
JAN PUŠMAN
Pronásledovali jej nacisté i 
komunisté, roky se skrýval, 
roky strávil ve vězení. Jeho 
osudy přináší seriál o osob-
nostech našeho města.
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SVÁTEK
Letošní Den vítězství  
v roce 100. výročí republi-
ky pojalo město velkolepě. 
Těšit se můžete na bojovou 
ukázku i skutečný tank!
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LITERATURA
V Mnichově Hradišti se 
letos uskuteční Noc litera-
tury. Tímto svátkem knihy 
ožije 9. května pětice zají-
mavých míst ve městě.
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INTERNET TELEVIZE TELEFON

Celý svět u Vás doma!

Ještě rychlejší internet
Široká nabídka TV programů
Volání Vás začne bavit

INZERCE

Atletický areál za patnáct milionů už roste,
sportovci si tu poprvé zacvičí v září

V CÍLOVÉ 
ROVINCE?

 Vážení a milí Hradišťáci,
jsou tomu tři roky a šest měsíců od chvíle, kdy město začali spravovat 

noví zastupitelé a já poprvé usedl do starostenského křesla. Poměrně dlouhá 
doba, dalo by se říci. Věřte však, že mně uběhla výrazně rychleji než jiných 
dvaačtyřicet měsíců, během kterých jsem vykonával jiná povolání. Aktuální 
volební období se každopádně chýlí ke konci, a tak je na čase zhodnotit, zda 
to všechno stálo za to a zda má smysl pokusit se v tom pokračovat.

Už řadu měsíců si v hlavě vedle sebe rovnám plusy a mínusy. Pokud 
přemýšlím, co mi starostování vzalo, je to především volný čas, dále fyzická 
kondice a do velké míry bohužel také osobní život – je veřejným tajemstvím, 
že nekonečné hodiny trávené zejména v první letech úřadování na radnici se 
na něm velmi podepsaly. Také jsem získal celou řadu kritiků a možná dokonce 
několik nepřátel – ne všem jsem se mohl zavděčit a ne všichni byli ochotní při-
stoupit na to, že si přeji, aby se město ubíralo po trochu jiných kolejích než dřív.

Na druhou stranu se v posledních letech podařilo povzbudit veřejnost  
k obrovské aktivitě. Ve městě se odehrává široká paleta akcí a lidé přicházejí 
s vlastními nápady jak sobě i ostatním život ve městě ještě zpříjemnit. Netrou-
fám si nárokovat si zásluhy o tuto změnu, ale vím, že pomáhat vytvářet prostor 
pro tyto aktivity jsem se vždy snažil maximálně. A také vím, že by se tato 
změna neudála bez další aktivních zastupitelů, členů komisí a výborů a kolegů 
na úřadě, kteří přinášejí své nápady, energii a dělají dobře svou práci. Mluvím 
především o zastupitelích napříč politickým spektrem. Komunální politika je 
totiž vždy o lidech, bez ohledu na barvu jejich „politického trika“.

A pak je tu celá řada projektů, na jejichž realizaci či přípravu jsem skuteč-
ně hrdý. Tím více, že některé z těch největších jsme museli doslova vybojovat, 
a tak si na jejich realizace ještě počkáme. Atletický areál bude po 65 letech 
zbrusu nový, vznikají nová místa ve školkách, máme důstojně vypadající rad-
nici, nové kotelny, opravenu Jiráskovu ulici… Stále nám však velmi chybí škol-
ní jídelna a nový prostor pro DDM v Mírové ulici, kde stavba začne v příštích 
měsících. Revitalizace Masarykova náměstí a sídlišť  budou v září připraveny, 
s realizací si však počkáme na rok 2019 a roky další.

Po sečtení všech pro a proti mi práce pro město stále dává smysl. Proto 
se chci o úřad starosty ucházet ještě jednou a posunout rozdělanou práci dál. 
Zatím je jí stále dost a nečeká. Ještěže máme před sebou ještě půl roku.

Ondřej Lochman, starosta města

VELOCIPEDISTÉ STYLOVĚ ZAHÁJILI PRÁZDNINOVOU VÝSTAVU V MUZEU

Stanislav Hnízdil vítá před mnichovohradišťským zámkem své přátele Z Českého klubu velocipedistů 1880, kteří přijeli stylově zpestřit vernisáž výstavy 
Dokola okolo kola, jež bude v městském muzeu k vidění až do konce srpna. Nová výstava je věnována historickým bicyklům, které pan Hnízdil při této 
příležitosti muzeu zapůjčil, i dějinám cyklistiky v Čechách a na Mnichovohradišťsku a je součástí série akcí konaných v rámci 100. výročí vzniku Česko-
slovenska. Foto: Martin Hnízdil                ...8

Jeden z nejsledovanějších mnicho-
vohradišťských projektů posledních 
let se dočkal zahájení realizace. Od 
prvního dubnového týdne pracuje  
v areálu 2. základní školy těžká tech-
nika společnosti Sportovní podlahy 
Zlín s.r.o., která tu buduje nový atle-
tický areál. Modernizace sportoviště 
vystavěného mezi roky 1950 a 1953 
bude stát 15 milionů korun.

„To, že stadion stavíme, pova-
žuji osobně za něco mimořádného. 
První žádost jsme psali s kolegou 
ze zastupitelstva Františkem Ou-
ředníkem tehdy ještě na koleni  
v roce 2014. Tenkrát jsme neuspěli. 
Celkem jsme žádost o dotaci podá-
vali třikrát, přičemž jednou jsme o 
přidělené peníze přišli kvůli korupční 
aféře na ministerstvu školství. To, že 

sportoviště nyní opravdu vzniká, vní-
mám jako velké vítězství,“ komen-
tuje stavbu starosta města Ondřej 
Lochman.

Modernizace mění staré hřiště 
od základů – vznikne tu 350 metrů 
dlouhý běžecký ovál s umělým tar-
tanovým povrchem, oplocené více-
účelové hřiště, hřiště s travnatým 
porostem a systémem zavlažování, 

sektory pro skok daleký, skok vyso-
ký a pro vrch koulí a v neposlední 
řadě budou na straně přiléhající k le-
soparku celý areál obepínat do výše 
čtyř metrů záchytné sítě, které bu-
dou bránit tomu, aby míče při hrách 
mizely v porostu. Přímo z areálu 
povede do lesoparku štěrková cesta, 
po které se budou ubírat běžci mířící 
od školy do terénu.   ...2

INZERCE

Mobilní operátor T-Mobile staví optickou síť v celé České re-
publice a pracuje na rozšíření pokrytí domácností i v Mni-
chově Hradišti. Domácnosti tak získají přístup ke kvalitním 
službám – superrychlému a neomezenému internetu s rych-
lostmi až 1 Gbps a skvělé digitální televizi.

...více čtěte na straně 3

T-Mobile přinese superrychlou 
optickou síť do Mnichova Hradiště

Kontakt předá Infocentrum Mnichovo Hradiště (budova KLUBu, Masarykovo náměstí 299).
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Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 18. června 
2018. V sále Klubu na Masarykově náměstí začne 
zasedání jako tradičně v 17 hodin. Program, pro-
jednávaná témata i materiály pro jednání budou  
v dostatečném předstihu dostupné na webu měs-
ta v sekci Zastupitelstvo. Jednání zastupitelstva je 
veřejné a hosté z řad veřejnosti jsou vřele vítáni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Ukliďme Česko: Hradišťáci sesbírali dvě a půl tuny odpadu

Akce Ukliďme Česko se letos kona-
la v sobotu 7. dubna za krásného 
počasí a díky tomu se opět sešlo 
asi 170 dobrovolníků, aby pomohli  
s úklidem města a okolí. 

Přestože z celkového počtu bylo 
50 dětí, jednalo se většinou o malé 
děti v doprovodu rodičů. Bohužel, až 
na výjimky, se úklidu neúčastnili žáci 
ze škol ani zástupci parlamentu dětí 
a mládeže, chyběli i skauti. Naštěs-
tí byl letos poprvé hojně zastoupen 
nově založený místní Klub českých 
turistů, jehož členové vyčistili Dol-
ce i cestu z Hoškovic do Mnichova 
Hradiště. Dalším místem, které se 
uklízelo přímo ve městě, bylo nádra-
ží a přilehlé okolí. Zde dobrovolníci 
pořezali nevzhledné křoví a odstra-

nili starý, rezavý a nebezpečný plot.  
Z místních částí se do akce za-

pojil Dneboh, Kruhy, Hradec, Lhoti-
ce, Olšina, Podolí včetně Pazderny, 
Sychrov a Veselá. Nejvíce dobrovol-
níků přišlo v Kruhách a Hradci, hned 
za nimi následovaly Lhotice. Potěšila 
nás i stále narůstající účast na Ol-
šině, která se ještě před dvěma lety 
akce neúčastnila a kde letos přišlo 
sbírat odpadky již 20 lidí. Nejvíce 
odpadu nasbírali ve Veselé.

Nalezený odpad byl převážně 
směsný komunální, pneumatiky a 
objemový odpad. Méně než v mi-
nulých letech bylo železa a plastů. 
Sběrači upozornili na velký objem 
plastových obalů, které zůstávají na 
polích po zemědělcích. Jako každý 

rok se našel i nebezpečný azbest 
a třikrát jsme volali městskou poli-
cii. Jednou k uhynulému zvířeti za 
nádražím a dvakrát k nálezu injekč-
ních stříkaček. Jedna byla ve křoví u 
nádražní haly a 19 stříkaček vysbí-
rali strážníci v opuštěném „obydlí“ 
v Dolcích. S úklidem pomohla firma 
Compag, která poskytla pytle a ru-
kavice a všechen nasbíraný odpad 
odklidila.

Poděkování patří všem zúčast-
něným, organizátorům, pracovní-
kům Compagu i strážníkům městské 
policie. Díky nim se odstranilo z na-
šeho města a okolí 2,5 tuny odpadu.

 
Dana Stránská, 

Městský úřad Mnichovo Hradiště

Připravuje se výstavba lávky přes Jizeru, 
v budoucnu přes ni má vést cyklostezka
U Jizery za výrobním závodem 
Kofoly, v místech, kde dříve stával 
most, se v úterý 24. dubna sešli 
starostové Kláštera Hradiště nad Ji-
zerou a Mnichova Hradiště, aby zde 
podepsali smlouvu o spolupráci na 
přípravě a výstavbě „Lávky u Černé 
silnice přes Jizeru“. Symbolicky tím 
odstartovali proces, který by měl 
zanedlouho zajistit pěší a cyklistic-
ké propojení Hradiště s Klášterem 
a obnovit tak přemostění, které  
v místě existovalo až do začátku 90. 
let 20. století.

Podpisu smlouvy předcházelo 
schválení dokumentu zastupitelstvy 
obou obcí. Dalšími kroky jsou nyní 
průzkumné práce a vypracování 
studie lávky. Projektové práce a po-
volování by v ideálním případě měly 

proběhnout do jara roku 2019. Po-
tom začne samotná stavba. 

„Náklady na výstavbu lávky od-
hadujeme v rozmezí od sedmi do 
devíti milionů korun. Podle dohody 
bychom si je s Klášterem měli roz-
dělit rovným dílem,“ uvádí starosta 
Mnichova Hradiště Ondřej Lochman 
a doplňuje: „V tomto případě ne-

předpokládáme využití dotačních 
prostředků. Rádi bychom však zís-
kali finance od firemních partnerů 
– spolupráce s Kofolou se přímo 
nabízí, jednáme o ní. Bez administ-
rativní zátěže spojené s dotacemi by 
stavba měla proběhnout podstatně 
rychleji.“

Kromě možnosti pohodlného 

propojení obou obcí bude lávka také 
součástí připravované cyklostezky 
Greenway Jizera v úseku Bakov – 
Svijany. Tento více než 20 kilometrů 
dlouhý úsek naváže podle plánů na 
cyklostezku ze Svijan do Turnova, 
která se projektuje, a dále na již vy-
budovaný úsek do Líšného. 

„Se starosty dalších osmi obcí 
jsme v dubnu odeslali žádost na 
Středočeský kraj, aby spustil projek-
tování cyklostezky v našem úseku. 
Zatím na reakci čekáme, víme však, 
že kraj prostředky na projektování 
cyklostezek v rozpočtu pro tento 
rok má. Greenway Jizera je navíc 
jednou z jeho priorit,“ říká Lochman.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník města

Čápi hnízdí před čočkou 
kamery letos potřetí
Hned na začátku dubna se začal 
psát letošní příběh čapí rodinky, kte-
rá se v posledních třech letech pravi-
delně vrací na komín u železničního 
přejezdu v Jiráskově ulici a kterou 
každé jaro mohou sledovat zájemci 
prostřednictvím online kamery. 

První z čápů se z teplých krajin 
vrátil 5. dubna a začal připravovat 
hnízdo na přílet své družky. Ta jej 
do Mnichova Hradiště následovala 
o čtyři dny později. Milostné dusno 
na sebe nenechalo dlouho čekat. Už 
18. dubna zpozorovali pravidelní di-
váci přenosu snesení prvního vejce. 

V rozmezí několika dní před uzá-
věrkou tohoto vydání zpravodaje se  
v hnízdě objevila další dvě vejce. 
Nyní se uvidí, kolik mláďat mnicho-
vohradišťští čápi letos vychovají.

Stejně jako v minulých letech 
je i tentokrát kamera určena pouze 
pro pozorování, do života čapí rodiny 
nikdo nezasahuje. Přenos je možné 
sledovat na adrese http://capi.itbusi-
ness.cz/. 

„Své“ čápy v dubnu přivítali také 
v Hoškovicích.

Redakce

Územní studie jsou hotové, 
úpravy sídlišť začínají
V loňském roce jsme se dvakrát 
sešli s obyvateli sídlišť Jaselská (vy-
mezené ulicemi V Cestkách, Jasel-
ská, Víta Nejedlého a Čsl. armády)  
a Poříčská (prostor mezi ulicemi Po-
říčská, Máchova, Studentská a S. K. 
Neumanna) a diskutovali o tom, jaké 
úpravy jsou na obou sídlištích třeba.

Na prvním setkání se mluvilo 
především o tom, co na sídlištích 
vyhovuje, co naopak není dobré  
a jak to zlepšit. Na druhém setká-
ní představili architekti své návrhy  
a účastníci setkání měli možnost je 
připomínkovat. Děkujeme všem, kdo 
si našli čas a přišli se podělit o své 
podněty.

Výsledkem práce architek-
tů jsou takzvané územní studie, 
které nám říkají, kam by se měly  
v budoucnu ubírat úpravy chodníků, 

parkovišť, zeleně či míst pro odpoči-
nek v obou lokalitách. Od června se 
s nimi veřejnost bude moci seznámit 
na webu města, naleznete je pod 
kartou Radnice a dále pod Strategic-
kými dokumenty. 

Pro radnici jsou studie vodítkem 
důležitým pro další dlouhodobou 
práci. Na jejich základě proběhne 
už letos rekonstrukce chodníků  
v ulicích Studentská a S. K. Neu-
manna. Na druhé sídliště se chys-
táme příští rok – pracujeme na 
projektu úpravy zeleně a začínáme 
projektovat chodníky a parkoviště. 
První část rekonstrukce – úpravy uli-
ce Jaselská – proběhnou už v roce 
2019.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Letošní mimořádná péče o chod-
níky v Mnichově Hradišti pokra-
čuje. Od března procházejí úpra-
vami další chodníky, tentokrát  
v ulicích Na Průhonu, Na výslu-
ní, V cestkách a v Polní ulici, kde 
dochází k výměně poškozených 
obrubníků, výměně dláždění  
i přeložkám pouličních lamp. Vět-
šina rozpracovaných míst bude 
dokončena v červnu, někde se 
dokončovací práce protáhnou do 
prvního prázdninového měsíce.

V tuto chvíli je z chodníků, 
které mají být opraveny letos 
(celkem to bude přes tři kilome-
try), hotový například úsek chod-
níku v ulici Nad Parkem.

Na investice do stavu chod-
níků ve městě bylo letos vyčleně-
no rekordních 14 milionů korun. 
(red)

OPRAVY CHODNÍKŮ
... dokončení z titulní strany

Město ve finále zaplatí  
z celkových nákladů zhruba jed-
nu třetinu. Dalšími investory je 
ministerstvo školství, Středočes-
ký kraj a Dobrovolný svazek obcí 
Drábské světničky – minimálně 
tři různé zdroje financí byly pod-
mínkou ministerské dotace, jež 
činí osm milionů korun.

„Za to, že se věci nakres-
lené na papíře mění v těchto 
dnech ve skutečnost, je třeba 
poděkovat zejména Martině Ku-
líkové za projektový tým měst-
ského úřadu a investičnímu 
odboru v čele s Pavlem Králem  
a Milošem Krůfou,“ dodává Ond-
řej Lochman.

Sportovní areál, jenž bude  
k dispozici i veřejnosti, se má 
otevřít v září. (red)

ATLETICKÝ AREÁL
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Centrum pro rodinu Náruč: I děti se dají pěstovat
Centrum pro rodinu Náruč se věnuje 
mimo jiné své aktivity také podpoře 
náhradní rodinné péče. A právě tu 
představit si za svůj cíl klade tento 
článek.

Naší hlavní činností je v tomto 
ohledu doprovázení pěstounských 
rodin. Péči a zkušenosti, které děti  
v rodinách dostávají, je totiž po-
silují a vybavují do dospělosti,  
z našeho pohledu je tak pěstounská 
péče svým posláním velmi důležitá 
a opodstatněná. Pěstouni k dětem 
přistupují citlivě a podporují je, aby 
rozuměly svému životnímu příběhu, 
což je pro jejich budoucí život a vzta-
hy podstatné. Zaměřují se však pou-
ze na štěstí dětí, rozhodně nejsou 
sobečtí. Velkorysost pěstounů, kteří 
si děti nijak nenárokují a opravdu jim 
„jen“ pomáhají, když to jejich situace 
vyžaduje, musíme ocenit. Vždyť i po 
několikaletém společném soužití se 
pěstouni dokáží radovat, že děti na-
vázaly kontakt se svou biologickou 
rodinou nebo se k ní vrátily. 

Přáli bychom si, aby všechny 
děti mohly vyrůstat v rodinném pro-

středí. Právě proto podporujeme 
pěstounství také osvětovými aktivi-
tami v našem centru. Za velmi důle-
žité považujeme informování široké 
veřejnosti o tom, co to pěstounská 
péče je a jak probíhá. Cítíme totiž, 
že její poslání není ve společnos-
ti doceněné, a věříme, že se to 
zlepšením povědomí může posílit.  
Z tohoto důvodu během roku pořá-
dáme nezávazná informační setkání 
a besedy s pěstouny. 

V rámci Dne rodiny 15. květ-
na každoročně nabízíme konzul-
tace na téma pěstounská péče 
a přibližujeme veřejnosti činnost 
našeho centra při Dni otevřených 
dveří. S osvětovými aktivitami se v 
Mnichově Hradišti připojujeme i k 
městským akcím, v rámci kterých 
připravujeme aktivity pro rodiny  
v duchu motta „I děti se dají pěsto-
vat“. V rámci kampaně Mít domov 
a rodinu, která probíhá pod záštitou 

Krajského úřadu Libereckého kraje, 
pořádáme v měsíci říjnu také veřej-
né osvětové činnosti během Týdne 
náhradního rodičovství. Při posled-
ní akci jsme se s občany Turnova,  
kteří projevili zájem, společně po-
kusili vytvořit co nejdelší leporelo  
z převážně dětských obrázků na 
téma Můj domov – Moje rodina. Le-
porelo čítá nyní 280 obrázků a po-
stupně jej při podobných aktivitách 
rozšiřujeme. Na měsíc říjen plánuje-
me i v roce 2018 veřejnou osvětovou 
aktivitu. 

Pro zájemce poskytujeme i in-
dividuální poradenství. Našimi sna-
hami je rodiny podporovat na cestě 
ke společnému porozumění. Máme 
radost, že díky naší profesi můžeme 
být alespoň částečně součástí pří-
běhů pěstounských rodin. A i když 
víme, že to často není procházka 
růžovou zahradou, najde se vždy ra-
dost a úspěchy, které rodiny stmelují 
a posilují.

 Pracovní tým 
Centra pro rodinu Náruč

Nominujte na cenu města 
mladé lidi ze svého okolí
Na reprezentačním plese města 
jsme již potřetí ocenili významné 
osobnosti za celoživotní přínos pro 
Mnichovo Hradiště. Ocenění si však 
zaslouží i mladí lidé, kteří dobré 
jméno města teprve začínají šířit. 
Možná o to víc, že pro ně může být 
motivací pro další práci. 

Do konce května přijímá měst-
ský úřad nominace na Cenu měs-
ta Mnichovo Hradiště pro mládež. 
Ocenění bychom rádi předali během 
sousedské slavnosti v sobotu 15. 
září. Návrh na udělení ceny mohou 
podat zástupci hradišťských škol i 
dalších organizací, které pracují s 
mládeží. Nominovat ale může rov-
něž každý občan města. Pokud tedy 
ve svém okolí znáte někoho, kdo si 
podle vás ocenění zaslouží, nevá-
hejte a dejte nám o něm vědět. 

Ocenění se uděluje za výji-
mečné studijní výsledky, mimořád-
né úspěchy ve sportovních i jiných 

soutěžích, ale také za soustavnou 
společensky prospěšnou činnost 
nebo mimořádný čin. Nominováni 
mohou být žáci a studenti mnicho-
vohradišťských škol (i v případě, že 
nejsou obyvateli Mnichova Hradiště) 
i všichni ostatní mladiství z Mnicho-
va Hradiště, kteří ještě nedovršili 18 
let. Nominována může být i skupina 
lidí. Ocenění obdrží diplom a věcný 
dar přiměřený věku a typu aktivity, 
za níž byl laureát oceněn. 

Nominace se podávají písemně 
na podatelnu městského úřadu (poš-
tou, osobně či e-mailem) do konce 
května na předepsaném formuláři, 
který je ke stažení na webových 
stránkách města. Na webu, v sekci 
Cena města, najdou zájemci jak po-
drobné podmínky nominování, tak 
oceňování.

Aleš Rychlý, 
Městský úřad Mnichovo Hradiště

BRIGÁDA: Průvodce v kostele
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. přijme 
dva brigádníky na pozici průvodce 
v kostele sv. Jakuba Většího v Mni-
chově Hradišti. Prohlídky kostela  
s výkladem v českém jazyce budou 
probíhat pouze o víkendech, počína-
je sobotou 9. června a konče nedě-
lí 2. září 2018, a to vždy v časech 
9:00, 11:00, 14:00 a 16:00 hodin. 
Součástí prohlídky bude i výstup na 
věž kostela. 

Co nabízíme: nenáročnou bri-
gádu na čtyři hodiny denně (jedna 
prohlídka trvá 30 – 60 minut) a mzdu 
90 Kč na hodinu.

Co očekáváme: spolehlivého 

člověka s dobrými komunikační-
mi dovednostmi a ochotou učit se  
a fyzickou zdatnost (výstup na věž 
kostela).

Základní informace o vás, pří-
padně své životopisy, spolu s tele-
fonickým spojením, zasílejte prosím 
na email tomas.hejdrych@klubmh.
cz nejpozději do 15. května. Vaše 
případné dotazy zodpovíme na te-
lefonu 326 776 739 nebo osobně  
v infocentru na Masarykově náměstí 
v Mnichově Hradišti.

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

T-Mobile přinese superrychlou 
optickou síť do Mnichova Hradiště
...dokončení z titulní strany

Co to vlastně ta optická vlákna 
jsou?

Optické připojení je v současné 
době nejrychlejším a nejstabilnějším 
internetovým připojením. Je vedeno 
speciálními kabely z optických vlá-
ken, ve kterých se signál šíří rych-
lostí světla. Proto mají tak vysokou 
rychlost přenosu.

Tato vlákna se používají pro 
superrychlé připojení k internetu, 
ale také třeba pro digitální televize 
(IPTV) s televizním archivem. A do 
budoucna na nich poběží připra-
vované služby Chytrá domácnost  
a spousta dalších budoucích služeb, 
které budou vznikat společně s tech-
nologickým vývojem. V porovnání  
s klasickým (metalickým) telekomu-
nikačním vedením má optická síť 
opravdu hodně výhod. Tou největší 
je rychlost a stabilita internetového 
připojení, které je bez omezení.

Jak bude probíhat budování sítě  
v Mnichově Hradišti?

T-Mobile postaví síť ve vašem 
městě na vlastní náklady. Bude ale 
potřebovat souhlasy od vlastníků 
nemovitostí pro umístění zařízení. 

To jsou takové malé krabičky, které 
slouží pro připojení kabelů z domů 
do sítě T-Mobile. Zařízení jsou pa-
sivní – to znamená, že nevydávají 
žádný zvuk ani záření a k fungování 
nepotřebují energii. Kabelové rozvo-
dy T-Mobile uloží do země a optické 
přípojky podle možností umístí do 
krabičky na krátké stojánky nebo 
například na plot.

Co vám nová síť přinese?
Do budoucna získáte další mož-

nost pro připojení domácnosti k in-
ternetu, digitální televizi nebo dalším 
službám – v praxi to zvýší cenu vaší 
nemovitosti. Souhlasem, který pro  
T-Mobile budou získávat zaměst-
nanci našeho dodavatele, se neza-
vazujete k používání služeb a ne-
bude vás to vůbec nic stát. Jde jen  
o souhlas s vybudováním přípojky.

Kromě superrychlého internetu 
vám půjde i naše digitální televize.

S novou optickou sítí budete  
v Mnichově Hradišti moci surfovat 
na superrychlém internetu i sledovat 
naši T-Mobile televizi. Ta má samé 
parádní funkce a umí se vám přizpů-
sobit. Třeba nahrávat nebo přetáčet 
pořady. Tak se pojďte bavit! (pr)

INZERCE

Úřadování v místních částech: největšími 
tématy jsou zeleň, chodníky a dešťová voda
Na sousedská setkání, v rámci kte-
rých do všech místních částí jednou 
do roka zavítá delegace zástupců 
města a městského úřadu, si už oby-
vatelé místních částí mohli zvyknout. 
Letos však k těmto schůzím přibyla 
ještě jedna méně formální příleži-
tost, jak vedení města upozornit 
na nedostatky a prostor pro mož-
ná zlepšení – úřední dny starosty  
v místních částech.

„Když jsme vloni pořádali se-
tkání s občany, dozvěděli jsme se, 
že některým seniorům, kteří nebyd-
lí přímo ve městě a nemají přístup  
k internetu, schází spojení s radnicí. 
To byl impulz pro první sérii úředních 
dnů starosty v místních částech,“ 
zmiňuje Ondřej Lochman, jenž po-
stupně navštívil všechny obce spa-
dající pod Mnichovo Hradiště.

Přestože původní představa 
byla taková, že starosta bude v mís-
tě řešit běžnou agendu, jako by byl 
ve své kanceláři na úřadě, ale záro-
veň bude k dispozici zájemcům, po-
kud nějací dorazí, realita se stala ko-
mornější verzí sousedských setkání. 
Většinou totiž dorazilo mezi deseti  
a dvaceti místními. 

Součástí společného setkání 
se zástupci osadních výborů a dal-
šími zájemci byla obvykle rovněž 
procházka po obci, během které se 
diskutovalo o věcech, jež si žádají 
pozornost městského úřadu. Nej-
častěji se jednalo o stav veřejné 
zeleně, potřebnou péči o chodníky 
a místní komunikace či usměrňování 

dešťové vody.
Na rozdíl od sousedských se-

tkání (letos se budou konat od květ-
na do září), v rámci nichž radnice 
sbírá podněty pro jednání s jednot-
livými osadními výbory, aby mohla 
efektivně naplánovat investice na 
následující rok, má jít v případě 
úředních dnů starosty v místních 
částech především o operativu.  
V Hradci to tak nyní byla například 
porouchaná skruž pod pumpou,  
v Podolí obnova cesty, ve Lhoticích 
vodovod a na Olšině hřiště.

„Rád bych poděkoval všem, 
kteří za mnou dorazili. Děkuji rov-
něž za možnost strávit s vámi čas  
v příjemném prostředí a na vzdu-
chu,“ dodává Ondřej Lochman.

Redakce

OBRAZEM: Přestavlcké rybníky lákají k návštěvě

Po měsících práce byla dokončena revitalizace největšího rybníka u Přestavlk, která spočívala v odbahnění vodní nádrže, opravě její hráze a břehů a vybudování 
nové výpusti. Výletníkům nyní doporučujeme pouze počkat, až okolí rybníka zaroste trávou, poté bude malebné místo ideálním cílem výletu. Fotografie ilustrují 
stav rybníku před realizací a po ní. Foto: 2x Aleš Rychlý

Vodovod je zkolaudovaný
Dlouho očekávaný vodovod, jenž 
letos začne zásobovat kvalitní pit-
nou vodou Dobrou Vodu a Lhotice, 
má úspěšně po kolaudaci. Voda 
do domácností začne téct jakmile 
budou splněny dvě podmínky – vy-
budování alespoň několika desítek 
přípojek a převzetí nové soustavy 
společností Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav, která bude vodovod 

spravovat. Jak potvrdil Miloš Krůfa z 
investičního odboru městského úřa-
du, v době uzávěrky tohoto vydání 
bylo hotových prvních osm přípojek. 
Voda ze skupinového vodovodu by 
tak ve dvou místních částech měla 
začít téct z kohoutků na přelomu 
května a června.

Redakce

Prostřednictvím online kamer mo-
hou obyvatelé Mnichova Hradiště 
sledovat nejen čápy, ale nově také 
postupnou realizaci velkých měst-
ských projektů. Firma mh2net ve 
spolupráci s městem vytvořila dva 
kamerové body, které po celý den 
sledují průběh stavby atletického 
areálu u Základní školy Studentská 
a nového pavilonu Mateřské školy 

Jaselská a záběry archivují v podo-
bě časosběrného videa. Tuto dvojici 
sledovaných investic záhy rozšíří 
ještě oko kamery nasměrované na 
stavbu komunitního centra v Mírové 
ulici. Záznam zájemci naleznou na 
https://kamery.mh2net.cz/. Firmě 
mh2net děkujeme.

Redakce

Ostře sledované investice
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Svoboda má svoji vůni,
oblékla se do šeříku
a zakrátko toho času

nebude již pamětníků.

O čem se jen tajně snilo,
splnilo se tenkrát v máji,

vlahým, sytým jarním vzduchem
zas svobodné vlajky vlají.

Lidé houfně strhávají
muří nohy, klikyháky,

už to k dlažbě všechno letí,
cedule i busty taky.

OSVOBOZENÍ
Kateřina Podávková

Někde hraje harmonika,
vojáků se řady vinou,
v ulicích se oslavuje,

mávají a bezem kynou.

Zatímco se tancovalo,
doznívala mnohá zvěrstva,

hroby sotva zaházené,
na nich leží hlína čerstvá.

Tahle válka nejstrašnějším
mementem se lidstvu stala,

miliony spravedlivých
za oběť v ní smrt si vzala.

Nikdo nesmí zapomenout
a ve jménu našich dětí
z obou vojen poučit se,
nedopustit nikdy třetí...

Džezobraní U Františky
Hospoda Paluba v Hněvousicích 
u jezu fungovala už v 16. století  
a pamětníci si ji pamatují ještě v 70. 
létech minulého století. Za našich 
časů se scházela u jezu mládež  
a v lokále samotném dokonce hrá-
vala kapela. Při hledání správného 
názvu pro náš dixieland jsme sa-
mozřejmě nejdříve chtěli, aby se  
v něm nějakým vtipným způsobem 
objevilo něco z Mnichova Hradiště. 
První název zděl Monk‘s – mniši, 
který se nám sice líbil, ale vůbec 
se naopak nelíbil všudypřítomnému 
ideologickému kulturnímu dozoru. 
Neschváleno, přestože v samotném 
názvu našeho města je toto slovo 
zřetelně přítomné. Sáhli jsme tedy 
po názvu významově neškodném,  
a tudíž ideologicky nezávadném 
právě podle hospody u jezu, kde 
jsme rádi trávili náš mladý čas. Dost 
na tom, že část názvu kapely Jazz 
paluba nelze vyslovit jinak než an-
glicky, což jazyka neznalé dohlíže-
jící kulturní komisaře zavádělo do 
slepé uličky. Z té ani pomocí svých 
červených knížek, bohudík, nenalé-
zali cestu ven, stejně tak jako se jim 
nedařilo vytvořit synonymum názvu 

v češtině. Bylo to sice vítězství po-
loviční, ale tato půlka pro nás měla 
cenu 100 procent. Budiž toho důka-
zem, že kapela složená převážně  
z místních gymnazistů hraje s malý-
mi pauzami více než 55 let. 

Výjimečnou příležitost setkat se 
s Jazz palubou naživo budete mít  
v  pátek 22. června od 18 hodin v 
zahradní restauraci  U Františky 
(von Ehrenbeger) naproti zámecké 
zahradě. Mnichovohradišťské dže-
zobraní aneb memoriál bývalého 
člena kapely Jana Bernata se poma-
lu etabluje na kulturním trhu našeho 
města. Pro tento rok získali muzi-
kanti hudební posilu v podobě kape-
ly  Swing Society Fredyho Kozderky, 
která zahraje, jak název napovídá, 
swing v příjemné komorní podobě. 
Je-li vinobraní oslavou vinařů a vína, 
musí pak být džezobraní oslavou 
jazzmanů a jazzu.

Těšíme se na vás, že přijdete 
pozdravit kamarády a poslechnout 
trochu jazzu, o kterém Karel Velebný 
s oblibou říkal, že to jsou americké 
noty.

František Kozderka

Židovským vtipům 
odzvonilo?

Divadlo není jen o komediích, mělo 
by nás alespoň čas od času při-
mět rovněž k zamyšlení. A právě 
to splňuje hra Shylock, která bude 
zahajovat přehlídku Jaro hereckých 
osobností dne 15. května v 19 hodin.

Milan Kňažko v tomto monodra-
matu řeší, že obava z nenávistného 
chování nám zabraňuje říkat čím 
dál tím více věcí nahlas. Můžeme si 
z některých věcí dělat legraci, aniž 
by to někdo považoval za urážku? 
Kde leží hranice mezi politickou 
korektností a omezováním svobody 
slova? Nad tím se bude Milan Kňaž-
ko zamýšlet jako herec Jon, kterému 
je odepřeno hrát roli žida Shylocka 

v Shakespearově Kupci benátském, 
jelikož je podle některých moc anti-
semitská. Jako příklad pro posou-
zení dokonce zahraje několik scén  
v osudné roli, včetně „krvelačné“ 
scény s librou masa. To, že se mů-
žeme těšit na skutečně podařený di-
vadelní kus, dokazuje fakt, že Milan 
Kňažko za svůj výkon v této insce-
naci získal v roce 2016 Cenu Thálie. 

Přijďte si zauvažovat nad stá-
le aktuálnější problematikou. Jistě 
odejdete s pocitem kvalitního umě-
leckého zážitku.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Shirley Valentine se
po sedmi letech vrací
Úspěšná hra Williama Russella, 
která získala mnohá ocenění včetně 
ceny Tony, se opět vrátí na jeviště 
našeho divadla. Komediální mono-
drama a herecké sólo pro Simonu 
Stašovou uvedeme 29. srpna v 19 
hodin. Shirley, čtyřicetiletá matka 
rodiny, se rozhodne na chvíli opustit 
mnohaletý stereotyp manželského 
života a vydá se s kamarádkou na 
dovolenou k moři. Tam jí začíná 
nový život, nové dobrodružství, oží-
vají touhy z mládí, které už považo-
vala za ztracené. 

Hra osloví každou ženu střed-

ního věku, která si pozvolna uvě-
domuje, že jí život v dennodenním 
plahočení utíká pod rukama a že 
veškerým svým úsilím si vysloužila 
jen pozici domácího robota, kterého 
nikdo nebere příliš vážně. A přitom 
ví, že vlastně ještě není tak stará, 
aby její život skončil. 

Výkon Simony Stašové je tak 
autentický, že jí budete věřit každé 
slovo. Nacházející divadelní sezónu 
zahájíme ve velkém stylu.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Noc literatury se uskuteční i v Hradišti
Mnichovo Hradiště se letos poprvé 
zapojí do celostátní akce Noc lite-
ratury. Jedná se o projekt, který od-
startoval v roce 2006 v Praze, ale od 
roku 2013 se díky spolupráci se Sva-
zem knihovníků a informačních pra-
covníků začal rozrůstat i do dalších 
měst České republiky. Literatura se 
tak stává na jeden večer celorepubli-
kovým fenoménem.

Ambicí projektu je představit 
posluchačům současnou evropskou 
literaturu netradičním způsobem  
a zároveň oživit podvečerní město 
přitažlivou akcí. Na různých místech 
čtou během jednoho večera zajíma-
ví lidé různých generací ukázky ze 
současných knih. Trojí atraktivitou 

projektu, tedy spojením zajímavého 
textu, neobvyklého místa  a originál-
ní prezentace, usilujeme o vytvoření 
jedinečného kulturního zážitku pro 
širokou veřejnost.

Noc literatury se koná každý rok 
vždy v předvečer zahájení největší-
ho knižního festivalu v zemi – Světa 
knihy, letos tedy 9. května.

Místa jsou vybrána tak, aby 
účastníci měli jedinečnou příleži-
tost nahlédnout do neznámých či 
s literaturou nespojovaných pro-
stor a díky krátkým vzdálenostem 
mezi nimi se jim podařilo obejít jich 
během jednoho večera co nejví-
ce. Na každém místě čte vybraná 
osobnost od 17:00 do 20:00 hodin 

v 45minutových intervalech ukázku 
z jedné současné knihy evropské-
ho autora. Texty vybírají zahraniční 
kulturní instituty ze sdružení EUNIC 
(European Union National Institu-
tes for Culture) a kulturní oddělení 
zahraničních velvyslanectví společ-
ně s profesionálním dramaturgem  
z nakladatelství Labyrint. Jde o nej-
novější překlady současné evropské 
literatury vydané v posledních dvou 
třech letech, některé vycházejí do-
konce těsně před Nocí literatury.

V Mnichově Hradišti budou  
v rámci zdejšího prvního ročníku 
číst herci David Vejražka a Mojmír 
Maděrič, publicista a divadelní kritik 
Jiří Senohrábek, ředitelka mnicho-

vohradišťského gymnázia Lenka 
Sosnovcová, studentka Kristýna Sa-
labová nebo lektorka angličtiny Věra 
Nitschová.

Každý člověk si může sám určit 
pořadí navštívených míst, protože 
čtení se bude každých 45 minut 
opakovat.

Kromě možnosti navštívit 
zajímavá místa našeho města  
a vyslechnout si úryvek ze součas-
né evropské literatury, budou mít 
návštěvníci možnost si zakoupit 
drobné občerstvení a tím si poslech 
zpříjemnit.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Ta atmosféra!
Ještě  dnes si tu vzpomínku dokáži 
s příjemným pocitem vybavit. Před 
několika dny jsem byla na výročním 
galakoncertu Základní umělecké 
školy v Mnichově Hradišti. Škola sla-
vila 60. výročí svého založení a zá-
roveň tímto koncertem vzpomenula  
i 100. výročí založení republiky. 

Plný sál divadla dýchal radost-
nou atmosférou. Účinkující byli 
sledováni s pozornou účastí a bez-
pochyby i s tichým obdivem. Obdiv  
patří samozřejmě i těm, kteří doká-
zali program vymyslet, do detailu 
dotáhnout, jednotlivé části v různých 
uměleckých oborech pečlivě na-
cvičit, posléze vše dohromady se-
zkoušet na generálkách a nakonec 
nám, posluchačům, naservírovat pro  
potěšení. Z podia vanulo radostné 
nadšení, ale i skromnost a pokora.

V programu vystupovali pozvaní 
hosté, bývalí žáci školy, dnes hudeb-
ní profesionálové a rovněž současní 
učitelé školy. 

Mnichovohradišťskou umělec-
kou školu již několik let úspěšně 
vede paní Eva Ševců, která byla po 
koncertě právem zahrnuta květinami 
a slovy uznání. Ta se v souvislosti 

se slavnostním programem ukázala 
jako kouzelná dirigentka celé té slá-
vy a všech přítomných, a to v sále, 
na jevišti i v zákulisí.

Z vystoupení hudebního, dra-
matického a tanečního oboru, pěvec-
kého sboru Zvonečky i z komorních 
čísel učitelů a žáků  lze domýšlet, že 
ve zdejším učitelském sboru bezpo-
chyby  panuje  přátelská atmosféra 
blízkosti, soudržnosti a radosti z prá-
ce a účasti na společném tvoření. 
Hovoří se o práci A. Hejlové, V. Šlé-
glové, M. Linkové a V. Fuhrmanové 
a mnoha dalších. Milá slova uznání 
zazněla od starostů města Mnicho-
va Hradiště a Bakova nad Jizerou, 
slovy chvály nešetřily ředitelky ZUŠ 
v Mladé Boleslavi a Benátkách nad 
Jizerou ani ředitelka Gymnázia Mni-
chovo Hradiště a další.

Chci se ještě zmínit o náladě 
mezi posluchači. Byla skvělá. Plná  
přátelských setkání a pozdravů.  Kéž 
by lidé uměli mezi sebou žít tak hez-
ky a měli k sobě tak blízko jako rodi-
če, přátelé školy, učitelé a účinkující, 
kteří se zúčastnili tohoto koncertu. 

Ludmila Studničná

Jaro ZUŠkových pěveckých sborů Zvonky
Pěvecké sbory fungující pod hlavič-
kou ZUŠ Mnichovo Hradiště zažívají 
jaro bohaté na hudební události.

Přípravné pěvecké sbory Koťata 
a Zvonečky zazpívaly pro své rodiče 
a nejen pro ně v úterý 20. března. 
Více než hodinový koncert v zrca-
dlovém sále školy, kde zpěváci obou 
sborů předvedli, co se od září nau-
čili, končil společným zpěvem dětí  
s rodiči.

V pátek 23. března ve stejném 
sále zazpíval smíšený pěvecký sbor 
Continuo, který tvoří bývalí zpěváci 
ze Zvonků, dnes již dospělí. Do po-
řadu Převážně nevážně si pozvali 
jako hosta Pěvecký sbor dopravního 

podniku hl. města Prahy, ve kterém 
zpívá rovněž bývalá členka sboru 
Zvonky, dalším hostem byl náš příle-
žitostný básník Marek Jirčák a byl to 

velice příjemný večer.
Ve čtvrtek 12. dubna se příprav-

ný dětský pěvecký sbor Zvonečky 
podílel na programu Galakoncertu  

k 60. narozeninám naší základní 
umělecké školy, o němž si více pře-
čtete na jiném místě.

Další vystoupení pěveckých 
sborů Zvonečky a Zvonky bude  
v rámci ZUŠ OPEN, které proběhne 
na Masarykově náměstí ve čtvrtek 
24. května.

Výroční koncert, kterým zakon-
číme 30. sborovou sezónu, se usku-
teční 22. června v sále ZŠ Student-
ská a představí se na něm všechny 
čtyři sbory – Koťata, Zvonečky, 
Zvonky a Continuo.

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Pěvecký sbor Continuo v pořadu Převážně nevážně.

Noc v knihovně: syrečky,
roztržené kalhoty a zlý pes 
V pátek 23. března se v knihovně 
svítilo dlouho do noci. Patnáct dětí 
tu „dělalo dort“ podle receptu pejska 
a kočičky, kteří byli letošními patrony 
Noci s Andersenem. Děti, jako kaž-
dý rok, plnily zábavné úkoly, za něž 
tentokrát získávaly suroviny, které 
postupně přidávaly do kastrolu.

Mezi práce, které bylo třeba vy-
konat, patřilo vyluštění obří křížovky, 
zašití pejskových kalhot nebo vyzdo-
bení chudé noční košilky. Zřejmě 
nejtěžším úkolem bylo vylovit minci z 
pokladu, který střežil zlý pes. Ačkoli 
se děti k pokladu musely dostat po 
temné, ne právě krátké cestě, všech-
ny nakonec překonaly strach a své 
poslání splnily bez problému. Každý 
z účastníků pak výměnou za minci 
získal odměnu v podobě společen-
ské hry od firmy Dino.

Po smíchání všech nepříliš tra-
dičních ingrediencí, okurek, myši, 

syrečků, buřtů, bonbonů a dalších 
pochutin jsme ještě potřebovali 
vytvořit památeční noční fotografii 
všech účastníků. I když to zní neuvě-
řitelně a nikdo to nečekal, ze všech 
výše zmíněných dobrot se během 
focení stal skutečný dort! Zřejmě byl 
moc dobrý, protože zmizel ještě před 
půlnocí.

Zážitků bylo hodně, takže ně-
které děti usnuly už při čtení pohád-
ky o tom, jak myli pejsek s kočičkou 
podlahu. Ráno jsme ještě společně 
posnídali a pak už si děti vyzvedávali 
jejich nedočkaví rodiče.

Náš dík patří firmě Dino za 
úžasné dárky pro děti a také firmě 
Kofola, která se postarala o pitný 
režim malých nocležníků během ce-
lého večera.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Výjimečný slavnostní koncert
V druhém dubnovém týdnu  proběhly 
oslavy 60. výročí založení Základní 
umělecké školy v Mnichově Hradišti 
a zdá se, že všichni, kdo se  zúčast-
nili slavnostního výročního koncertu, 
o něm mluví v superlativech. 

Náročné přípravy galakoncertu, 
přinesly své ovoce. Přestože výsle-
dek akce během příprav není nikdy 
jistý, podle reakcí publika a všech 
zúčastněných se dobrá věc podařila. 
Vyprodané divadlo aplaudovalo ve 
stoje.

Účinkující žáci mají radost ze 
svých výkonů, učitelé jsou spokoje-
ni, hosté nadšeni, ředitelka šťastná, 
že se vše propojilo v jeden dyna-
mický, zajímavý celek, na kterém je 
vidět vzrůstající úroveň školy a per-
fektní práce celého týmu.

 Za tímto výsledkem stojí práce 
mnoha učitelů, žáků i technického 
zázemí. Škola je jako složité soukolí, 
záleží na každém jeho článku. Pro-
žívá radosti, překonává překážky. 
Když pak práce každého jedince 
zapadne bezchybně do práce ostat-
ních, dobrý výsledek je na světě.

Proto bych chtěla ještě jednou 
tímto způsobem poděkovat všem,  
kteří se na tomto pěkném výsledku 
podíleli.

Vzácným hostům – houslistovi 
Pražské komorní filharmonie Janu 

Adamovi, sólistům opery Národního 
divadla manželům Horákovým, au-
torce nápadu postavit koncert jako 
retrospektivu Magdě Linkové,  všem 
učitelům, kteří přispěli do progra-

mu svou hrou, připravili vystoupení 
svých žáků, program sestavili, roze-
psali partitury skupinových vystou-
pení, nacvičili jednotlivá vystoupení, 
organizovali průběh před koncertem 

i během něho, i těm, kteří jakkoliv 
jinak pomáhali.

Jsou to zejména kolegyně a ko-
legové: Alena Hejlová, Magdalena 
Linková, Vlasta Šléglová, Veronika 
Fuhrmanová, Jan Čížek, Marek 
Müller, František Kozderka, Zlata 
Chlupáčová, Ladislav Hejl, Tomáš 
Hejl, Jarmila Benešová, Marek Ottl, 
Kryštof Křemenák, Petr Kostka, Voj-
ta Wachtl a Jaroslav Kotek, ale také 
provozní zaměstnanci Jitka Filsako-
vá, Petra Prokopová a Karel Bartoň.

Krásné výkony žáků ve hře na 
klavír, housle, saxofony, příčnou 
flétnu a bicí zpestřili žáci literárně 
dramatického oboru vystoupením 
„Popoluška“, také pěvecký sbor Zvo-
nečky a početný smíšený orchestr 
školy. 

Děkuji za celou školu za gratu-
lace, květiny nádherný dort i čoko-
lády pro děti, za přízeň a pozornost 
města. Dík patří i všem těm, kteří se 
do programu galakoncertu „nevešli“, 
ale pracovali na novém almanachu 
školy, nebo těm, kteří připravují další 
vystoupení – muzikál na 22. května, 
happening ZUŠ OPEN na 24. květ-
na (odehraje se na náměstí) a třídní 
koncerty a výstavy v Galerii Konírna.

Eva Ševců,
Základní umělecké škola MH

Květnový program kina: Psí ostrov, druhý Deadpool 
nebo příběh Hana Sola z Hvězdných válek
Květnové večery už jsou dlouhé,  
a proto hned v úvodu upozorňuje-
me na změnu promítací doby kina 
– všechna večerní představení začí-
nají od května jednotně ve 20 hodin 
(toto bude platit až do konce srpna).

Z novinek vám v květnu nabízí-
me animovaný film Psí ostrov zná-
mého režiséra Wese Andersona. 
Tento film je pouze s českými titul-
ky, ale věříme, že i děti na něj rády 

přijdou. Příběh Hana Sola ukazuje 
jeho osudy předtím, než se proslavil 
jako hrdina ságy Star Wars, a uvi-
díte ho pod titulem Solo: Star Wars 
Story. Můžete se těšit také na druhé 
pokračování Deadpoolových dobro-
družství ve filmu Deadpool 2 a určitě 
si nenechte ujít novinku Stevena 
Spielberga Ready Player One: Hra 
začíná, který je poctou videohrám 
posledních let. 

Finské válečné drama Nezná-
mý voják je z období války mezi 
Finskem a SSSR v roce 1939, psy-
chologický thriller Tiché místo jistě 
přiláká ty z vás, kteří se rádi bojí, 
a film o lásce s nádechem fantasy 
Den co den je pro příznivce roman-
tických filmů. Pro děti přichází do kin 
nová animovaná ukrajinská pohádka 
Hledá se princezna natočená podle 
nádherného Puškinova díla Ruslan 

a Ludmila.
V rámci dopoledních promítání 

uvidíte Troškovy Čertoviny a komedii 
Věčně tvá nevěrná. Připravili jsme 
pro vás též opět filmové překvapení 
– komediální drama o lidech, kteří se 
o sobě dovídají i to, co nechtějí.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Vernisáž v Galerii Konírna
Mnichovo Hradiště zažilo v pondě-
lí 9. dubna v podvečer zajímavou 
vernisáž. Byla to již druhá z výstav 
uspořádaných k výročí zdejší ZUŠ. 
Ta letos slaví 60. výročí a její výtvar-
ný obor 30 let. Výstava byla nazvána 
Návraty, a to ne náhodou. Prostřed-
nictvím ní se na chvíli vrací bývalí 
žáci základní umělecké školy pod 
její střechu, tedy pod střechu Ateli-
éru Galerie Konírna. A představují 
nám svou práci. Jsou to ti, kteří si 
oblíbili výtvarné tvoření natolik, že se 
jim stalo studijním oborem a posléze 
profesí.

Na  internetovou výzvu  ode-

psalo  16 bývalých žáků ZUŠ v Mni-
chově Hradišti. Ozvali se z různých 
míst, blízkých i vzdálených,  také  
z Belgie nebo až z Asie, konkrétně  
z Laosu. Zprvu jsme pochybovali, 
zda je výstava takového rozsahu vů-
bec reálná. Ale  všichni nakonec své 
práce dodali. 

Na vernisáži zahrála Sára Se-
hnoutková, studentka, která  vyhrála 
v krajském kole celostátní soutěže 
ZUŠ 1. místo s postupem do ústřed-
ního kola ve hře na příčnou flétnu.  
Také zahrála Magdalena Milerová, 
rovněž úspěšná v této soutěži, ob-
šem ve hře na klarinet.               ...12
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Porotu zaujalo zpracování vzpomínek 
Růženy Šorejsové na válku a kolektivizaci
Při závěrečné prezentaci projektu 
Příběhy našich sousedů, která se 
konala v úterý 27. března  v mni-
chovohradišťském kině, uspěli stu-
denti místního gymnázia. Jan Dlask, 
Václav Fanta, Pavel Rak a Hynek 
Schwarzer pod vedením pedagoga 
Petra Mazánka natočili a odvyprá-
věli životní příběh Růženy Šorejsové  
z Hoškovic. V rozhlasové reportáži  
a v prezentaci pro přítomné návštěv-
níky, kterých se sešlo kolem sto 
dvaceti, dokázali zprostředkovat její 
vzpomínky na válku i nucený vstup 
do jednotného zemědělského druž-
stva. 

Na slavnostním vyhlášení se 
sešlo celkem pět žákovských týmů 
z Mnichova Hradiště, aby představily 
příběhy lidí, se kterými se v průběhu 
minulého pololetí setkaly a kteří jim 
vyprávěli o svém životě ve 20. sto-
letí. Prezentacím v kině předcházely 
rozhovory, natáčení videoreportáží 
a také rozhlasové reportáže v Signál 

rádiu v Mladé Boleslavi. Schopnost 
vyprávět, tvůrčí vklad dětí, technické 
zpracování i historické porozumění 
hodnotila porota ve složení – his-
torik a archivář mladoboleslavské-
ho archivu Jan Juřena, publicista 
Jiří Senohrábek z Mladé Boleslavi  
a pedagog boleslavského Pekařova 
gymnázia Ladislav Futtera. 

Nejúspěšnějšímu týmu předal 
za město, které spolu s neziskovou 
společností Post Bellum projekt or-
ganizovalo, ceny starosta Ondřej 
Lochman. Při té příležitosti prozradil, 
že radnice plánuje podpořit projekt  
i za rok. Pedagogům, bez kterých by 
se natáčení neuskutečnilo, poděko-
val na místě místostarosta Jiří Bína. 

„Vážím si všech dětí i pamětní-
ků, kteří se zapojili. Příběhy našich 
sousedů nejsou jen o vzdělávaní. 
Je to projekt, který posiluje mezi-
generační vztahy a ve kterém spo-
lu komunikují generace. A právě 
schopnost komunikace je podle mě 
jednou z největších výzev dnešní 
společnosti,” oceňuje účastníky To-
máš Nakládal z Post Bellum. 

Pět týmů projektu Příběhy na-
šich sousedů v Mnichově Hradišti 
vytvořili žáci ZŠ Studentská a stu-
denti gymnázia. O své vzpomínky 
se s nimi podělili vedle Růženy Šo-
rejsové také Reinhard Horn, Oldřich 
Vytvar, Olga Musilová a Jiří Křepel-
ka. Výsledky práce byly uloženy na 
stránkách projektu, kde se s nimi lze 
seznámit (www.pribehynasichsou-
sedu.cz/mnichovo-hradiste/mnicho-
vo-hradiste-20171018).

Michal Šimek,
Post Bellum

Druhý tým ZŠ Studentská prezentoval příběh Olgy Musilové.

Poděkování a kytička pro Reinharda Horna. Foto: 3x K. Smažík Starosta Ondřej Lochman gratuluje vítěznému týmu z Gymnázia MH.

Gymnázium Mnichovo Hradiště slaví 65 let – 
přijďte 9. června zavzpomínat na svá školní léta!
První střední škola v Mnichově Hra-
dišti byla založena v roce 1953 jako 
jedenáctiletá střední škola. Od roku 
1961 se nazývala střední všeobecně 
vzdělávací školou, až v roce 1968 
byla transformována na gymnázium 
a doposud tříleté studium bylo pro-
dlouženo na čtyři roky. Další výrazná 
změna přichází teprve v roce 1990, 
kdy v Mnichově Hradišti nastupují 
první studenti do primy víceleté-
ho gymnázia – maturují po sedmi 
letech. Od roku 1995 se studium  
o rok prodlužuje. Do dneška pak má 
mnichovohradišťské gymnázium se-
trvale vždy 12 tříd – vždy po jednom 
ročníku čtyřletého a osmiletého cyk-
lu. Studium je zakončeno maturitou, 
od roku 2011 pak maturitou státní 
(zkouška se skládá ze společné, 
tedy centrálně zadávané a hodno-
cené, a profilové, tedy školní, části).

Tolik krátké nahlédnutí do histo-
rie. Mnichovohradišťské gymnázium 
je malou školou v malém městě – 
zdaleka ne každé srovnatelně velké 
město je však sídlem střední školy 
– a Hradišťáci si „svého“ gymnázia 
váží. Mnoho současných studentek  
poznamená, že „sem na gympl cho-
dily i mamka a babička“, zkušenější 
členové pedagogického sboru při 
řešení „klukovin“ dnešních studentů 

zavzpomínají  na to, co prováděli 
na školních výletech jejich tátové.  
A z 31 pedagogů, kteří nyní na škole 
působí, je 19 místních absolventů – 
po absolutoriu vysokoškolského stu-
dia pedagogického zaměření se vrá-
tili a stali se kolegy svých bývalých 
učitelů… A tehle propletenec vztahů, 
společných vzpomínek, ale i nových 
zážitků ze školních dní ve třídách, 
na výletech, sportovních kurzech, 
výjezdech za hranice či projektech 
je tím, co je tu jedinečné: studenti i 
učitelé mají k sobě vzájemně blízko 
a respektují se. 

65 let – to už je kus života  
i historie. I když se to nezdá – vždyť 
škola je každodenně plná mladých 
lidí a jaksi z podstaty nemůže ze-
stárnout…  Pokud jste absolventy 
GMH (nebo vás třeba jen zajímá, 
jak to tu chodí),  udělejte si v so-
botu 9. června čas na vzpomínky  
a zajímavá setkání, zavítejte do školy 
a podívejte se, co se všechno změ-
nilo nebo naopak zůstalo stejné… 
Čeká na vás vystoupení současných 
studentů při studentské akademii  
(v 10 a ve 13 hodin), současní i bý-
valí učitelé a hlavně VAŠE škola.
                                                                                                                         

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

INZERCE

Do přírody...

V pátek 13. dubna jsme šli místo výtvarné výchovy ven do přírody. Stavěli 
jsme z přírodních materiálů domečky pro skřítky a zvířátka. Pak jsme se 
podívali na výtvory našich spolužáků. Nakonec jsme šli do Cukrárny Za rohem. 
Celá procházka se nám líbila, moc jsme si to užili. 

Dorka Petrtýlová, Bára Ernstová a Eliška Smetanová, 
žákyně 5. C, ZŠ Studentská

Férový piknik na gymnáziu 
proběhne již po sedmé!
Trávník před místním gymnáziem se 
v sobotu 12. května opět promění  
v piknikovou louku. Již po sedmé 
se zde uskuteční Férová snídaně, 
což je akce, při které se v daný den 
na desítkách míst po celé ČR se-
jdou stovky lidí, aby daly najevo, že 
podporují fair trade. Ti, kteří dorazí, 
mohou zjistit, co se pod značkou fair 
tradu skrývá. 

Příjemně neformální a neko-
merční piknik si již získal své jméno 
a i letos se máme na co těšit. Na-
bízen bude fairtradový čaj či káva, 
domácí moučníky, marmelády  
a spousta dalších dobrot. Pokud se 
pikniku chcete zúčastnit, přineste si 

též něco, co je lokálního, domácí-
ho či fairtradového původu, přibal-
te deku a hrneček a přijďte s námi 
posnídat před gymnázium. Rozdělte 
se o to, co donesete, a na oplátku 
ochutnejte laskominy ostatních. 

Doprovodný program je připra-
ven pro děti i dospělé. Letos tak jako 
obvykle snídáme od 9:30 do 11:30 
hodin, v případě deštivého počasí  
v prvním patře gymnázia. S domácí-
mi sušenkami a mátovou limonádou 
se na viděnou těší organizátorka 
akce Iva Štrojsová se svými žáky.  

Iva Štrojsová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Návštěva kostela sv. Jakuba
Také v tomto roce pokračuje spolu-
práce naší školy s panem Pavlem 
Machem, místním farářem. Minulá 
setkání se vždy konala v učebnách 
Základní školy Studentská, před 
letošními Velikonocemi jsme se ov-
šem pro změnu sešli na „opačném 

území“, tedy v kostele sv. Jakuba.   
Žáci čtvrtých a pátých tříd si nej-

prve mohli prohlédnout celé kostelní 
návrší, poté nás pan děkan zavedl 
do kostelní budovy, kde nám vysvět-
lil funkci jednotlivých částí kostela a 
některých církevních předmětů. Jed-

noduchým způsobem pak vyprávěl o 
tradicích Velikonoc. 

Zajímavou tečkou za naší ná-
vštěvou byl výstup do zvonice, kde 
se pan farář rozpovídal o našich zvo-
nech, které tu rozeznívá elektronický 
systém, a o jejich historii. Na největší 

zvon si pak děti mohly dokonce za-
zvonit.

Děkujeme panu Machovi za 
jeho vstřícnost a ochotu a těšíme se 
na příští setkání.

Učitelé ZŠ Studentská

Filmový večer
V pátek třináctého neměli žáci dru-
hého stupně Základní školy Student-
ská rozhodně smůlu. V prostorách 
tělocvičny se pro ně konal Filmový 
večer, organizovaný samosprávou 
a žáky z devátých tříd. Již tradičně 
se celou noc pouštěly filmy různých 
žánrů, promítalo se ve dvou tělocvič-
nách, aby si každý přišel na své. Pro 
mladší žáky byly připraveny různé 
komedie a pro ty starší (otrlejší) se 
po půlnoci promítal i jeden hororový 
snímek. 

A co se pouštělo? Letos v oblí-
benosti vyhrál snímek Warcraft, pak 
tematický Pátek 13. a Loupež ve vel-
kém stylu s Morganem Freemanem. 
Celou noc si všichni zúčastnění užili. 

V duchu dobrodružných a fanta-
sy filmů se pak nesla obdobná akce, 
která však byla v pátek 27. dubna 
vyhrazena žáčkům prvního stupně, 
konkrétně 4. a 5. třídám.  

Stanislava Matulová,
Základní škola Studentská   

Noc s Andersenem
23. března se konala Noc s Ander-
senem, tentokrát na téma knihy Jo-
sefa Čapka Pejsek a kočička. Naše 
škola se již tradičně akce účastnila  
a žáci z prvních, druhých a třetích 
tříd se svými třídními učitelkami 
strávili celou noc ve škole. A že měli 
opravdu nabitý program. 

Pracovali nejen ve čtenářských 
dílničkách, ale od 19 hodin se z ná-
městí všichni postupně přemístili do 
budovy ZŠ Studentská, kde jim žáci 
ze souboru Děti pódia (literárně-dra-
matický kroužek) připravili tajemnou 
stezku odvahy. Malé děti tak po sku-

pinkách procházely temnou budo-
vou školy vyzdobenou strašidelnými 
dekoracemi a barevnými světly, aby 
pátraly po pejskovi a kočičce. Ti se 
ukrývali v prázdných třídách, jež se 
proměnily v provizorní divadélka, 
kde členové souboru předváděli 
krátké scénky z Čapkovy knihy. Ma-
lým žákům pak jen stačilo uhodnout, 
o který konkrétní příběh se jedná, 
aby si vysloužili za svou statečnost a 
šikovnost diplom a sladkou odměnu.

Stanislava Matulová,
Základní škola Studentská
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Vítej, jaro!
Každé roční období je něčím vý-
jimečné. Jakmile začnou kvést 
sněženky a bledule, začneme se  
o to víc těšit na loučení se se zimou  
a oslavu příchodu jara. Příroda i my 
se totiž pomalu probouzíme ze zim-
ního spánku. Pro velký úspěch jsme 
se proto rozhodli navázat na loňské 
Vítání jara a uspořádali v neděli 25. 
března na farní zahradě jeho 2. roč-
ník. 

Nejen děti přišly přivítat jaro 
pletením pomlázek, malováním ve-
likonočních vajíček, zdobením per-
níčků, sázením kytiček i malováním 
velikonočních motivů. Velcí pomáha-
li malým s výrobou originálních sto-
jánků a květinových zápichů. Roz-
manitost jara byla opět inspirující. 

Velký zájem byl tentokrát o tradiční 
dřevěné klapačky. 

Do akce se zapojil i mnichovo-
hradišťský oddíl Junáka – českého 
skauta přípravou her na babu, jen 
počkej zajíci a slalomu s vajíčkem 
na lžíci. 

Zima se každopádně drže-
la zuby nehty, proto byly v altá-
nu připraveny nápoje na zahřátí  
a k tomu bohaté občerstvení.  
A nyní? Pozorujme měnící se příro-
du, poslouchejme zpěv ptáků a na-
sávejme všechny vůně kolem nás. 
Užívejme každý den.

Upřímně všem děkujeme za 
krásné setkání!

Spolek Žijeme pro Hradiště

Mnichovohradišťský odbor Klubu českých 
turistů již naplno zahájil svou činnost
V polovině února došlo na ustavující 
schůzce ve Volnočasovém centru 
Mnichovo Hradiště ke znovuobno-
vení činnosti mnichovohradišťského 
odboru Klubu českých turistů, po 
němž následovalo období spojené 
s vyřizováním administrativních zá-
ležitostí, zápisem odboru na ústře-
dí KČT a do spolkového rejstříku, 
tvorbou a schválením našeho loga, 
platbou členských příspěvků, přihla-
šováním nových členů a schůzkami 
výboru nad budoucí činností mni-
chovohradišťského odboru.  

Na začátku dubna jsme veřej-
nosti nabídli první dvě společné 
akce pod hlavičkou KČT. Tou první 
byla akce Ukliďme Mnichovo Hradi-
ště s KČT, kdy se v sobotu 7. dubna 
sešlo v Dolcích sedmnáct dospě-
lých a devět dětí. Ač se zpočátku 
zdálo, že je takové množství úklidu 
chtivých osob na tak „čisté“ místo 
zbytečné, zanedlouho se nám za-
čaly scházet první úlovky, mezi něž 
patřily kromě četných zbytků igelitů i 
PET lahve, kousky polystyrenů, ale i 
lustr, vidlička či kanystr. Výsledkem 
naší aktivity bylo 19 pytlů odpadků, 
jež jsme nasbírali v Dolcích a ná-
sledně cestou podél Nedbalky do 
Hoškovic a zpět do Mnichova Hradi-
ště po nově budované cestě pro pěší 
mezi poli. O největší senzaci se pak 
postaral nález opuštěného „obydlí“, 
k němuž bylo nutné zavolat měst-
skou policii kvůli velkému množství 
injekčních stříkaček, jež se v něm 
nacházely (nakonec jich strážníci 
sesbírali 19!). Děkujeme všem, kteří 
se s KČT do této bohulibé akce za-

pojili a přispěli tak ke zvelebení míst, 
jimiž jsme procházeli. Snad vydrží 
dlouho uklizená!

Hned na následující den, a sice 
na neděli 8. dubna, jsme pak připra-
vili první výlet pro veřejnost, během 
nějž směřovaly kroky více než 90 
turistů z Mnichova Hradiště na sych-
rovskou zříceninu hradu Zásadka.  
K dispozici byly tři trasy různé délky, 
aby si mohl vybrat opravdu každý 
– nejkratší, přímá pro rodiny s ma-
lými dětmi, středně dlouhá částečně 
vedoucí po neznačené cestě pro 
dobrodruhy a poslední, desetikilo-
metrová trasa pro zdatnější chodce. 
Nakonec jsme se všichni sešli na 
Zásadce, kde pro nás její „hradní 
pán“ připravil posezení a umožnil 
nám opéct si na připraveném ohni 

donesené buřty. Navíc jsme si vy-
slechli z jeho úst zajímavá slova 
týkající se historie Zásadky, což bylo 
příjemným bonusem pro ty zúčast-
něné, kteří si na výklad i přes chlad-
nější počasí počkali. Zapomenout 
jsme nechtěli ani na děti – ty měly v 
průběhu cesty možnost plnit drobné 
úkoly a s výsledkem se pak pochlubit 
v cíli, kde byly odměněny pamětním 
listem (nejen ony, ale vlastně všich-
ni zúčastnění). Ze Zásadky se pak 
naše cesty rozešly různými směry, 
část turistů se ještě vydala „posilnit“ 
do místního Klubu Sychrovák, který 
pro nás byl výjimečně otevřen, za 
což velmi děkujeme. 

Máme radost z toho, že obě 
naše úvodní akce oslovily řadu zá-
jemců, a doufáme, že nám budou 

přibývat nejen společné kilometry, 
ale i noví členové (možnost přihlásit 
se do KČT máte na mnichovohra-
dišťském informačním centru na Ma-
sarykově náměstí). 

A jaké akce pro vás připravu-
jeme dále? Ve svátek 1. května 
opustíme Mnichovo Hradiště vlakem 
a vydáme se na Valdštejn, 15. květ-
na (úterý) připravujeme „seniorský“ 
výlet k Zrcadlové koze a 7. června 
(čtvrtek) obdobný výlet na Kost a do 
Plakánku. Těšit se můžete i na ne-
děli 17. června, mimochodem Den 
otců, kdy bychom rádi z Březiny do-
šli do Příhraz. Informace o všech na-
šich akcích získáte jednak na našem 
facebookovém profilu Klub českých 
turistů – Mnichovo Hradiště, jednak 
jsou pozvánky vyvěšovány i na infor-
mačním centru. Případně se s námi 
spojte na emailu hingina@seznam.
cz (Markéta Tomášová) či ondrej-
uv@gmail.com (Ondřej Šindelář).

Ještě výzva na závěr! Sháníme 
informace o historii KČT v Mnichově 
Hradiště. Díky mnichovohradišťské-
mu a mladoboleslavskému muzeu 
jsme získali materiály o činnosti na-
šeho odboru zejména v jeho počát-
cích až do zhruba 30. let 20. století. 
Co však postrádáme, jsou zprávy  
o činnosti klubu v následujících le-
tech – válečné období, padesátá 
léta atd. Disponujete-li tedy nějakými 
informacemi či materiály, podělte se 
o ně s námi, prosím, na výše uvede-
ných kontaktech. 

Markéta Tomášová
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Opékání buřtů na zřícenině Zásadka.

Studánka na Sychrově aneb pramen v kapli
Při původní cestě z Mnichova Hra-
diště na hrad Zásadka a dále na 
Březinu byla před vstupem na ná-
dvoří postavena kaple na místě zdej-
šího pramene, která sloužila nejen  
k modlení, ale zároveň jako zdroj 
pitné vody pro hrad a také místní 
pivovar. 

Kaple byla částečně zapuště-
ná v čedičovém valu, střecha byla 
dle vyprávění pamětníků ve tvaru 

vícebokého jehlanu a krytinu měla 
ze šindele. Voda zde byla jako pit-
ná používaná až do roku 1938, kdy 
byl spuštěn místní řad, který si obec 
Sychrov sama vybudovala. V pade-
sátých letech ztrácí Sychrov kvůli 
politické situaci svoji samostatnost 
a obecní vodovod včetně kaple pře-
chází na tehdejší státní podnik vodo-
vodů. Kaple chátrá natolik, že podnik 
se rozhodne kapli odstranit střechu  

a vytvořit nad ní betonový strop. 
V současné době se jedná  

o převodu kaple zpět do majetku 
obce, tedy města Mnichovo Hradiš-
tě, a já pevně věřím, že se brzy bu-
deme moci pustit do její obnovy za 
pomoci dobrovolníků a za přispění 
města.

Petr Krejčí,
Osadní výbor Sychrov

V březnu jste mohli nakoupit na bazaru
V sobotu 24. března se uskutečnil 
v prostorách sokolovny jarní a letní 
bazar. Nenechali jsme se odradit 
nastupující chřipkovou epidemií (ně-
kolik prodávajících na poslední chvíli 
rušilo kvůli nemoci svoji rezervaci)  
a jí navzdory se  vše vydařilo a zá-
kazníci dobře nakoupili. Prodávalo 
se vše. Od oblečení přes jízdní kola 
po hračky a mnoho dalšího. Již tra-
dičně zde měly svůj prodejní stánek 
i Dobrotety. Děkujeme všem zúčast-
něným a těšíme se na další bazar  
s nabídkou podzimniho a zimního 
sortimentu v září. O přesném termí-
nu budeme informovat v Kamelotu  
a na Facebooku. 

Jiřina Bartoňová

Při příležitosti otevření zrekon-
struovaného historického vstupu 
do radnice proběhne v těchto 
prostorách další Čtení z mnicho-
vohradišťských kronik. Oblíbená 
akce, kterou připravuje městské 
muzeum, se odehraje začátkem 
června. Zájemci budou o kon-
krétním čase informováni. (red)

ČTENÍ Z KRONIK
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Žákyně Sokola získávají herní zkušenosti
Do sezony 2017/2018 vstoupily vo-
lejbalové žákyně s téměř stoprocent-
ně obměněným týmem. Předchozí, 
po několik let úspěšné družstvo 
dosáhlo věkové hranice pro žákyně  
a vlivem různých okolností spoje-
ných například s přestupem dívek na 
střední školy nebo výkonnostním po-
stupem Denisy Kováčové a Karolíny 
Javůrkové, které v uplynulé sezoně 
hrály ligové soutěže v Dukle Liberec, 
zústaly v Mnichově Hradišti pouze 
tři hráčky. Z toho důvodu byly Bára 
Mařanová,  Aneta Mařanová a Lucie 
Tvrzníková převedeny do družstva 
žen a s nimi se připravovaly.

V kategorii mladších žákyň  
a žákyň bylo sestaveno nové druž-
stvo, které ještě loni jako přípravka 
hrálo pouze barevný volejbal. Je tře-
ba uvést, že obě kategorie, jak star-
ší, tak mladší žákyně, odehrála děv-
čata prakticky ve stejném složení, 
protože věkem odpovídala mladším 
žákyním. Tomuto faktu byl také sa-
mozřejmě přizpůsoben výkonnostní 
cíl pro minulou sezonu. Důležité bylo 
odehrát co nejvíce utkání, a získat 
tak herní zkušenosti. 

Děvčata byla přihlášena do 
krajského přeboru mladších žákyň  
v šestkovém volejbalu, do  krajského 
přeboru mladších žákyň ve čtyřko-
vém volejbalu, okresního přeboru 
ve čtyřkovém volejbalu a do krajské-

ho přeboru starších žákyň. Kromě 
toho jsme se přihlašovali do seriálu 
takzvané žákovské ligy pořádané 
Volejbalovou akademií Nový Bor. 
Ve všech zápasech šlo především 
o to získat co nejvíce zkušeností  
a takzvaně se otrkat, i když bodový 
výsledek byl samozřejmě také důle-
žitý. 

V tomto směru, si myslím, bylo 
uděláno poměrně dost práce, která 
se začíná projevovat na hře. Trochu 
někdy zamrzelo, že ne všichni rodi-
če měli vždy pro sportovní aktivitu 
svých dětí pochopení, a tak se ně-
které z dívek neúčastnily některých 
zápasů, což jednak omezilo princip 
kolektivní přípravy, ale hlavně tým 
připravilo o možnost získat další 

zkušenosti. 
Celkově lze hodnotit uplynulé 

soutěžní období jako dobré.  Spl-
nili jsme většinu stanovených cílů  
a dívky, které se rozhodly pro vo-
lejbal, tato sezona posunula herně 
zase o něco dál.

Sezonu absolvovaly pod vede-
ním trenérů Jany Tvrzníkové a Mi-
roslava Herbsta tyto žákyně: Adéla 
Blažková, Viktorka Blažková,  Aneta 
Červová, Eva Eysseltová, Tereza 
Hejduková, Patricie Nová, Kristýna 
Pacltová, Martina Pazourová, Alice 
Šmídová, Veronika Tvrzníková, Jus-
týna Vrabcová a  Lucie Zvěřinová.

Miroslav Herbst,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Vítej 2. ligo! Pingpongová pohádka pokračuje
Jak si před sezonou řekli, tak učini-
li. Mnichovohradišťští pingpongoví 
kouzelníci naplnili své předsezonní 
odhodlání a po pěti letech již tak his-
torického působení ve 3. lize dosáhli 
mety, která se ještě před několika 
lety jevila jako mission impossible 
– postupu do 2. ligy! Při obrovské 
celorepublikové rozšířenosti a ma-
sové hráčské základně sportu s nej-
menším míčkem v českých zemích 
tak dosáhli nepochybně jednoho  
z největších úspěchů našeho města 
v jeho sportovní historii vůbec. 

Přes směle vytyčený cíl nevyšel 
úvod letošní sezony našemu elit-
nímu týmu dle jeho představ a po 
osmi kolech se družstvo po nevy-
rovnaných výkonech pohybovalo ve 
středu tabulky. Zdálo se, že ohláše-
ný útok na vrchol naše hráče spíše 
svazuje, nedokázali se výkonnostně 
synchronizovat a po třetině soutěže 
by na náš postup nevsadili zřejmě 
ani ti nejortodoxnější optimisté. Zá-
sadní obrat přišel před Vánocemi. 

Jakoby ze všech našich borců 
náhle spadlo břímě povinnosti vy-
hrávat. Lídr týmu Radek Bukovský 
začal být opět takřka nepolapitelným 
démonem, Vojta Košák našel svůj 
ztracený taneční rytmus za stolem, 
profesor Michal Stránský oprášil 
svoje přednášky z efektivity a nej-
mladší hráč týmu Honza Blažek ko-

nečně potkal harmonii ruky s hlavou. 
Rozjela se hradišťská bodová maši-
na, která postupně předjížděla jednu 
konkurenční soupravu za druhou.  
K rozhodujícímu střetu pak došlo na 
páté zastávce před konečnou. Ve 
vyhroceném a divácky úchvatném 
přímém střetu naši hrdinové zdolali 
před zaplněným hlavním sálem so-
kolovny klíčového rivala v souboji 
o postup, TTC Litoměřice B, 10:5, 
čímž ambiciózního soupeře o bod 
ve vyrovnané tabulce přeskočili. 
Psychologická tíha z úvodu sezony 
se ještě na moment vrátila v před-
posledním kole ve Štětí, kdy byl 
domácí outsider, v tu chvíli již jistý 
sestupující, jen kousek od šokujícího 
skalpu našich favoritů, nicméně paní 
Štěstěna v tomto kritickém momentu 
zůstala věrna našim barvám. Vítěz-
ství 10:8 stvrzené vítězným razítkem 
v závěrečné zastávce v Ústí nad 
Labem znamenalo šťastné vyústění 
hradišťské pingpongové pohádky!

Na podzim se tedy můžou spor-
tovní fanoušci v našem městě těšit 
na ještě rychlejší a rafinovanější 
stolní ekvilibristiku. Druhá liga je po 
profesionální desetičlenné extralize 
a dvanáctičlenné 1. lize již vskutku 
vysokohorskou zastávkou, kde bude 
nesporně hodně foukat a o pohodlí 
nemůže být ani řeči, nicméně o vý-
zvu je postaráno!

Kromě prémiového výběru re-
prezentovaly náš oddíl v uplynulé 
sezoně další čtyři týmy, dva v kraj-
ských a dva v regionálních soutě-
žích, přičemž největšího úspěchu 
dosáhlo družstvo D, které vyhrálo I. 
třídu regionálního přeboru a vybojo-
valo si tak pro příští sezonu právo 
účasti v krajské soutěži II. třídy. To 
je nepochybně rovněž zaznamená-
níhodný počin při budování postup-
ných výkonnostních pater našeho 
sportovního společenstva. 

Jakkoli jsou aktuální úspěchy 
čerstvé a klubové oslavy historic-
kého postupu se teprve chystají, 
samozřejmě víme, že nelze žít  
z přítomnosti, která se již nyní mění 
v časy minulé. Chtěli bychom proto 
v našich řadách přivítat nové budou-
cí Radky, Vojty, Michaly a Honzy či 
prostě jen holky a kluky se zájmem 
o pohyb. Zveme tedy tímto všechny 
hradišťské děti a jejich rodiče v so-
botu 2. června v odpoledních hodi-
nách na stadion MSK, kde si budou 
v rámci dětského sportovního dne 
moci za dohledu klubových trenérů 
vyzkoušet hru s robotem, osahat 
si správné držení rakety a třeba se  
i rovnou zapsat na příští trénink. Moc 
se na Vás těšíme!

Vladimír Pleticha, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Volejbalistky TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
jsou vítězkami krajského přeboru

V sobotu 24. března skončila sezo-
na krajského přeboru Libereckého 
kraje ve volejbalu. Naše ženy již 
několik let tuto soutěž úspěšně hrají. 
V minulých létech se dvakrát staly 
jeho vítězkami, a tak vždy úspěšně 
reprezentovaly naše město v tomto 
sportu.

Sezona 2017–2018 byla v tomto 

směru nadmíru úspěšná. Družstvo v 
celém průběhu soutěže pouze třikrát 
poznalo hořkost porážky, a to jen 
tím nejtěsnějším rozdílem, a sice v 
tiebreaku. Svého největšího rivala 
Lokomotivu Liberec ze čtyř střetnutí 
naše ženy třikrát porazily a v cel-
kovém součtu konkurentky předčily 
o 10 bodů. Vítězstvím v krajském 

přeboru si zajistily právo účasti  
v kvalifikačním turnaji o zařazení do 
celostátní  II. Ligy. 

Družstvo ve složení Šárka Do-
robantová, Monika Knížková, Mo-
nika Frydrychová, Tereza Černá, 
Darina Brázdilová, Iva Hyblerová, 
Veronika Kosinová, Tereza Nosková, 
Veronika Rotková a Linda Soumaro-

vá pod vedením trenéra Miloslava 
Bajera předvádělo po celou sezonu 
pohlednou a moderní hru, na kterou 
bylo radost se dívat. Popřejme jim 
do následující kvalifikace a další hry 
hodně úspěchů a radosti ze svých 
výkonů.

Miroslav Herbst,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Jezdci na vysokých kolech opět 
v Mnichově Hradišti
Ve čtvrtek 19. dubna před 17. ho-
dinou mohli ti, kdo procházeli ulicí  
V Lipách vidět několik jezdců na vy-
sokých kolech v dobovém oblečení, 
jak vjíždějí do zámeckého parku. 
Byli to členové Českého klubu velo-
cipedistů 1880, kteří přijeli na verni-
sáž výstavy Dokola okolo kola. Před 
zámkem už na ně čekalo několik 
desítek lidí, kteří si přišli prohlédnout 
právě zahajovanou výstavu o historii 
místní cyklistiky. Po krátkém vystou-
pení velocipedistů byla v prostorách 
muzea výstava slavnostně otevřena. 

Úvodní slovo pronesl pan Jaro-
slav Koloc, který představil majitele 
vystavovaných exponátů pana Sta-
nislava Hnízdila a pohovořil o vývoji 
cyklistiky a názorů na tento sport. 
Návštěvníky pozdravil také staros-
ta města Ondřej Lochman, který 
připomněl, že výstava je jednou  
z akcí, kterými si v Mnichově Hra-
dišti připomínáme 100 let od vzniku 
samostatné ČSR. Mluvené slovo 
bylo vystřídáno hrou na saxofony – 
zúčastněné hudbou potěšily žákyně 
zdejší ZUŠ Stázka Kratochvílová a 

Anežka Nigrínová. Za své vystoupe-
ní sklidily zasloužený potlesk. 

Více než 80 návštěvníků poté 
obdivovalo vystavené exponáty. Nej-
starším z nich je tzv. kostitřas, první 
typ kola poháněného pedály, vyro-
bený v roce 1868, další vysoká kola 
pocházejí z 80. let 19. století. Mezi 
nimi je i nejvzácnější exponát výsta-
vy, americké kolo Smith STAR Semi 
Racing s malým kolečkem vepředu. 
Více než dvěma desítkami kol je za-
stoupeno 20. století, najdeme zde 
kola turistická i závodní. Zajímavé 
je tandemové kolo, pozornost urči-
tě upoutá i kolo hasičské či vozítko 
pro invalidy. Výstava je doplněna 
součástkami kol i cyklistické výbavy 
– historickými sedly, světly, zvon-
ky a také reprezentačními dresy. 
Návštěvníky zaujaly také fotografie  
z cyklistických akcí v regionu. 

Všechna tato historická kola 
budou k vidění v muzeu do konce 
srpna. Přijďte se na ně podívat!

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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KINO

10. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie o muži, jenž se zaplete se sestrami, z nichž jednu si má brát.

3. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DEN CO DEN
Dívka se zamiluje do muže, který se každý den probouzí v novém těle.

4. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TÁTOVA VOLHA
Nová komedie Jiřího Vejdělka plná hvězdných hereček.

5. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ 3D 
Nejnovější film Stevena Spielberga je poctou videohrám posledních let.

6. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SHERLOCK KOUMES
Záhadná zmizení zahradních trpaslíků řeší sádrový Sherlock Koumes.

9. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ČERTOVINY
Nová po čertech hezká pohádka Zdeňka Trošky z pekla i ze světa lidí.

9. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEZNÁMÝ VOJÁK
Válečný film o boji jedné finské jednotky během války mezi Finskem a SSSR.

11. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AVENGERS: INFINITY WAR 
Slavní komiksoví hrdinové opět na plátnech kin v pokračování série.

12. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TICHÉ ČESKO
Horor Johna Krasinskiho o místě, kde hluk může znamenat smrt.

13. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁLÍČEK PETR
Boj králíčka Petra a jeho zvířecích kamarádů s majitelem farmy o zahradu.

18. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Titul filmu zjistíte až v sále. Pokud vás nezaujme, můžete odejít bez placení.

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

KALENDÁR AKCÍˇ

25. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ OSTROV
Hravý film Wese Andersona plný psů se odehrává v Japonsku.

20. KVĚTNA, 15:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
PRAČLOVĚK 
Nový britský animovaný film. Doba kamenná byla i dobou, kdy vznikl fotbal!

23. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Režisér Milan Cieslar přichází po Špindlu s další novou komedií! 

23. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie o muži, jenž se zaplete se sestrami, z nichž jednu si má brát.

24. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TÁTOVA VOLHA
Nová komedie Jiřího Vejdělka plná hvězdných hereček.

26. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
SOLO: STAR WARS STORY 3D
Dobrodružství Hana Sola v časech před ságou Star Wars.

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

27. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
HLEDÁ SE PRINCEZNA
Animovaná pohádka dle Puškinova vyprávění o Ruslanovi a Ludmile.

1. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PEPA
Padesátník Pepa prožívá krizi středního věku a pokouší se konečně „žít“!

31. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GAUGUIN
Film z tzv. tahitského období slavného francouzského impresionisty.

16. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ OSTROV
Hravý film Wese Andersona plný psů se odehrává v Japonsku.

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

DIVADLO

15. KVĚTNA, 19:00
SHYLOCK
Před diváky předstoupí s monologem ze Shakespearova Kupce benát-
ského herec Jon v masce žida Shylocka. Když přejde do civilního proje-
vu, pochopíme, že jsme na bouřlivé besedě s diváky, která následuje po 
posledním představení této hry na nejmenovaném festivalu, kde se měla 
hrát ještě čtrnáct dní. Vedení festivalu ji však po vášnivých antisemitských 
protestech ze strachu náhle stáhlo z repertoáru a její uvádění předčasně 
zastavilo. Vzrušující hra s diváky a Milanem Kňažkem v hlavní a jediné roli 
se v určitých momentech stává drsnou obžalobou antisemitismu a absoluti-
zované politické korektnosti. Představení v rámci Jara hereckých osobností.

14. KVĚTNA, 18:00
VELKÝ MUZIKÁL K 60. VÝROČÍ ZUŠ MNICHOVO HRADIŠTĚ  
Slavnostní událost a jeden z vrcholů letošních oslav Základní umělecké 
školy Mnichovo Hradiště.

22. KVĚTNA, 17:00
MUZIKÁL LOTRANDO A ZUBEJDA
Dramatický soubor ZUŠ Mnichovo Hradiště uvede premiéru svého nejno-
vějšího představení plného písniček.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
4., 11., 18. A 25. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho do čtyř 
let. Bez proramu, s využitím herních prvků Klubu. Cena 10 Kč na osobu.

15. KVĚTNA, 17:00 AŽ 19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – ORIGINÁLNÍ TAŠKA
Přijďte tvořit a při tom relaxovat. Tentokrát budeme vyrábět jedinečné tašky, 
které si pomalujeme speciálními voskovkami na textil. Tvoření je vhodné 
pro dospělé a děti od 6 let s doprovodem rodičů. Přihlášky do 7. května. 
Kapacita omezena! Cena: 180 Kč.

20. KVĚTNA, 14:00 AŽ 18:00, OPEN AIR CLUB VOSTROV
DEN NA VOSTROVĚ – BOHOVÉ STARÉHO EGYPTA
Vydejte se s námi do doby starověkého Egypta, kdy vládli faraóni, kteří 
stavěli pyramidy a hlavním dopravním prostředkem byl velbloud. Odpolední 
program pro celou rodinu se zajímavými úkoly a bohatým doprovodným 
programem. Vstupné: děti 70 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné 200 Kč 
(dva dospělí a dvě až tři děti).

15. A 29. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

3., 10., 17. A 31. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

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

KORYTA

5. KVĚTNA, 4:00 AŽ 13:00
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY VESELÁ 2018
Tradiční rybářské závody o hodnotné ceny.

VESELÁ

ZÁMEK
6., 12., 13., 19., 20. A 26. KVĚTNA, 10:00, U SALY TERRENY
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovaná výstava dravců a letové ukázky vždy v 11 hodin a 14 
hodin, při nepříznivém počasí se ruší. Účinkuje Věra Gilová.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

4. KVĚTNA, 10:30 AŽ 12:00
PRVNÍ POMOC U DĚTÍ
Jak ošetřit dětské úrazy, jak zastavit krvácení? Cena 60 Kč.

11. KVĚTNA, 10:30 AŽ 12:00
PÉČE O SEBE V NÁROČNÝCH SITUACÍCH
Praktický workshop s Kashou Kordou Jedzokovou na téma, jak zklidnit svou 
mysl, být více v kontaktu se svým tělem a více si užívat život tady a teď. 
Cena 60 Kč.

14. KVĚTNA, 10:30 AŽ 12:00
SDÍLECÍ A PODPŮRNÁ SKUPINA PRO TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ ŽENY
Pravidelné setkání. Cena 30 Kč.

18. KVĚTNA, 9:00
CVIČENÍ PRO ŽENY ZA PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ
Soubor zpevňovacích a protahovacích cvičení, prvky jógy, dechové a rela-
xační techniky. To vše za přítomnosti vašich dětí s možností jejich zapojení 
do cvičení. Registrace není potřeba. Jednorázový vstup 70 Kč.

18. KVĚTNA, 10:15 AŽ 12:00
TVOŘIVÁ DÍLNA: LAPAČE SNŮ
Kreativní workshop. Nutná SMS rezervace na tel. 790 366 530. Cena 70 Kč.

21. A 28. KVĚTNA, 9:30
MIMICVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 6 DO 18 MĚSÍCŮ 
Cvičení zaměřené na podporu správného psychomotorického vývoje dě-
ťátka. Cvičíme na míčích, s padákem a dalšími pomůckami, za doprovodu 
říkanek a písniček. Jednorázový vstup 70 Kč.

25. KVĚTNA, 10:30 AŽ 12:00
UKÁZKOVÁ LEKCE: CVIČENÍ S DĚTMI V ŠÁTKU
Lekce cvičení pro maminky s nejmenšími dětmi dle A. Kohutové. Zdarma.

MUZEUM
OD 19. DUBNA, 17:00, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
DOKOLA OKOLO KOLA: VÝSTAVA HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Muzeum města Mnichovo Hradiště vás srdečně zve na výstavu historic-
kých velocipedů aneb za historií místní cyklistiky od roku 1894. Expozice 
sestavená s pomocí Stanislava Hnízdila z jeho sbírky čítá přes 30 exponátů 
včetně Boneshakeru, kostitřasu z Francie, staršího více než 150 let. Výsta-
va potrvá do 31. srpna.

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

25. KVĚTNA, 17:00
MUZEJNÍ NOC: SKRYTÁ MÍSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ 
Poznejte skrytou tvář Mnichova Hradiště formou scének prezentovaných 
členy Divadýlka na dlani z Mladé Boleslavi a folklorním sborem Furiant.

9. KVĚTNA, 17:00 AŽ 20:45, RŮZNÁ MÍSTA
NOC LITERATURY
Ambicí projektu je představit posluchačům současnou evropskou 
literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit podvečerní město 
přitažlivou akcí. Na různých místech (dvorek městské knihovny, bar 
městského divadla, vinárna Podzemí, restaurace Amuse Bouche a 
krámek Farmářska z Ráje) čtou během jednoho večera zajímaví lidé 
různých generací ukázky ze současných knih. Začátky od 17 hodin 
každých 45 minut, poslední turnus od 20 hodin.
19. KVĚTNA, 8:00 AŽ 12:00, FARA
BLEŠÍ TRHY
Máte doma nepotřebné věci? Máte rádi věci s příběhem? Potom by 
vás mohly zajímat další bleší trhy, které se odehrají ve farní zahra-
dě. Vstup je zdarma, pouze prodávající se musí předem registrovat 
na adrese blesak-mh@gmail.com, telefonním čísle 732 167 581, 
nebo v krámku Farmářska z Ráje.
24. KVĚTNA, 11:00 A 13:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SLAVNOSTNÍ HAPPENING K 60. VÝROČÍ ZUŠ + ZUŠ OPEN
Vystoupení všech oborů ZUŠ Mnichovo Hradiště.

OSTATNÍ
8. KVĚTNA, 11:00, PARK U NÁDRAŽÍ
DEN VÍTĚZSTVÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Přijďte a oslavte 8. května Den vítězství v Mnichově Hradišti u vlakového 
nádraží. Můžete se těšit na výstavu dobové techniky, zbraní i uniforem s 
ukázkami jízd a spanilé jízdy po městě. Pietní akt u pomníku. Vrcholem 
programu bude bojová ukázka z konce 2. světové války! Hudební doprovod 
zajistí skupina Veranda. Nebudou chybět ani stánky s občerstvením a su-
venýry. Rovněž se budou vyvěšovat vlajky – uskuteční se další ročník akce 
Vlajka pro republiku.

HOŠKOVICE
19. KVĚTNA, 13:30, NÁVES U HASIČÁRNY
SLAVNOST V HOŠKOVICÍCH
Pouť sv. Jana Nepomuckého, sraz rodáků, oslavy 100. výročí republiky a 
řada hostů včetně moderátorky Marie Retkové, zpívajícího právníka Ivo Ja-
helky nebo Janovec Jazz Bandu...
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Dovolte mi podělit se s nemilým 
zážitkem. Čekali jsme letos dost 
dlouho na sluníčko a na to, až bu-
deme sázet a těšit se z krásy jarních 
květů. Hned, jak to šlo, jsem osáze-
la mimo jiné i pískové koryto, které 
mám před domem. Vlastně, měla 
jsem. Téměř 30 roků tu stálo, vždy 

osázené k radosti mé i kolemjdou-
cích. Letos, 4. dubna, se však ob-
jevil nenechavec, který ho „přemís-
til“. Dokonce si pro ně přijel autem  
s přívěsem. Zřejmě nevěděl, kde se 
taková nádoba dá pořídit. A jak by 
mohl bez takového koryta žít ! Věřte, 
že tyto malé krádeže dokáží hodně 

zkazit náladu. Po oslovení městské 
policie strážníci moc vstřícnosti ne-
projevili, s opakem jsme se však se-
tkali u státní policie, kde byli ochotní  
a vstřícní. Nápisy, kterými se prezen-
tují, je skutečnost.

Jana Pažoutová

Muzejní noc 2018: Skrytá místa našeho města
Trezor v knihovně, vinný sklípek na 
radnici, tajemství v městském di-
vadle, interiéry fary či novogotická 
hrobka na místním hřbitově? Že vám 
daná místa nic neříkají, případně je 
neznáte zevnitř? Naše město taková 
skrytá místa, uchovávající si svá 
tajemství, má. Na jejich odtajnění 
není lepší příležitosti než letošní 
100. výročí vzniku naší republiky,  
v rámci kterého jsme se rozhodli po-
jmout Muzejní noc 2018 netradičně 
a přesunout se z prostor městského 
muzea do známých objektů v našem 
městě. 

Poznejte a navštivte jejich, 
všednímu oku skryté, části společně 
s námi v pátek 25. května mezi 17.  
a 22. hodinou. 

Začněte na jakémkoli z vámi 
zvolených míst a vyzvedněte si zde 
pamětní list s vyznačením všech 
objektů, připravený program na kaž-
dém z nich začíná vždy každou půl-
hodinu, poslední pak ve 22 hodin.  
Z účinkujících se mimo známých 
tváří můžete těšit na herce z Di-
vadýlka na dlani a členy souboru 
Furiant. My se těšíme na viděnou  
s přáním hojné účasti.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Letnice a jejich tradice
Významným křesťanským svátkům 
předchází vigilie, noční bdění. Proto 
26. května, v předvečer Letnic, zazá-
ří u kostelů ohýnky, stejně jako o Bílé 
sobotě velikonoční. Svíce od nich 
zapálené budou neseny v procesí 
do chrámů. Při bohoslužbách obnoví 
sliby ti, kdo již přijali biřmování, svá-
tost duchovní dospělosti, kterou po 
absolvování přípravy může přijmout 
každý pokřtěný. O Letnicích, které 
nastávají padesát dní po velikono-
cích, si židé připomínali dar Desa-
tera Božích přikázání. Křesťanské 
Letnice souvisejí s událostí seslání 
Ducha Svatého Ježíšovým apošto-
lům v tento den.

Hezkým zvykem, který se 
koncem 20. století rozšířil z Itálie  

i k nám, je procházení Cestami svět-
la. Stejně jako známé Křížové cesty 
mají i ony 14 zastavení, ale přibližují 
radostné události od Vzkříšení Ježí-
še Krista po Seslání Ducha Svatého. 
První Cesta světla v ČR zdobí pout-
ní místo Hostýn. Další vznikne již 
letos ve Zlatnici, starobylém poutním 
místě, které se nachází nedaleko Vi-
dochova u Nové Paky.

S Letnicemi souvisí řada lido-
vých tradic, dnes již téměř zapome-
nutých. Ve dnech 26. a 27. května se 
s nimi můžeme seznámit na Dlasko-
vě statku v Dolánkách u Turnova. V 
Pojizeří k nim patřily tzv. „králenské 
hry“, obchůzky královniček, jejichž 
součástí bylo i otvírání studánek. 

Daniela Břoušková

Rovní a rovnější
Kamelot v tomto měsíci slaví své tře-
tí narozeniny. Naskýtá se tak vhodná 
doba k přemýšlení nad otázkou, zda 
plní svůj hlavní úkol, kterým je ob-
jektivní a vyvážené informování ve-
řejnosti o dění v našem městě, nebo 
zda se, podobně jako řada měst-
ských periodik napříč republikou, 
vydal jinou cestou a slouží spíše  
k jednostranné prezentaci pohledu 
vládnoucí garnitury.

Od chvil úvodních diskuzí o po-
době Kamelotu jsem z pozice koa-
ličního zastupitele usiloval o respek-
tování několika základních principů. 
Za prvé: městské periodikum musí 
být férovým prostorem umožňujícím 
polemiku zástupců jednotlivých po-
litických subjektů, z nichž se žádný 
nesmí těšit jakýmkoliv privilegiím  
a výhodám. Za druhé: redakční rada, 
která odpovídá za obsah jednotli-
vých vydání, musí být pestrobarevná 
a musí být odpovědná zastupitelstvu 
města, tedy zástupcům všech zvole-
ných politických uskupení. Za třetí: 
představitelé vedení města (tedy 
starosta, místostarosta a radní) ne-
smí být členy redakční rady a musí 

do periodika přispívat za stejných 
podmínek jako kdokoliv jiný.

Takto formulované požadav-
ky však byly většinou zastupitelek  
a zastupitelů vnímány jako nedůleži-
té teoretické tlachání, které je zcela 
odtržené od reality. Snaha o nasta-
vení jasných a rovných pravidel, kte-
rá by v případě potřeby kladla odpor 
pokusům o zneužití městského peri-
odika, tak vyšla naprázdno.

Dosavadní praxe však bohužel 
jednoznačně ukazuje oprávněnost 
výše uvedených zásad. Zatímco po-
litické strany a hnutí, jako je ČSSD, 
ANO, ODS nebo TOP09, mohou  
v Kamelotu prezentovat své aktivity 
výhradně za úplatu, tedy za stejných 
podmínek jako soukromé firmy na-
bízející své zboží a služby, spolek 
Žijeme pro Hradiště, nejsilnější poli-
tické uskupení v našem městě, tak 
může činit zcela bezplatně. Pravo-
moc jmenovat a odvolávat redakční 
radu nenáleží celému zastupitelstvu, 
ale pouze radě města složené ze 
zástupců koalice, což omezuje 
kontrolní funkci opozičních usku-
pení. Zatímco řadové zastupitelky  

a zastupitelé mohou na publikované 
informace reagovat až s měsíčním 
zpožděním, tedy ve chvíli, kdy daná 
záležitost již není aktuální a větši-
ně čtenářů chybí potřebný kontext, 
starosta, který je zároveň členem 
redakční rady, může odpovídat oka-
mžitě, ještě v tomtéž vydání.

Neférové podmínky, které vedle 
Kamelotu aktuálně panují také na 
městských sociálních sítích či vý-
věsních plochách, je možné popsat 
parafrází přikázání ze slavného Or-
wellova románu: Všechna politická 
uskupení v našem městě jsou si rov-
na, ale některá jsou si rovnější.

Tuto situaci je nezbytné v co 
nejkratším čase napravit a nastavit 
rovné podmínky pro všechny. Bylo 
by na škodu, kdyby se Kamelot  
s mnohdy kvalitním a zajímavým ob-
sahem stal médiem, které výrazně 
protěžuje jedno politické uskupení. 
Na škodu nejen ostatním stranám 
a hnutím, ale zejména občanům 
samotným.

Václav Haas,
zastupitel města za ČSSD

Aplikaci s názvem Lepší místo, kte-
rou využívá město Mnichovo Hra-
diště, považuji za velmi užitečnou 
– a dle řady podnětů, které se v ní 
objevily a stále objevují, se domní-
vám, že ji Mnichovohradišťáci vzali 
za svou. Vnímám tuto možnost, jak 
upozornit na problémy a nedostat-
ky ve veřejném prostoru a sledovat 
jejich řešení, jako šanci aktivně spo-
lupracovat s radnicí města a infor-
movat ji o problematických místech. 
Osobně jsem ji využila hned v úvodu 
jejího fungování, kdy jsem upozor-
nila na nedostatečné množství kon-
tejnerů na třídění papíru v Poříčské 
ulici. Můj podnět byl záhy okomento-
ván odpovědnou osobou a nedlouho 
poté k mé velké radosti i vyřešen.

Svůj druhý podnět jsem na Lep-
ší místo vložila 26. října 2017 – šlo 
o živý plot ze smrků, který velmi ci-
telně zasahuje do chodníku v ulici 
Na Kamenci podél domů číslo 1184 
a 1193. Oním citelným zásahem 
myslím to, že okolo těchto obydlí 
projde po chodníku pouze jedna útlá 
osoba, například maminka s kočár-
kem či s dětmi již nemá šanci. Navíc 
podél chodníku bývají často zapar-

kovaná auta a pak je tedy nutné 
absolvovat cestu téměř prostředkem 
silnice. Podnět dostal nálepku „V ře-
šení“ a já doufala, že někdo k tomu 
kompetentní majitelům vysvětlí, že 
chodníky jsou tu od toho, aby byly 
používány chodci, a nikoli od toho, 
aby si na nich lidé pěstovali živé plo-
ty. Ještě 30. ledna 2018 nebylo mé 
upozornění vyřešeno, zaslala jsem 
tedy nový dotaz, v jaké fázi se věc 
nachází. Prý bylo vše předáno pře-
stupkové komisi. Skvělé, pomyslela 
jsem si, řešení je na dohled! 

Bohužel tomu tak nebylo a není 

– 20. března jsem znovu opakovala 
svůj dotaz, jak situace ohledně pře-
rostlého živého plotu vypadá. Jaký 
byl můj údiv nad skutečností, že 
jde o problém, který řešila městská 
policie již opakovaně, leč neúspěš-
ně: „Vzhledem k tomu, že majitelem 
jednoho z dotčených pozemků je 
zastupitel města, musí řízení o tom-
to přestupku projednávat jiný věcně 
příslušný správní orgán než komise 
k projednávání přestupků města 
Mnichovo Hradiště.“ 

Je jistě správné, že se proble-
matikou bude zabývat jiný správní 
orgán než místní, aby nemohlo dojít 
k ovlivnění žádné z dotčených stran. 
Co mě ale zaráží, je arogance ono-
ho zastupitele, občany zvoleného 
zástupce, který by měl dle mého ná-
zoru (možná naivního) fungovat jako 
jakýsi morální vzor pro ty, kteří mu 
dali důvěru. Vůbec nechápu, jak je 
možné, že ani na opakované výtky 
městské policie daný majitel nerea-
goval. Jaké by asi bylo řešení mého 
podnětu v případě, že by se jednalo 
o živý plot běžného občana?!

Markéta Tomášová

Baron František Koller
Česká šlechta ve službách evrop-
ské diplomacie, to je leitmotiv, který 
Národní památkový ústav vyhlásil 
jako téma roku 2018. Státní zámek 
Mnichovo Hradiště letos v rámci to-
hoto tématu připomíná životní osudy 
Františka Kollera mladšího, s jehož 
mimořándě zajímavým životem se 
mohou detailně seznámit návštěvní-
ci zámku, kteří si při koupi vstupenek 
vyberou prohlídku II. návštěvnického 
okruhu.

Následující článek o životě ba-
rona Františka Kollera zpracovala  
v roce 2010 během příprav sou-
časné expozice archivářka Helena 
Průšková.

Otec Františka Kollera mladší-
ho, František Koller, byl vojenským 
lékařem. Matka Alžběta pocházela 
z nízké německé šlechty v Uhrách, 
odkud oba rodiče přešli do Čech. 
Usadili se v Mnichově Hradišti. Zde 
František Koller, lékař, vstoupil do 
služeb tehdejšího majitele mnicho-
vohradišťského panství Vincence  
z Valdštejna a stal se jedním z jeho 
osobních lékařů. Z počátku rodina 
obývala několik místností v přízemí 
mnichovohradišťského zámku, kde 
se v roce 1767 narodil syn František 
Koller. Později rodina žila v panském 
domě čp. 154 naproti zámecké za-
hradě.

Vincenc z Valdštejna, potomek 
jednoho z nejstarších šlechtických 
rodů, žijící v letech 1731–1797 
a vlastnící kromě jiných panství  
i Mnichovo Hradiště, vedl velice ná-
kladný život. Ale i tehdejší změny  
v hospodářství, kdy bylo nutné in-
vestovat velké sumy peněz do vzni-
kajícího průmyslu a do nového pojetí 
zemědělství, zapříčinily, že na jeho 
rozsáhlá zadlužená panství bylo 
uvaleno moratorium. Dluhy váznoucí 
na panstvích převýšily jejich hodnotu 
zapsanou v zemských deskách.

Hrabě si půjčoval peníze od 
všech možných osob. Mezi věřiteli 
byly především církevní instituce, 
jiní feudálové, židovští obchodníci 
a dokonce i úředníci a zaměstnanci 
panství a poddaní. Valdštejnovým 
věřitelem byl též lékař František Ko-
ller, od něhož si Vincenc z Valdštej-
na v letech 1767 a 1780 zapůjčil 591 
zlatých a 15 krejcarů.

Po studiích na pražském gym-

náziu vstoupil František Koller ml. 
jako 17letý do vojenského stavu 
a dosáhl hodnosti podplukovníka. 
Roku 1804 se oženil s Johanou 
Grätzlerovou z Gränzensteinu. Ve 
svých vojenských úspěších postu-
poval, až se stal generálmajorem. 
Roku 1810 byl František Koller, ro-
dák z Mnichova Hradiště, za zásluhy 
ve vojenské službě povýšen do pan-
ského stavu a jmenován baronem. 

V roce 1813 se zúčastnil vítězné 
památné bitvy národů u Lipska proti 
Napoleonovi. Tehdy byl znovu pový-
šen na generála polního maršála. 
Roku 1814 doprovázel jako komisař 
za Rakousko, spolu s komisaři za 
Rusko a Prusko, poraženého excí-
saře Napoleona na Elbu. Byl jme-
nován vrchním velitelem rakouského 
vojska v Neapoli. Jako velitel pěší di-
vize byl roku 1816 poslán do Prahy. 
V té době, roku 1817, koupil panství 
Obříství za 640 000 zlatých.

Své matce, která zemřela v Mni-
chově Hradišti v roce 1812, nechal 
Koller zhotovit u římského sochaře 
Rudolfa Schadowa krásný pomník  
z bílého karárského mramoru s tímto 
nápisem: „Der besten Mutter Elisa-
beth Koller, geborene von Mayer, 
von ihren dankbaren Kindern erri-
chtet. Sie war geboren zu Raabruhe 
ihre Asche“. Umělecké dílo bylo do 
roku 2001 umístěno při východní 
vnější straně děkanského kostela 
sv. Jakuba v Mnichově Hradišti. Zde 
však velice trpělo povětrnostními 
podmínkami. Jelikož se jedná o nej-
cennější památku v Mnichově Hradi-
šti, byl náhrobek Alžběty Kollerové 
zrestaurován a v roce 2002 vsazen 

do levé zdi uvnitř kostela sv. Jakuba.
Generál František Koller pobý-

val od roku 1820 i se svou rodinou, 
kdy vypukly v Neapoli nové nepoko-
je, střídavě v Praze, Neapoli a na 
svém panství Obříství.

Právě v Neapoli zkosilo život 
barona Františka Kollera onemoc-
nění tyfem. Zemřel ve věku necelých 
59 let. Ovdovělá manželka se syny 
Gustavem, Vilémem, Alexandrem 
a dcerou Johannou přesídlili roku 
1827 z Neapole do Čech a převza-
li panství Obříství do svých rukou. 
Spolu s rodinou bylo do Čech pře-
vezeno i balzamované generálovo 
tělo, aby podle poslední vlastní vůle 
byl pochován v Obříství.

Ještě za života dal baron Koller 
se svolením neapolského krále pro-
vádět archeologická pátrání v bývalé 
Etrurii a získáním památek ze zasy-
paných a právě tehdy vykopaných 
měst Herkulanea a Pompejí se mu 
podařilo nashromáždit velikou sbírku 
vzácných památek, zvlášť cenných 
starých etruských, řeckých a řím-
ských váz. Kromě toho shromáždil 
také velkou sbírku mincí. Muzeum 
uměleckých památek se nacházelo 
v zámku Obříství.

Po smrti barona Kollera byla ro-
dina nucena sbírku rozprodat. Mezi 
tehdejší českou šlechtou se nenašel 
mecenáš, který by mohl cennou sbír-
ku koupit. O jeho sbírky starožitností 
se zajímali někteří němečtí učenci  
a ti vybídli pruského krále, aby je 
koupil do berlínského muzea. Vět-
šina sbírek, zvláště velkých váz  
z Pompejí, byla tedy koupena od 
Kollerových dědiců za 200 000 prus-
kých tolarů pro berlínské muzeum. 
Koncem října 1828 byly zabalené 
sbírky naloženy na loď čekající  
u zámku a odvezeny do Magdebur-
ku a odtud po Sprévě do Berlína, 
kde tvoří zvláštní část berlínského 
muzea pod jménem „Kollerische Va-
sensammlung“. Jen ojedinělé kusy 
zůstaly v Praze a na zámku Mni-
chovo Hradiště (nyní jsou k vidění  
v počtu 26 kusů na II. návštěvnickém 
okruhu.

Generál baron František Ko-
ller, měl patrně, kromě vojenského 
umění, také to, čemu se říká kouzlo 
osobnosti. Patřil též k nejvzděla-
nějším mužům tehdejší rakouské 
armády.

Baron František Koller.
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Jan Pušman
Tento pro mnoho občanů našeho 
města naprosto neznámý člověk 
měl velmi pohnutý a těžký úděl. 
V následujícím článku jsou vám 
předkládána pouze nejdůležitější 
fakta z jeho života. Jana Puš-
mana jsem „objevil“ při hledání 
podkladů o konci 2. světové války  
v našem městě a okolí a o činnosti 
partyzánské skupiny majora Vol-
ka. Když jsem viděl jeho fotografii 
a přečetl si příběh o jeho životě, 
nedalo mi to, začal jsem pátrat 
v archivech a muzeích našeho 
regionu. Kontaktoval jsem také 
příbuzné Jana Pušmana. Ochotně 
mi vyprávěli vše, co si o něm pa-
matovali, za což jim velice děkuji.

Kdo byl Jan Puschman-Pušman

Jan Puschman se narodil  
16. května 1901 v obci Tuněchody 
na Chrudimsku. Po vzniku Českoslo-
venska dochází k „počeštění“ jeho 
příjmení na Pušman, někdy jsou ale 
užívány i jiné varianty,

Obecnou školu navštěvoval Jan 
v Tuněchodech, tři roky chodil do 
měšťanky v Chrudimi, tam také další 
tři roky studoval průmyslovou školu, 
obor dřevařský. Jeden semestr na-
vštěvoval i obchodní školu v Praze. 
V letech 1922-24 se věnoval exter-
nímu studiu bohosloví. Po studiích 
však marně hledal zaměstnání. Až  
v roce 1925 se stal duchovním 
správcem československé církve  
v Mnichově Hradišti. Zde se sezná-
mil se svojí budoucí manželkou Bo-
humilou Luňákovou, která vyučovala 
německý jazyk v místní dívčí škole. 
Také Jan brzy začal v této škole vy-
učovat, a to náboženství. 

Hned po německé okupaci,  
s kterou se nemohl smířit, se zapojil 
do protinacistického odboje a stal 
se členem organizace Obrana ná-
roda založené v roce 1939. Jednalo 
se o vojenskou organizaci, v jejímž 
čele stál generál Josef Bílý. Do čela 
mnichovohradišťské skupiny byl po-
staven právě Jan Pušman, tehdejší 
nadporučík čs. armády v záloze,  
s krycím jménem „Zipon.“ Prý uměl 
pět jazyků, a tak se dokonce říkalo, 
že překládal generálu Bílému dopisy 
do ruštiny. Celostátní vedení Obrany 
národa předpokládalo, že v blízké 
budoucnosti dojde k přímému boji 
s okupanty. Proto byly vojenské jed-
notky organizovány od družstev po 
pluky se jmény velitelů. Zároveň byly 
shromažďovány zbraně a náboje. 
Celá organizace podle vojenských 
zvyklostí byla vedena písemně, což 
se krutě vymstilo v následujících le-
tech, když se evidence dostala do 
rukou gestapa. Obrana národa byla 
totálně rozbita na celostátní úrovni  
a generál Bílý byl v listopadu 1940 
zatčen a o rok později s dalšími čle-
ny organizace popraven.

Útěk před gestapem

Jan Pušman unikl svému za-
tčení náhodou. Zářijového dne 
1940 přicházeli ulicí z náměstí  
k dívčí škole (dnes ZŠ v ulici Sokolov-
ská) dva muži v dlouhých kabátech  
s klobouky na hlavě. Už na první 
pohled vzbuzovali určitou nedůvěru. 
Z okna třídy v přízemí, kde právě 
Jan Pušman učil, spatřil oba muže 
a domyslel si důvod jejich příchodu. 
Ti rázným krokem prošli kolem třídy, 
kde právě učil, a po schodišti pospí-
chali do prvého poschodí, kde byla 
ředitelna školy. „Děvčata, buďte tady 
chvíli zticha, musím odejít, ale brzy 
na shledanou!“ opustil učitel ško-
lu zadním vchodem přes zahradu  
a utíkal pryč z Mnichova Hradiště. 

Tímto okamžikem začal pro 

Jana Pušmana život štvance. To ješ-
tě netušil, že na dobu téměř pěti let.

Vraťme se ale ještě na chvíli 
do školy. Oba muži vpadli do ředi-
telny, letmo ukázali ředitelce školy 
Šorejsové své průkazy. „Potřebuje-
me mluvit s učitelem Pušmanem!“ 
– „Učí.“ – „Pojďte s námi za ním.“ 
Ředitelka mlčky přikývla a vydala se  
s oběma muži do přízemí. Tam uká-
zala na dveře s označením 3. A. 
Oba muži ji zarazili přede dveřmi, 
sáhli do kapes svých plášťů a vyndali  
z nich revolvery. Rázně otevřeli dveře  
a s namířenými zbraněmi vpadli do 
třídy, kde se krčilo kolem třiceti děv-
čat. Dále jen stručně. Až do večera 
nesměl nikdo opustit školu. Přivola-
né posily ji prohledávaly od půdy až 
po sklep. Marné byly výslechy učite-
lů, žáků i Pušmanovy ženy, která se 
později s Janem za jeho souhlasu 
rozvedla, aby se zachránila před 
odsouzením. Jana Pušmana ve 
škole gestapo nenašlo. Později byl 
v Berlíně v nepřítomnosti odsouzen 
k trestu smrti. 

Pět let psancem

Jan Pušman se skrýval převáž-
ně pod skalním převisem u Jizery. 
Jeho úkryt byl náhodně objeven pro-
tektorátním četníkem, který se tam 
ve volném čase zatoulal. S Pušma-
nem se ale nesetkal, ten byl právě 
na vycházce. Četník však ohlásil, že 
pravděpodobně nalezl něčí úkryt. 
Naštěstí se jeho hlášení nedostalo 
na gestapo. Jan musel urychleně 
pryč! Bylo před zimou a úkryt si 
našel v haškovské elektrárně. Po 
zastřelení Reinharda Heydricha  
a vyhlášení stanného práva na ce-
lém území protektorátu dostali maji-
telé bytu v elektrárně, u kterých se 
skrýval, oprávněný strach. Jan, na 
něhož byla za dopadení vypsána 
odměna, musel opět pryč. Pobýval 
na dvou místech ve Stražišti, v ko-
míně, kde se před válkou o zabijač-
kách udilo maso, a potom u řídícího 
učitele Friče. Další útočiště nalezl na 
Jivině, u  tehdejšího starosty obce 
Marušky, v seníku nad chlévem. Jíd-
lo si vytahoval po provazu na seník 
a prakticky nevycházel ven. Snad  
i vlivem stresu onemocněl, dostal 
zánět slepého střeva. Pro něho to 
byla katastrofa, ale dobří a hlavně 
stateční lidé mu opět pomohli. Hos-
tinský Zikmund zapůjčil koně s vozí-
kem, a tak mohl být pacient odvezen 
do Mnichova Hradiště k doktoru 
Kratochvílovi. Po operaci se uchýlil 
k vdově po někdejším kapitánovi 
čs. armády. Brzy s ohledem na ne-
bezpečí znovu odešel do elektrárny  
a později opět do Jiviny. 

Stále se psal rok 1942, stanné 
právo a popravy byly na denním 
pořádku. Všichni obyvatelé protek-
torátu měli oprávněný strach. Jan 

byl v pasti, lidé se ho báli ukrýt na 
delší čas. Až jivinská skupina odbo-
jářů po dohodě s hajným Šrajerem 
z Neveklovic zřídila v lese podzemní 
kryt, bunkr, kde Jan mohl prožit zimu 
1942-1943. Přesto to pro něho bylo 
dlouhé a těžké období. V létě či na 
podzim jej mohli odbojáři navštívit 
jako houbaři nebo borůvkáři, ale  
v zimě byl odkázán jen na hajného. 

V té době byla Obrana národa 
podruhé a definitivně rozbita. Druhé 
vedení bylo popraveno včetně před-
sedy vlády generála Aloise Eliáše. 
Zbylí členové se rozptýlili do nových 
organizací. V mladoboleslavském 
okrese do vznikající organizace 
„Proud-Alex“, ale Jan Pušman mezi 
nimi být nemohl. Osaměl a osamo-
cen čelil své situaci, občas navště-
vován některými bývalými spolu-
pracovníky a těmi, kteří se o něho 
starali. Podle možností se věnoval 
četbě a studiu, ale byl až příliš dlou-
ho sám a sám.

Na zimu opět přesídlil do Jiviny, 
do nejvyššího místa v Maruškově 
stodole, kde bylo teplo a ve dne 
světlo. Večer mohl Jan vycházet do 
zahrady i do polí. Přes den četl veš-
kerou literaturu, kterou mu přinesli. 
Vzdělával se, zajímal se o dění  
v Sovětském svazu. Až do po-
sledních dní před osvobozením žil  
v neustálém napětí, zda nebude do-
paden. A když ho zatkne gestapo, 
co se stane s těmi, kteří mu pomá-
hali? Neprozradí je při výslechu? 

Návrat do Mnichova Hradiště

A konečně přišel tolik očeká-
vaný květen 1945. Jan Pušman se 
vrátil do Mnichova Hradiště jako 
štvanec zachráněný statečnými lid-
mi. Na náměstí byl uvítán nadšeným 
davem lidí. Nesli ho na ramenou, 
kdekdo se s ním chtěl pozdravit 
nebo se ho alespoň dotknout. „Jene 

Pušmane, chceš být naším staros-
tou, nebo okresním hejtmanem, či 
poslancem?“ ptali se mnozí.  A jaká 
byla jeho odpověď? „Nic takového 
nechci. Po nekonečném živoření 
chci žít alespoň teď podle svého.“ 
To bylo velké zklamání pro všechny, 
především pro ty, kteří mu pomáhali 
přežít. Tehdy asi Pušman zklamal 
hlavně sám sebe. Nevrátil se do 
školy, nevstoupil do veřejného života 
ani neobnovil manželství za války 
nuceně rozvedené. Byl po více než 
čtyřech letech vyhnanství fyzicky 
unaven, psychicky vyčerpán a do-
slova na pokraji zhroucení.

Od 10. července 1945 (někde 
je uveden rok 1946) začal pracovat 
jako správce pily Rečkov. Veškerý 
svůj volný čas věnoval myslivosti  
a lesům. O samotě mu bylo dobře. 
Jen pomalu a krůček po krůčku se 
vracel mezi lidi. 

Před gestapem utekl, zatkli ho až 
Češi

Tak jako v době své nedob-
rovolné ilegality pokračoval i nyní  
v četbě a studiu různých knih. A za-
čal tvrdit, že osvobození z východu 
nás bude ještě dlouho mrzet a že 
komunisté to s námi nemyslí dob-
ře. Tento jeho postoj nemohl zůstat 
dlouho utajen. Popudil proti sobě 
zastánce nastupujícího režimu. Prá-
vě v tuto dobu začala pro Jana další 
těžká životní etapa. Protože nemohl 
zůstat v zemi, kde není zaručena de-
mokracie, rozhodl se k odchodu na 
Západ. Bohužel plán jeho přechodu 
hranic byl prozrazen.

15. září 1948 byl při pokusu 
o ilegální překročení hranic v pro-
storu u Mühlbachu zatčen. To, co 
se nepodařilo gestapu, se podařilo 
StB v Chebu. 20. září byl Jan Puš-
man eskortován do věznice v Mla-
dé Boleslavi. Z čeho byl obviněn, 

Pátrání po jeskyni „Pušmance“ 
Jan Pušman se mimo jiné určitý čas ukrýval v jeskyni nad řekou Jize-
rou. Místní se většinou shodují v tom, že to byla spíše „díra-brloh-převis.“  
V tomto brlohu mohl asi jen polosedět-pololežet. V dočasném domově 
trávil letní měsíce. 

V oblasti, kam mne nasměrovali místní, kteří pamatují dobu okupace, 
jsem tento úkryt nenašel. Postupně jsem se od nich dovídal, že k úkrytu 
se musím dostat nikoliv z Mohelnice, kde jsem zpočátku jeskyni hledal, 
ale z jivinské strany. Z místa nazývaného „Myšlenka.“ Pušman se do br-
lohu spouštěl po laně a zakrýval ho větvemi. Skály, viditelné i ze silnice 
Mnichovo Hradiště – Mohelnice nad Jizerou, byly součástí jeho úkrytu  
a i v nich přebýval. Zvláště za deště si musel najít převis, kde by byl ale-
spoň částečně chráněn. V tomto prostoru skal, luk a polí se volně pohy-
boval. 

Tolik z vyprávění Václava Koška z Mohelnice nad Jizerou a jeho man-
želky. 

je uvedeno v článku s názvem Na 
Mnichovohradišťsku bude souzeno 
21 rozvratníků, který otiskl tehdejší 
deník Svoboda. Článek mi poskytl 
pan Jaroslav Dvořák.

Ve vyšetřovací vazbě Jan pobyl 
půl roku, 3. května 1949 vynesl Stát-
ní soud v Praze rozsudek. 

„Obžalovaný Jan Pušman jest 
vinen z úkladů proti republice a po-
kusu násilím změnit ústavu repub-
liky. Čin byl spáchán za okolností 
zvláště přitěžujících a odsuzuje 
se k trestu těžkého žaláře v trvání  
8 (osmi) roků, zostřeného čtvrtletně 
tvrdým ložem a k náhradě nákladů 
trestního řízení a výkonu trestu. Dále 
k peněžitému trestu ve výši 25.000 
Kč, nahrazený pro případ nedobyt-
nosti dalším těžkým žalářem v trvání 
6 měsíců. Posledním trestem je, že 
obžalovaný pozbývá čestných ob-

čanských práv na dobu 10 let.“
Souběžně s  vyšetřováním Ja-

nových politických aktivit probíhalo 
i vyšetřování další, týkající se jeho 
správcovství na pile v Rečkově. StB 
v Mnichově Hradišti ho začala vyše-

Jan Pušman uprostřed s knírkem, vlevo za ním drží Jana Pušmana za ruku dr. Louda. Snímek pořízen po návratu Jana 
Pušmana do Mnichova Hradiště. Foto: Archiv autora

třovat pro údajné zanedbání povin-
nosti správce pily, totiž „hospodařit 
se svěřeným majetkem ku prospě-
chu lidu“. V rozsudku, který vydal 
Okresní soud v Mnichově Hradišti 
dne 30. listopadu 1951, je uvedeno: 
„Obžalovaný Jan Pušman jest vinen 
z hrubého zanedbání povinností 
správce pily, nehospodařil s péčí 
řádného hospodáře a musel poznat, 
že provoz podniku může být ztížen 
nebo ohrožen.“ Vyčíslená škoda 
šla do statisíců. V druhém bodě 
rozsudku byl nařčen ze pronevěry  
6 000 Kč. Se zřetelem na trest ze dne  
3. května 1949 byl Jan Pušman od-
souzen k dodatkovému trestu v trvá-
ní 18 (osmnácti) měsíců. 

Trest si odpykával v různých 
českých věznicích, nejdelší část ve 
Valdicích. Díky amnestii v 50. letech 
mu byl trest osmnácti měsíců snížen 
o deset měsíců a 4. května 1953 mu 
bylo prominuto i zbylých osm měsí-
ců. Stalo se tak po nástupu Antonína 
Zápotockého do funkce prezidenta 
Československa. Jakou roli sehrálo 
v prominutí celého druhého trestu to, 
že k žádné zpronevěře nedošlo, se 
lze jen domnívat.  

Smutný osud

V propouštěcím spisu je uve-
deno: „Do trestu mu byla započte-
na vazba od 22. září 1948, nástup 
trestu 3. května 1949 v 12:30 hod., 
konec trestu 24. září 1956, z vazby 
propuštěn ve 12. hodin.“ Ve vězení 
strávil Jan Pušman 7 roků a 144 
dní. Vrátil se jako psychicky zlomený 
zchátralý stařec. Vystřídal několik 
podnájmů, nějaký čas bydlel napří-
klad v ulici V Lipách v čp. 159 nebo  
v malém domku u bývalé Benešov-
ky. Na začátku roku 1970 byl umís-

těn do domova důchodců v Niměři-
cích, kde 5. prosince 1972 zemřel. 
Kde jsou uloženy jeho ostatky, se mi 
zatím vypátrat nepodařilo. 

  
Nadpis tohoto příběhu by mohl 

také znít: „Pět let se skrýval před 
nacisty, zatkli ho až estébáci.“ To 
podle článku, který mi poskytla paní 
Hana Podloucká. Jinou možností by 
byl nadpis: „Na Mnichovohradišťsku 
bude souzeno 21 rozvratníků.“ To na 
základě článku v deníku Svoboda.

Existuje několik verzí o varování 
Jana Pušmana v dívčí škole před 
gestapem. Také jsem slyšel různá 
ústní podání jeho údajné zpronevěry 
na pile Rečkov. Tak jak už to bývá, 
s přibývajícími roky od události se 
předávané vyprávění mění.  

Tak takový byl osud Jana Puš-
mana, učitele náboženství v dívčí 
škole v Mnichově Hradišti. O jeho 
životě nechť si úsudek udělá každý 
sám. Já se ale domnívám, že jeho 
jméno by nemělo být zapomenuto.

Jiří Šosvald



Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý měsíc 3500 do-
mácností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní podklad 
a oslovit Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@mnhradiste.cz). 
Konkrétní ceník i podmínky inzerování naleznete v sekci Kamelot na 
webu města. Při navázání dlouhodobé spolupráce je možné uplat-
nit slevu. Pouze je třeba brát v úvahu několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí jako první, mají přednost. Takže raději 
neváhejte! 

Pro inzerenty

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 5/2018, náklad 3500 ks, vychází 2. května 2018
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

CZ

2.6.2018 od 14.00 hod. v areálu MSK

2.6.2018 od 14.00 hod. v areálu MSK
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Vernisáž v Galerii Konírna
...dokončení ze strany 5

Eva Ševců, vedoucí oboru, kte-
rá jej kdysi zakládala spolu se Sva-
tavou Budilovou, zavzpomínala na 
první roky výtvarného oboru. Třídy 
výtvarníků se tehdy rychle rozrůs-
taly. Byly (a jsou) zde samé mladé 
zajímavé osobnosti. Ty pak úspěšně 
skládaly přijímací zkoušky na školy, 
které si zvolily. Vystudovaly je a staly 
se profesionály v oboru. Dostaly se 
rovněž do různých zajímavých míst 
a pozic.

Na výstavě krásně promluvil  

český malíř Pavel Vašíček, který 
absolvoval Akademii výtvarných 
umění v Praze a při vernisáži před-
stavil svůj nový obraz „Hudba a ta-
nec“, jenž vytvořil pro zrcadlový sál 
ZUŠ. Vystoupila též paní Věra Uhl 
Skřivanová, absolventka ZUŠ, která  
je vedoucí katedry výtvarné kultury  
na Západočeské univerzitě v Plzni, 
vyučuje také na Karlově univerzitě  
v Praze, vydává odborné knihy a 
publikace a má zkušenosti v němec-
kém školství.

Mladá architektka Barbora 
Kubíčková  nám poslala pozdravy  

v podobě videa až  z Laosu, ocenila 
léta strávená v naší ZUŠ i na zdej-
ším gymnáziu. 

Setkání všech tvůrců se odehrá-
lo v tvořivém duchu a výstava nyní 
plní svůj záměr – ukázat výtvarný 
svět v jeho rozmanitosti a mnoho-
značnosti a činorodosti. Provází ji 
projekce o autorech.

Vystavují Petra Brzobohatá (ar-
chitektura), Gabriela Činková (foto-
grafie), Janazapa (ilustrace), Lenka 
Kancnýřová (konceptuální malba), 
Johanka Krůfová (návrhy divadel-
ních kostýmů), Barbora Kubíčková 
(architektura), Michaela Maupicová 
(malby a objekty), Milan Macoun 
(architektura), Lucie Šrytrová (foto-

grafie), Pavel Ševců (architektura),  
Aneta  Opekarová (ilustrace), Petra 
Pavlištová (šperk), Věra Uhl Skři-
vanová (knihy, odborná literatura), 
Pavel Vašíček (malby), Petr Vašíček 
(malby) a Dana Hörbová (fotografie).

Přijďte se podívat na výstavu 
výtvarníků, kteří pocházejí z našeho 
města a okolí a navštěvovali výtvar-
ný obor naší ZUŠ. Možná byli vaši-
mi spolužáky? Výstavu lze navštívit 
vždy ve středu od 15 do 17 hodin, 
v sobotu od 9 do 11 hodin nebo po 
dohodě na tel. čísle 606 858 110. 
Výstava  potrvá do 25. května.

Eva Ševců,
Základní umělecké škola MH


