.

V sobotu večer začínali stavět 
boudy místní cukráři. Postavil-li ně-
kdy kramář svůj stánek, kde nebylo 
městskému cukráři vhod (ti měli 
svoje vyhrazená místa), docházívalo  
k osobním potyčkám. Byl jsem jed-
nou svědkem, kdy takováto rozprava 
začínala slovy: „Koukejte na kluka 
zelenýho, cukrářskýho atd…“ So-
botní večer, dalo by se zde docela 
dobře říci „poutní svatvečer“, bývala 
chvíle, kterou labužnicky vychutná-
valo mnoho Hradišťáků konajících 
za teplého červencového večera 
procházku mezi zakrytými boudami. 
Byla to chvíle, jak pro nás kluky, tak 
i pro dospělé, mající zvláštní kouzlo. 
Bylo slyšet sem tam ránu kladivem 
některého opozdilce dostavujícího 
boudu, zvláštní tahavé zvuky kra-
mářské hantýrky, dětské křiky. Bylo 
cítit z nedalekých polí vůni poko-
seného žita i rozvířený prach. Tak 
se končíval den sobotní. V neděli 
o pouti byly celebrovány v kostele 
sv. Anny slavnostní služby Boží,  
o kterých se sešlo pokaždé několik 
svateb najednou (starý hradišťský 
zvyk ženit se o pouti a posvícení). 
Po dobu konání bohoslužeb nebylo 
dovoleno kramářům uvésti atrakce 
do plného chodu, aby nebyly pou-
ťovým halasem rušeny. Jakmile byly 
skončeny, rozezvučely se flašinety, 
aristony (2) na plné kolo.

Vlastní pouť začínala několik 
desítek kroků od hlavního vchodu do 
zámku, kde stála akátová alej. Byly 
to vesměs stromy mohutných kme-
nů (alej byla vykácena v r. 1911). 
Na prvním akátě tohoto stromořadí 
míval upevněný pouťový zpěvák na 
plátně malovaný plakát s obrázky, 
jak se tehdy říkalo, „mordytát“ (3) 
představující. Každý jednotlivý vý-
jev na obrázku, o kterém zpíval, 
ukazoval rákoskou. Pomocník nebo 
pomocnice doprovázel jeho verš na 
tahací harmoniku. Bývaly to obyčej-
ně příhody zhrzené lásky, otcovraž-

da, umučení dítěte nevlastní matkou  
a podobné. Malby na plakátě byly 
provedeny neuměle řemeslně,  
z každé však stříkalo „vědro krve“. 
Píseň o takové události měla celou 
řadu slok a zpívala se známou no-
tou, jak bylo na obálce předtištěno. 
Když byla zpěvákem přezpívána, 
byla divákům nabízena za 2 nebo  
3 krejcary. Bývali takoví, že měli těch-
to písniček celou řadu, o každé pouti 
si nezapomněli koupit novou, kterou 
pak k těm druhým přišili, a vznikl  
z nich „špalíček“. Dnes jsou to věci 
sběrateli takovýchto rarit velmi vy-
hledávané.

Pokocháni vyslechnutím příhod 
na obraze rákoskou ukazovaných, 
odcházeli jste akátovou alejí k další 
pouťové zvláštnosti, ku které náležel 
majitel podniku „s kartuziánským po-
tápěčem“. Mužík pokroucené posta-
vy ochrnutý na obě nohy, který míval 
na černém stolku zařízení skládající 
se ze dvou skleněných cylindrů napl-
něných zázračnou vodou (nabíranou 
v kašně, proto stával vždy nedaleko 
ní). Na skleněných cylindrech seděla 
černě natřená skříňka s páčkami po 
stranách, na kterých byly upevně-
ny černé nitě. Stisknutím na straně 
jedné nořil se čertík barvy černé 
ke dnu, stisknutím páčky na straně 
druhé potápěl se čertík barvy bílé ke 
dnu. Uprostřed skříňky byly uloženy 
planety. Figurky se nepotápěly stej-
ně, asi podle toho, jak bylo na páčky 
mačkáno, dále kvůli efektu a vzbu-
zení záhadnosti. Planetář začínal 
pokaždé produkci stejně, svým křa-
plavým do určité tóniny naladěným 
hlasem: „Zde je ten pravý kartuzi-
ánský potápěč, který každému poví 
jeho osud atd.“  Planety byly dvojí-
ho druhu. První byla obyčejná za  
3 krejcary tisknutá, druhá za krejca-
rů 5 byla psaná, a byla-li s fotografií, 
stála krejcarů deset (šesťák). Pro 
osobu pohlaví ženského podobenka 
muže a pro osobu pohlaví mužského 
podobenka ženy. Bývaly to staré vy-
řazené fotografie kupované ve foto-
grafických ateliérech. Tento zvláštní 
způsob prodeje planet míval hojně 

zájemců. Jedni je kupovali z pověr-
čivosti, jiní ze žertu a pro žert, ob-
zvláště ty s fotografiemi vzbuzovaly 
mnoho smíchu, když se na obrázku 
objevil fešák s pleší anebo krasavice 
na padesát let stará. 

Za „kartuziánským potápěčem“, 
když se šlo dále, v aleji po straně 
pravé stávaly boudy místních cuk-
rářů majících na svých stáncích sor-
timent různých tvarů perníkových. 
V přihrádkách bylo drobné zboží 
cukrové: dorty, sněhové řezy, marci-
pánová kolečka, větrové (pfeffermin-
tové) pokroutky, kozí bobky, husaři 
na koních i bez nich, miminka malá 
i velká, která tehdy budila rozpaky  
u děvčat, bylo-li některé svým ná-
padníkem ze žertu tímto „cukrletem“ 
obdarováno. Ukončením takovéhoto 
cukrářského krámu byla perníková 
srdce s nápisy: „Z pouti, Z lásky, Na 
památku“, z nichž některá byla veli-
kostí zcela skromňoučká, druhá opět 
velikých rozměrů, pokrytá růžemi 
fantastických tvarů a barev. Koupil-li 
mládenec své vyvolené takové „vel-
ké“ srdce, byl to již opravdový projev 
vzájemnosti a osobní přízně, veřejně 
prozrazující, já o tebe stojím, mám tě 
rád.(…) Někdy byl nucen mládenec 
sáhnouti hluboko do kapsy, protože 
takové srdce perníkové, bylo-li zvlášť 
veliké a bohatě vyzdobené, stávalo 
až půldruhé zlatky, a to byl na teh-
dejší poměry peníz přenáramný.

Z odpadků těsta vyráběli cuk-
ráři druh cukroví, tmavě zeleně 
obarvený, do šištiček uhnětený, 
chuti silně pepřené, „husí hovínka“ 
zvaný. Chtěl-li někdo někoho po-
škádliti, zvlášť chlapec děvče, pro-
jevil přání, aby mu koupila na pouti 
husí hovínko. Přitom se nezačerve-
nal ani jeden ani druhý, přesto, že 
mluvili neslušně. Na straně druhé 
a u zdi zámecké zahrady začínala 
řada stánků za kašnou. Jako první 
tam stával pouťový trhovec kramář 
Brych z Bakova, prodávající mimo 
dřevěné hračky bonbony v kulatých 
dřevěných krabičkách, který svým 
chraplavým hlasem pokřikoval na 
kolemjdoucí, aby si něco koupili. 

Byl pleti pihovaté, nazrzlých vlasů  
a nosu velikého, figurka typická.

Opodál stál prodavač zelených 
okurek, pozdních třešní „voskovek“, 
hrušek jakubic a jablek jakoubat, 
prvních plodů tvrdého ovoce. Vedle 
těchto stávali prodavači kyselých 
okurek, mívali je umístěné v objem-
ných sudech, které svým pachem 
koprových silic a vinných listů nepo-
třebovaly žádné reklamy, byly prostě 
cítit. Urostlý Tůma zelinář i jeho mat-
ka nestačili obsluhovat zákazníky, 
zvláště kluky, kteří, když nezbyl již 
ani krejcar v kapse, loudili o hrne-
ček láku, jímž se žízeň neuhasila, 
byla-li jaká, nýbrž sliny zhoustly tak, 
že je nebylo možno ani vyplivnout. 
Vedle stával prodavač tureckého 
medu v bílé vysoké čepici, kazajce 
a zástěře, který míval vysazenou 
taxu za porci této pochutiny, a ne-
mýlím-li se, stála nejmenší porce  
3 krejcary. Jako poslední v této řadě 
byl prodavač dýmek, ústních har-
monik a drobné galanterie. Široké 
prostranství, které se otevírá před 
kostelem sv. Anny, obsadilo někdy 
panorama voskových figur, malý 
kočovný cirkus, kolotoč, střelnice, 
maňáskové divadlo, houpačky, krá-
my s obrázky svatých, modlitbami, 
růženci, s hračkami, marcipánem  
a jinými atrakcemi.

Plot u Staré lékárny býval ově-
šen svatými obrazy všech českých 
patronů, obrazy s pytláckými výjevy 
a jiné a jiné. A lidí – hlava na hlavě. 
Co tu bylo křiku, tónů, trumpet, frka-
ček a slavíků. Halas, o kterém nám 
klukům bývalo dobře. Ze zeleně 
věky shrbených lip honosně celé-
mu okolí vévodí klenot: kostel svaté 
Anny, ve středu těchto stromů, které 
přetrvaly věky, stojí zázračná socha 
sv. Anny, báby Krista Pána, sem při-
cházeli se modlit růženec a vyprosit 
si její požehnání poutníci z dalekých 
míst se svým uzlíčkem starostí, ti, 
kteří hřešili, i ti, kteří byli hodní.

Jak jsem vpředu poznamenal: 
Den poutní vymykal se svým ru-
chem pořádku dnů ostatních, hlavně 
dolení část města žila životem jiným. 
V hostincích, které na pouť byly již 
připraveny, bývalo halasno a neoby-
čejně živo. Ihned pod kostelem sv. 
Jakuba bývala hospoda V putně (4), 
kde před okny na nízkých sudech 
byla položena prkna a udělány la-
vice, na sudech vyšších položená 
prkna tvořila stoly. Celek měl nad 
sebou střechu upravenou z plachty. 
Ve dlažbě zastrkány byly břízky, jež 
svým chatrným stínem měly zased-
nuvšímu poutníku zpříjemniti chvilku 
posezení. Níže v ulici byla hospoda 
U Smutných, později U Lochmanů, 
posléze U Balatků (5), kde bývala 
velmi stinná zahrada a ještě lepší 
pivo. V hostinci U českého lva (6) 
pod sochou sv. Jana u zámku, kam 
se vcházelo po schodech, které měly 

Poznámky
1) Tzv. úřednický dům, čp. 152, dnes 
majetek NPÚ.
2) Ariston je hudební nástroj pra-
cující na principu kolovrátku, místo 
válce je kotouč z tuhé lepenky, jímž 
se otáčí pomocí kliky. V lepence jsou 
otvory, do nichž proudí vzduch a ot-
vírá ústí píšťal. Ariston se společně 
s fonografem řadí mezi předchůdce 
gramofonu.
3) Zkomolenina pojmu morytát – 
vražda či hrůzostrašná historka.
4) Bývalý dům čp. 228, zbouraný  
v 90. letech. Naposledy v něm byla 
rychta zdejší obce baráčnické, dnes 
je na místě, kde dům stával, malé 
parkoviště.
5) Jedná se o i dnes oblíbený hosti-
nec U Antošů „Antosh pub“, čp. 223.
6) Dům v Arnoldově ulici čp. 83 byl 
zbořen v roce 1979.
7) Tento dům čp. 160 v ulici V Lipách 
byl v roce 1962 zbořen, dnes je na 
jeho místě zahrada mezi domy čp. 
159 a 161. Čp. 160 obdržel jiný dům.
8) Hostinec v Hněvousicích byl oblí-
beným výletním místem mnichovo-
hradišťských obyvatel.
9) Připomínka toho, že řada obyvatel 
Mnichova Hradiště nacházela obživu 
v Kompertově  obuvnické továrně.

Unikátní fotografie starého kolotoče z alba Čeňka Schäferlinga pořízená někdy 
v rozmezí let 1890-1902.

chvojím ověnčený nápis „Vchod do 
zahrady“, bylo také milé posezení. 
Nejvíce ctitelů klášterského moku 
mívala hospoda U slunce čp. 160 
naproti zámku (poslední majitel 
Antonín Grünwald). Mívala podob-
né zařízení jako hospoda V putně, 
umístěné venku před domem (byla 
zrušena v r. 1899, stavení koupil 
hr. Waldstein, který hostinec zrušil).  
V neděli o pouti bývaly všechny krá-
my v celém městě až do pozdních 
hodin odpoledne otevřeny a za ná-
hradu nedělního klidu byly krámy  
a živnosti zavřeny v pondělí  
„o pouti“.  V tento den se chodívalo 
do Podhněvosic (8) do zahrady na 
dobré pivo a koncert pořádaný ma-
jitelem hostince. Rozumí se samo 
sebou, že i požitky gastronomické 
byly tomuto dni přizpůsobeny. Na 
žádném stole obzvláště tam, kde byl 
přednosta domácnosti „cechu šev-
covského“ (9), nechyběl „ševcovský 
oběd“ = vepřová pečeně, knedlík, 
zelí, to býval chod hlavní. Mimoto 
býval králík, sekaná, řízky. V mno-
hých rodinách jídelníček obohaco-
ván mladou husí pečínkou. Všechna 
tato jídla doplňoval „okurkový salát“, 
který voněl z každého domu v celém 
městě.

Slavný tento den jest již jenom 
torsem bývalé slávy a nádhery. Ob-
raz pozbyl na barvitosti a vjemu, 
který v duši z dětských let zůstal, 
zadýchl do paměti, aby se vynořil  
a začechral co něžný vánek v pavu-
čince vzpomínek.“

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

150 let od narození P. Františka Svobody 
František Svoboda se narodil  
21. srpna 1867 ve Lhoticích. Obec-
nou školu navštěvoval v Mnichově 
Hradišti, gymnázium pak v Mladé 
Boleslavi. V roce 1881 se rodina 
přestěhovala do Hoškovic, kde jeho 
otec zakoupil místní hospodu. V roce 
1887 vstoupil František Svoboda do 
kněžského semináře v Litoměřicích 
a o čtyři roky později byl vysvěcen 
na kněze.

Jeho primici (první mši svatou), 
spojenou se svatbou bratra, nám 
přibližuje reportáž v dobovém tisku,  
v Jizeranu č. 46 z roku 1891.

„Rodák náš, pan František Svo-
boda, byl dne 24. května 1891 na 

kněze vysvěcen a dne 30. května 
měl nejen konati první oběť mše sva-
té, nýbrž měl zároveň bratra svého 
Václava oddati stavu manželskému 
s Mařenkou Marešovou z Dobré 
Vůdy. Slavnost počala ráno o 9. ho-
dině, kdy do příbytku novosvěcence 
zavítalo duchovenstvo a sice veledp. 
děkan z Mnichova Hradiště, pan 
dp. P. Srb, farář hlavický, pan kap-
lan P. Liška a velební páni z Vochlic  
a Doleního Slivna. Pan děkan měl  
k primiciantu dojemnou řeč, načež 
novosvěcenec poděkoval a slovy 
nejvýš tklivými své rodiče za po-
žehnání požádal. To když se stalo, 
jelo se na 20 povozech pro nevěstu 

do Dobré Vůdy, zde opět mluvil náš 
mladý duchovní a vyžádal požehná-
ní rodičů nevěstiných pro snouben-
ce. Na to jel celý průvod do děkan-
ského chrámu do Mn. Hradiště, kde 
je již očekával veledůstojný p. vikář 
P. Němeček z Loukova a velební 
páni P. Přibyl a P. Jindřich Rotta. Zde 
nejprve vykonal novosvěcenec pře-
depsané modlitby, načež po kázání, 
které vykonal p. vikář, oddal snou-
bence a obětoval mši svatou.“ 

Prvním kaplanským působištěm 
P. Františka Svobody byly Klokoč-
ské Loučky u Turnova. Dalším pak,  
v roce 1892, Jiřetín pod Jedlovou. 
Do rodného kraje se vrátil ještě té-

hož roku, a to do Loukova, následo-
valy Hodkovice nad Mohelkou. Od 
roku 1897 byl zámeckým kaplanem 
v Sychrově, později farářem v Rych-
nově u Jablonce nad Nisou. Roku 
1909 přichází do Semil, o dva roky 
později je jmenován prvním tamním 
děkanem při příležitosti povýšení 
kostela sv. Petra a Pavla na děkan-
ský. V Semilech působí také jako 
konzistorní rada a biskupský notář. 
Byl též dlouholetým členem semil-
ského městského zastupitelstva  
a městské rady.

Na penzi odešel v roce 1933 ke 
své rodině do Hoškovic. A na věčný 
odpočinek 4. dubna 1944. Jeho hrob 

se nachází na mnichovohradišťském 
hřbitově. Za připomenutí jistě stojí  
i to, že jako student bohoslovectví 

začal psát kroniku obce Hoškovic. 

Daniela Břoušková

Hostinec, ve kterém rodina Svobodových v Hoškovicích žila.
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HISTORIE
Před sedmdesáti lety v létě zažilo Mnichovo Hradiště dvě velké církevní události
Národní pouť zakončila velká dě-
kovná mše

První z oněch dvou význam-
ných událostí se odehrála při příle-
žitosti mnichovohradišťské anenské 
pouti, která připadla toho roku na 
neděli 27. července. Z podnětu 
Spolku rodáků a přátel Mnichova 
Hradiště a okolí působícího v Praze 
byla připravována slavnost pojatá 
jako národní děkovná pouť Pražanů 
za znovunabytí státní samostatnosti 
a za vyprošení trvalého míru. 

V Mnichově Hradišti samém byl 
ustanoven přípravný výbor složený 
ze zástupců různých spolků a korpo-
rací bez ohledu na politickou anebo 
náboženskou příslušnost. Velkou 
část přípravných prací však měli na 
starost členové vedení výše zmíně-
ného spolku v Praze – jeho předse-
da Ludvík Hrdina, jednatel Ladislav 
Horák a místopředseda František 
Kreibich. Byly vydány plakáty a ve 
spolupráci s Čedokem i prospekty 
zvoucí k návštěvě Mnichova Hra-
diště. Rozesláno bylo téměř 1000 
pozvánek, mimo jiné například  
i členům vlády, parlamentu, sekre-
tariátům politických stran, ale také 
nejrůznějším spolkům, klášterům  
a farám. Hlavním bodem slavnosti 
totiž měla být děkovná mše v kostele 
sv. Tří králů a především návštěva 
tehdejšího pražského arcibiskupa, 
kardinála Josefa Berana.

V neděli 27. července bylo celé 
město vyzdobeno státními vlajkami. 
Kolem osmé hodiny ráno přijelo vla-
kem, k němuž byly v Praze přidány 
pro poutníky tři zvláštní vagony, více 
než 150 lidí. Před nádražím byli 
uvítáni představiteli místních spolků  
v krojích a poté prošel městem 
průvod s hudbou. Zakončen byl na 
náměstí vedle Budovcova pomníku, 
kde poutníky přivítal předseda míst-
ního národního výboru Rudolf Kruliš. 
Po uvítacích projevech následoval 
na náměstí promenádní koncert  
a před kaplí sv. Anny pontifikální 
mše svatá, kterou celebroval Msgre. 
dr. Josef Čihák, metropolitní ka-
novník v chrámu sv. Víta v Praze. 

Slavnostní církevní obřad musel být 
pro obrovský počet zúčastněných 
vykonán před kostelem, oltář byl 
postaven po pravé straně vchodu do 
kostela sv. Tří králů. 

Podle kronikářských zázna-
mů bylo krásné počasí a tak veliké 
horko, že se svíčky postavené na 
oltáři teplem natolik zkroutily, že je 
nebylo možné ani zapálit. Po odpo-
ledním průvodu městem následoval 
v zámecké zahradě koncert a lidová 
veselice, umožněna byla také pro-
hlídka zámku a okresního musea, 
které bylo do zámku nedávno před-

tím umístěno.
Vrcholem odpoledne byla oče-

kávaná návštěva Jeho Eminence 
dr. Josefa Berana, primase české-
ho a arcibiskupa pražského, a řady 
dalších vzácných hostí. Arcibiskup 
přijel z Karlových Varů s určitým 
zpožděním způsobeným problémy 
s autem. Byl uvítán již na hranicích 
okresu a před kostelem očekáván 
davy lidí. V kapli svaté Anny měl 

krátké kázání, po kterém udělil všem 
přítomným své arcibiskupské požeh-
nání. Po skončeném obřadu odjel 
hlasitě pozdravován na děkanství, 
kde povečeřel. Místní obuvník Anto-
nín Kmošek vlastnoručně vyrobil pro 
arcibiskupa černé semišové polobot-
ky, lemované fialovou kůží, které mu 
předal jako upomínku na návštěvu  
v Mnichově Hradišti. 

Čestní hosté slavnosti se pode-

psali do městské kroniky.

Vzácná relikvie, lebka sv. Vojtě-
cha, v Mnichově Hradišti 

Také druhá významná událost 
měla církevní charakter. Proběhla 
jen o několik týdnů později, 12. srp-
na.

V roce 1947 totiž uběhlo 950 let 
od smrti našeho národního světce  
a patrona – svatého Vojtěcha. Ka-

tolická církev tehdy připravila jednu  
z nejrozsáhlejších duchovních akcí 
v naší vlasti po druhé světové válce, 
nad níž převzal záštitu i prezident 
republiky Edvard Beneš. Akce měla 
být manifestací národního cítění  
a připomenutím křesťanských koře-
nů počátků české státnosti. 

Oslavy začaly v Praze ve středu 
23. dubna 1947 slavnostní mší ve 
svatovítské katedrále, kterou cele-
broval opět pražský arcibiskup Josef 
Beran. Odpoledne se konala boho-
služba ve Vojtěchově rodišti v Libici 
nad Cidlinou. Odtud se vydala lebka 
sv. Vojtěcha na čtyřměsíční pouť po 
vlasti.  V úterý 12. srpna v 15:30 
hodin dorazily světcovy ostatky do 
Mnichova Hradiště. Do kostela sva-
tého Jakuba přišly desítky obyvatel 

Lebka sv. Vojtěcha, jednoho z českých patronů, doputovala v roce 1947 do Mnichova Hradiště. Zdejší vikář Antonín 
Holeček jí požehnal městu i celému kraji.

Arcibiskup do města zavítal již o několik týdnů dříve v rámci národní pouti, 
kdy v rámci děkovné mše požehnal celému shromáždění.

Z Prahy přijelo na národní pouť do Hradiště 150 lidí.

Do muzea za hračkami rodičů i prarodičů…
Ve výstavních prostorách mnicho-
vohradišťského muzea probíhá od  
1. června až do konce prázdnin 
výstava 100 let hračky v českých 
zemích. Navštívit ji můžete každý 
den od 9 do 16 hodin. Již od své-
ho otevření se výstava setkává  
s pozitivním ohlasem. Starší vzpo-
mínají na nejen dřevěné hračky své-
ho mládí, děti pak poznávají, s čím si 
hráli jejich rodiče, ale i babičky nebo 
dědové. A že k vidění je opravdu  
mnoho!

Od dřevěných autíček, vojáčků, 
loutek, dětských pokojíčků, kuchy-
něk po panenky s kočárky, modely 

aut, vláčků, ale i společenské stolní 
hry či stavebnice. S vybranými hrač-
kami si děti mohou v rámci výstavy 
pohrát, případně si vyrobit svou 
vlastní dřevěnou hračku, tak jako 
tomu bylo v neděli 11. června, kdy  
v prostorách muzea vznikla truhlář-
ská dílna pod vedením členů klubu 
Jednoty bratrské. Vyráběla se dřevě-
ná autíčka různých designů. Pokud 
jste akci nestihli, můžete využít ještě 
dvou termínů, a to sobot 22. červen-
ce a 19.srpna.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Má slunce zář i stříbro na hladině
a osvěžení pro člověka.

Zdáli stará vrba mi v pozdrav kyne,
ne, nehledám místo sobě jiné,
Jizery náruč zas na mne čeká.

LETNÍ JIZERA
Kateřina Podávková

Cítím vlahost luk a svěžest hor,
z nichž chladné vody její tekou,

vnořím tělo své v ten proudů sbor,
lehce splynu s ním, mně zpívá chór,

na chvíli stanu se též řekou.

Tolik uběhlo již času od
dob, kdy jí Kelti dali jméno,

a co proteklo v ní k moři vod,
na ni básníci pár pěli ód,
i léto budiž pochváleno...

Milí Hradišťáci, jak možná víte,  
v muzeu připravujeme na měsíce 
září a říjen výstavu fotografií z dění 
v našem městě v 70. a 80. letech 
minulého století. Jako doplnění by-
chom rádi vystavili i trojrozměrné 
předměty spjaté s tímto obdobím. 
Obracíme se proto na vás s pros-
bou o zapůjčení, věnování či prodej 
předmětů denní potřeby, napří-
klad kuchyňského nářadí, nádobí, 
spotřebičů, hraček, knih, tiskovin, 
propagačních předmětů, ale také 
například etiket či obalů od potra-
vin, nápojů, drogistického zboží... 
Do svých sbírek také rádi přijmeme 
prádlo, oděvy i obuv té doby, kro-

mě běžného oblečení uvítáme také 
pionýrské či svazácké kroje, šátky, 
kravaty, v ideálním případě s ozna-
čením Mnichova Hradiště. 

Pokud máte doma fotografie 
ze zajímavých akcí v našem měs-
tě a chtěli byste, aby je mohli vidět  
i ostatní, rádi si je okopírujeme  
a vystavíme.

Kontaktovat nás můžete osobně 
přímo v muzeu denně od 8 do 16 
hodin, telefonicky na čísle 326 771 
001 nebo elektronicky na adrese 
muzeum@mnhradiste.cz.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Výzva městského muzea

města i širokého okolí. Za zvuku 
písně Hospodine, pomiluj ny (která 
bývá někdy označována také jako 
svatovojtěšský chorál) měly mož-
nost spatřit světcovu lebku uloženou 
v křišťálové skříňce. O životě sv. Voj-
těcha promluvil spirituál pražského 
semináře P. Lebeda. Po slavném po-
žehnání se s ostatky rozloučil zdejší 
vikář P. Antonín Holeček, udělil jimi 
požehnání městu a celému kraji.  
V 16:20 nastoupily ostatky další ces-
tu. Byly převezeny do Bakova nad 
Jizerou a poté do Bělé pod Bezdě-
zem. Celonárodní oslavy poté vyvr-
cholily v Praze 23. a 24. srpna.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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Mým sousedům!

Dne 16. září 2017 mě oživí sousedské 
pouliční slavnosti Zažít město jinak.  

Chtěli byste pomoci místním
organizátorům s přípravami, nebo  

na slavnostech vystupovat?  

Napište jim na:  

Budu moc rádo, když se ve velkém počtu zapojíte

Vaše město

www.zazitmestojinak.cz

dagmar.motlova@seznam.cz, servis@automh.cz

Mnichovo Hradiště

Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu ve 
městě výhradu a chcete se o ni 
podělit s veřejností? Kamelot je 
tu pro vás! 

Městský zpravodaj je od své-
ho založení otevřen čtenářským 
příspěvkům a neustále rozšiřuje 
svou základnu přispěvatelů. Své 
články, názory i fotografie můžete 
zasílat na kamelot@mnhradiste.
cz (přílohy však nesmí překročit  
5 MB, v opačném případě nepro-
jdou do schránky a redakce se  
o nich ani nedozví). Uzávěrka je 
vždy 15. den v měsíci.

Pište s námi KamelotPište s námi Kamelot


