
SLAVNOST
Oslava 100 let Českoslo-
venské republiky, kterou 
město připravuje na 1. září 
nabídne celou řadu láka-
del.
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JIHOZÁPAD
K budoucnosti jihozápad-
ní části města, o které se 
hojně diskutuje vzhledem 
k možné výstavbě, přináší-
me obsáhlý materiál. 
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DO VĚŽÍ
Vedle věže kostela sv. Ja-
kuba, která se otevírá tu-
ristům, se otevře také věž 
radniční. Vyrazíte se podí-
vat do ciferníku hodin?
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INZERCE

cesty z mesta

 Vážení a milí Hradišťáci,

léto, které se podle kalendáře ujalo vlády teprve před několika týdny, láká 
k toulkám po kraji, vybízí k procházkám v přírodě a umožňuje trávit mnoho 
času pod širým nebem, což má mimořádně blahodárný a očistný efekt na 
naši mysl. Proto je skvělé, že se před začátkem letošní turistické sezóny 
podařilo realizovat podnět, který vzešel pár let zpátky od Vás, občanů 
– obnovit v okolí města některé staré stezky a vytvořit také zcela nové.  
O tom, odkud a kam vedou, se dočtete více v samostatném článku v tom-
to vydání, na tomto místě bych však rád připomněl jednu velmi důležitou 
informaci  – stezky byly vytvořeny takříkajíc z gruntu a rychle zarůstají,  
a je proto nutné, aby se průběžně prošlapávaly. Pokud tedy zvažujete 
kratší túru po okolí, bude fajn, pokud se vydáte například směrem od zám-
ku do Hoškovic přes pole nebo z Podolí přes Kruhy k soše sv. Vojtěcha.  
A ideálně s sebou vezměte celou rodinu, nebo partu kamarádů, kteří Vám 
pomohou rostoucí vegetaci usměrňovat. Pomůžete tak nové spojnice za-
chovat.

Možná, že kolem některých těchto stezek dojde na podzim k vysa-
zení mladých stromků v rámci programu Stromy svobody. Také v Hradišti 
budeme totiž u příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky na 
podzim vysazovat nové stromy, které nám na výletech v horkých dnech 
poskytnou tolik vítaný stín a zároveň připomenou mimořádné výročí.

Aktuální Kamelot, jenž bude následován až zářijovým vydáním, je 
ideálním prostorem, kde upozornit na velkou městskou akci konanou na 
počest 100. výročí založení republiky. Tu připravujeme na 1. září a dou-
fáme, že program, v němž vystoupí takoví hosté jako 4TET nebo Sestry 
Havelkovy, přiláká mnohé z Vás. Detaily naleznete jak v letní příloze, které 
je tradičně součástí tohoto čísla, tak v plakátu na poslední straně. Z bo-
hatého programu bych však rád nalákal na ojedinělou možnost podívat se 
do interiéru radniční věže a vystoupat do hodinového stroje a ještě výš.

Krásné léto Vám přeje
Ondřej Lochman, starosta města

Vyasfaltovanou plochou prorůstá ze-
leň, z mobiliáře zbyla pouhá torza a 
pouze domek, který je součástí are-
álu, ožívá během schůzek Ligy lesní 
moudrosti, která tu nachází zázemí. 
Dětské dopravní hřiště už více než 
20 let chátrá. Díky červnovému roz-
hodnutí zastupitelstva města tomu 
však bude brzy konec.

Neveselá kapitola existence 
dopravního hřiště nastala po zru-
šení Svazarmu, jehož majetkem 
hřiště bylo ještě po sametové revo-

V létě skončí většina oprav místních 
komunikací a chodníků v centru města
Období, kdy se chodci a řidiči v cen-
tru města takřka na každém kroku 
setkávali s dopravními omezeními 
a výkopy, se zvolna chýlí ke konci. 
Například na Masarykově náměstí, 
kde prováděly úpravy sítí energetici 
a plynaři, by měly být všechny výko-
py zadlážděny a vyasfaltovány.

Ve Studentské a v ulici S. K. 
Neumanna práce objednané firmou 
Vodovody a kanalizace Mladá Bole-
slav pokračují. Hotovo by mělo být 
do konce července, dláždění může 
probíhat do poloviny srpna. VAK tu 
postupuje v součinnosti s městem 
a po dokončení prací v podzemí se 
bude finančně podílet na úpravách 
povrchu vozovky, jejichž objednate-
lem je město. Na tyto práce naváží 
opravy povrchu a výstavba nových 
chodníků ve Studentské ulici až po 

Máchovu, kde bude srovnána nive-
lita chodníku vzhledem k vozovce. 
K předláždění chodníků však dojde 
také v Máchově až po ulici S. K. Ne-
umanna. Tyto práce budou hotové 
do poloviny srpna, a tudíž školáci, 
kteří se na začátku září budou vracet 
do školních lavic, již budou kráčet po 
nových površích. Celá lokalita je ře-
šena komplexně a naráz, a přestože 
se jedná o komplikovanou investici, 
po jejím skončení by tato část města 
podobný zásah v několika příštích 
desetiletích neměla potřebovat.

Od čevence do srpna budou 
probíhat práce plynařů na hava-
rijním stavu potrubí v Bezručově  
a Mánesově ulici. Další stavební 
ruch a kompletní rekonstrukce od-
startovala na konci června v Přesta-
vlcké ulici, která se do poloviny října 

dočká nového asfaltového povrchu 
a chodníků. Od konce července by 
se měli stavaři pohybovat rovněž  
v ulicích 5. května ve Veselé a v ulici 
Jana Švermy v Mnichově Hradišti.  
V případě těchto investic není ještě  
k dispozici finální harmonogram 
prací, město však o postupu bude 
referovat v Kamelotu i na svých in-
ternetových stránkách.

Letošní mimořádně velké měst-
ské investice do chodníků pokračo-
valy také v sousedství sídliště Ja-
selská. U takzvaných litých domků  
v ulicích Na Průhonu, Na Výsluní a v 
Polní jsou v tuto chvíli práce již hoto-
vé a chodí se po nových chodnících. 
Dokončování probíhá ještě V Cest-
kách, kde bude hotovo během léta.

 Redakce

luci. Areál přešel pod nově vzniklé 
Sdružení sportovních svazů ČR. To 
s ním ovšem nemělo žádné plány, 
a když jej nabídlo městu ke koupi, 
cena byla pro zastupitele nepřijatel-
ná. Poslední pokus o odkup proběhl  
v roce 2011, skončil však nezdarem. 
V roce 2013 zastupitelé dokonce 
odmítli dotaci na úpravy okolí areálu 
– v možnost obnovy hřiště už patr-
ně mnoho lidí nevěřilo. Současná 
jednání s vlastníkem však vyvrcho-
lila předběžnou dohodou, které dalo 

současné zastupitelstvo zelenou.
Za dva tisíce metrů čtverečních 

město zaplatí 997 tisíc korun, další 
zhruba dva miliony korun bude stát 
obnova hřiště. Tu je ovšem třeba te-
prve připravit a investici zapracovat 
do rozpočtu na příští rok. Tyto pro-
středky radnice najde ve finančním 
daru firmy SW Real Estate, která 
aktuálně buduje v areálu bývalého 
LIAZu a nabídla městu v rámci za-
chování dobrých vztahů 7,3 milionu 
korun na projekty, jako je stavba 

komunitního centra v Mírové ulici 
či dopravně-bezpečnostní opatření 
po městě. Rovněž probíhají jednání  
s BESIPem, který uvolní peníze na 
rozběhnutí kurzů dopravní výchovy.

Už příští rok na podzim by tak 
mohla na hřišti dovádět školní dítka 
i veřejnost. Vzhledem k tomu, že 
naproti hřišti bude letos v srpnu in-
stalováno workoutové hřiště, zdá se, 
že se tato lokalita probouzí k životu.

Redakce 

HAPPENING ZUŠ OPEN VRCHOLIL MUZIKÁLEM LOTRANDO A ZUBEJDA

Do celostátního happeningu ZUŠ OPEN se letos, v roce 60. výročí Základní umělecké školy Mnichovo Hradiště, zapojily všechny její obory velkolepou kulturní 
akcí. Jedním z vrcholů akce byl pohádkový muzikál Lotrando a Zubejda, který doprovázel orchestr a pěvecký sbor.          ...5 

Dopravní hřiště má po čtvrt století opět šanci

ˇ
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O činnosti komise pro cestovní ruch: jak propagovala město v posledních letech
Komise pro cestovní ruch pracuje 
samostatně od podzimu roku 2014. 
V minulosti se řešila agenda spojená 
s cestovním ruchem v komisi kultur-
ní a také přímo na odboru cestovní-
ho ruchu v rámci městského úřadu, 
který měla na starosti paní ing. Dana 
Stránská. Vedle toho fungovalo In-
formační centrum pod Klubem Mni-
chovo Hradiště s.r.o. Tato komise, 
stejně jako ostatní, plní funkci po-
radního orgánu a dává, na základě 
jednání se členy komise, doporučení 
radě města. Zpětnou vazbou pro ko-
misi je pak vyjádření rady města.

Komise se v uplynulém období 
scházela většinou čtyřikrát do roka 
a řešily se otázky dlouhodobější-
ho charakteru i aktuální záležitosti. 
Mezi projednávanými tématy byla 
například tato: koncepce cestovního 
ruchu (kvalitní prezentace online, 
tištěný marketing/revize současných 
letáků a brožur, fotobanka), trans-
formace městského informačního 
centra na licencované informační 
centrum, mapa místních produk-

tů, turistické stezky (ve spolupráci  
s komisí letopiseckou), spolupráce 
v rámci Českého ráje, prověření po-
tenciálu vzniku muzea Liazu, plán 
pro zkvalitnění zázemí u Drábských 
světniček, sjednocení/provázanost 
informačních cedulí a map a další.

Mnohé z uvedených bodů se 
podařilo aktivizovat nebo dokončit.
Vzniklo několik nových informačních 
letáčků o Mnichově Hradišti a okolí 
(například Bezva víkend v Mnicho-
vě Hradišti), byla aktualizována  
a nově vydána reprezentativní bro-
žura Město Mnichovo Hradiště,  
s majiteli firmy  Pojizerské farmářské 
trhy se projednaly podmínky tak, aby 
občané Mnichova Hradiště měli jis-
totu původu potravin, které na trzích 
kupují, byly zmapovány produkty 
místních výrobců, z nichž některé 
jsou ke koupi v IC, upravily se webo-
vé stránky informačního centra, aby 
byly co nejpřehlednější a umožňova-
ly i veřejnosti vkládat nové události, 
vznikl projekt na zkvalitnění zázemí 
a parkování u Drábských světniček, 

je k dispozici fotobanka fotografií 
Mnichova Hradiště a blízkého okolí, 
ve spolupráci s MAP Mnichovohra-
dišťsko, IC a mnoha dobrovolníky 
vznikla první mnichovohradišťská 
hledačka, po dohodě se Zeměděl-
ským družstvem Březina o neorání 
původních obecních cest byla vyty-
čena cesta od zámku do Hoškovic 
a v přípravě jsou též další cesty po 
blízkém okolí (Podolí-Kruhy, cesta 
kolem statku Přestavlky), tak aby 
měli Hradišťáci možnosti kam si jít 
zaběhat, projít se s pejskem, s dět-
mi, projet se na kole. 

Jak jste možná zaznamenali 
díky dotazníku na webových strán-
kách města, vznikají též dvojjazyčné 
omalovánky o Mnichově Hradišti  
a okolí, které budou již na podzim 
k dispozici. Díky spolku Žijeme pro 
Hradiště bylo zkultivováno kostelní 
návrší, umístěno šest informačních 
panelů a příležitostně zpřístupněna 
věž kostela sv. Jakuba. Město a IC 
podporují mobilní aplikaci www.skry-
tepribehy.cz (v Mnichově Hradišti je 

to příběh o boji o mrtvolu Albrechta 
z Valdštejna), na domech ve městě 
byly díky komisi letopisecké a muej-
ní instalovány pamětní tabulky při-
pomínající významné rodáky a jsou 
připravovány další. Ve spolupráci  
s městem jsme se zabývali též uvíta-
cími cedulemi při vjezdech do měs-
ta, z nichž dvě jsou již instalovány.

K připravovaným projektům tý-
kajícím se cestovního ruchu v Mni-
chově Hradišti patří zejména naučná 
stezka od nádraží k zámku vedoucí 
přes náměstí, která by měla být in-
stalována poté, co proběhne rekon-
strukce náměstí. V plánu je umístit 
na náměstí též turistickou mapu 
okolí Hradiště a turistické ukazate-
le. Ještě letos bude ve spolupráci 
s mikroregionem Drábské světničky 
vydán leták Drábské světničky, bu-
dou pokračovat práce na úpravách 
lesoparku, vznikají videovizitky  
o Mnichově Hradišti a jeho okolí.  
V rámci plánované rekonstrukce 
Klubu vznikne bezbariérový přístup 
do IC nutný pro získání licence IC 

se zelenou značkou. Na mnoha 
úrovních bylo projednáváno téma 
vzniku muzea LIAZ, ale vzhledem 
k nesnadnému uchopení a složi-
tosti celého projektu je konkrétněj-
ší řešení zatím odloženo. Jednou  
z plánovaných aktivit je také příle-
žitostné zpřístupnění hrobky Jana 
Švermy na místním hřbitově, které 
však vzhledem ke špatnému stavu 
objektu vyžaduje stavební a restau-
rátorské úpravy.

S inzercí a zviditelněním měs-
ta se počítá v mnoha informačních 
materiálech přesahujících území 
Mnichova Hradiště. Například v těch 
spojených s cyklotrasou Greenway 
Jizera, letácích Sdružení Český ráj, 
mikroregionu Mladoboleslavsko,  
v materiálech Svatojakubské cesty 
v Čechách a na Moravě, Historická 
barokní divadla, Po stopách Albrech-
ta z Valdštejna, Klíč k památkám, 
Via Belli mapující rakousko-pruské 
boje roku 1866 (přes Mnichovo Hra-
diště vede dálková naučná stezka 
roku 1866) a mnohé další.

Za období čtyř let, kdy komise 
pro cestovní ruch pracuje, se k je-
jím původním členům, kteří vzešli 
z voleb v roce 2014, přidali mnozí 
další, kteří mají s cestovním ruchem 
ve městě něco do činění a nebo je 
problematika cestovního ruchu zají-
má. Naopak někteří původní členové  
z komise většinou z časových dů-
vodů odstoupili. V současnosti 
má komise deset aktivních členů. 
Vzhledem k prolínání témat jsme  
v posledních dvou letech přistoupili  
k tomu, že se dvakrát do roka schá-
zíme společně s komisí kulturní.

Mnichovo Hradiště i jeho okolí 
nabízí mnoho nádherných památek, 
míst a zákoutí, o které stojí za to se 
podělit. Jedním ze smyslů práce ko-
mise pro cestovní ruch je starat se, 
zvelebovat a přiblížit tyto poklady šir-
ší veřejnosti a tím podpořit též místní 
podnikání, zejména v oblasti služeb.

Přeji Vám krásné léto.

Za Komisi pro cestovní ruch 
Dana Lamačová

Lokalita Jihozápadní město: tématem číslo jedna je výška zástavby
V druhé polovině minulého roku 
odevzdali občané, kteří nesouhlasí 
s výstavbou výškových domů v loka-
litě tzv. Jihozápadního města, měs-
tu petici. Po jejím předložení jsme 
řádně odpověděli petičnímu výboru, 
proběhla veřejná schůzka, vznikla 
webová stránka, kde jsou materiály 
k lokalitě veřejně dostupné, a sešel 
jsem se osobně s petičním výborem. 
Jelikož je to nyní již více než půl 
roku od předložení petice, rád bych 
vás seznámil s aktuálním vývojem 
situace kolem Jihozápadního města 
a představil vám naše další plány s 
touto lokalitou.

Nejprve mi ale dovolte stručně 
shrnout historii plánování a příprav 
na výstavbu v Jihozápadním městě. 
Plány na výstavbu v této lokalitě se 
objevují již několik desítek let. Mini-
málně od roku 1995 zde byla územ-
ním plánem umožněna výstavba 
středněpodlažních a vysokopodlaž-
ních bytových domů. Ve fázi přípravy 
územních plánů města a jejich změn 
(od roku 1995 jich bylo celkem osm) 
měla veřejnost, vlastníci pozem-
ků i dotčené orgány vždy možnost 
vznést své připomínky a námitky 
a ty musely být vypořádány. Sou-
běžně probíhala také příprava na 
výstavbu – město scelilo směnami 
pozemků plochy v lokalitě B (V Cest-
kách). Tato lokalita je celá v majetku 
města. Vzniklo několik architektonic-
kých studií, které navrhovaly podobu 
celého území.

Možnost stavby vysokých „pa-
neláků“ byla z územního plánu 
postupem času úplně vyškrtnuta, 
z větší míry se ale také upustilo od 
zástavby rodinnými domy. Podle 
aktuálního návrhu územního plánu  
(z roku 2010) je zde navrženo 
středněpodlažní bydlení (což by 
mohlo znamenat výšku 3–6 pater). 
Dle návrhu nového územního plánu 
by však už měly převažovat domy do 
čtyř podlaží. Přesně je zde navrže-
no: „Území řešit převážně bytovými 
domy typu městské zástavby (max. 
čtyřpodlažní) vytvářející uliční pro-
stor. Centrální prostor architektonic-
ky zvýraznit objekty o max. výšce 
šest podlaží. Výšku objektů směrem 
k zástavbě rodinných domů navrh-
nout s ohledem na jejich výšku.“

V nové části města by neměly 
chybět ani drobné služby a veřejná 
infrastruktura (rád bych zde viděl 
především novou školku). Budeme 
dbát na kvalitní urbanismus, veřejná 
prostranství a zelené plochy. Vznik-
nout by tu měl zelený pás s alejemi 

a cyklostezkou – propojení pro pěší 
a cyklisty od kruhové křižovatky u Li-
dlu až do obce Klášter (do roku 2020 
bychom rádi vybudovali lávku přes 
Jizeru u Kofoly).

O konkrétních parametrech vý-
stavby však ještě není rozhodnuto 
– nový územní plán je stále projed-
náván. Bohužel došlo ke zdržení, 
a tak se veřejné projednávání od-
souvá. Předpokládaným termínem 
je říjen 2018. Schválení nového 
územního plánu lze očekávat v zimě 
2018/2019. Vy, obyvatelé města, 
budete mít možnost se k návrhu 
územního plánu vyjádřit. Současně 
jsme, již před vzniklou peticí, do této 

lokality navrhli i regulační plán, což 
je taková pojistka, vlastně druhé 
veřejné jednání o přesnější podobě 
celé plochy. I do veřejného projed-
nání regulačního plánu, které by 
mohlo proběhnout v druhé polovině 
roku 2019, budete moci jako občané 
zasáhnout. Všechny termíny jsou 
zatím předpokládané.

A co nás v dohledné době čeká?

Na jedné straně je to veřejné 
projednání územního plánu. Termín 
projednání a čas na připomínky 

CO VÁS ZAJÍMÁ

Zástavba v lokalitě bude příliš hustá, bude zde málo veřejného prostoru.
Zástavba bude navržena podle regulačního plánu, tedy dle urbanistického ná-

vrhu tak, aby zde byl dostatek zelených ploch a veřejných prostranství. Charakter 
zástavby umožní vybudování skutečného veřejného prostoru pro trávení volného 
času, nikoli jen prostoru pro automobily. V uplynulém desetiletí došlo ve městě pře-
devším k zástavbě rodinnými domy, která zabrala přilehlou krajinu. To způsobilo 
řadu problémů, jako je neúměrný zábor půdy na počet obyvatel, vysoké náklady na 
údržbu nových chodníků a silnic, velké dopravní zatížení města nebo nedostatečné 
množství příjemných veřejných ploch, jako jsou náměstíčka, parky a jiná prostran-
ství pro trávení volného času.

V důsledku zástavby dojde k neúnosnému dopravnímu zatížení lokality.
Takto rozsáhlá výstavba nebude povolena bez upraveného a nového napojení 

na silnici 268/II (silnice Klášter – připojení na dálnici). Napojení není jen na zastu-
pitelstvu, radě či starostovi, ale určují ho podmínky územního plánu a především 
dopravní inspektorát, který jasně řekl, že bez dalšího připojení na silnici 268/II vý-
stavbu nepovolí. Všechny strategické dokumenty také směřují k tomu, že se zde 
vybudují cesty pro pěší a cyklisty.

Sníží se kvalita života obyvatel. Dojde k poklesu cen nemovitostí.
Kvalitní urbanistická zástavba naopak umožní vybudování veřejných prostran-

ství, zelených pásů či dopravního propojení lokality. Vznikne zde prostor pro drobné 
služby a občanskou vybavenost. V konečném důsledku by efekt výstavby na ceny 
stávajících nemovitostí měl být právě opačný.

Nová výstavba přinese skokový nárůst obyvatel a s tím spojené problémy.
Počet obyvatel města dlouhodobě stagnuje (kolísá mezi 8000-8500 obyvateli), 

celkově také populace postupně stárne. Pokud si dnes chcete koupit či pronajmout 
byt v našem městě, musíte mít velké štěstí, abyste vůbec nějaký sehnali. Není týd-
ne, kdy bych nedostal dotaz, zda nevím o nějakém volném bytu. I byty ve vlastnictví 
města dlouhodobě nedostačují. Ceny bytů jsou současně velmi vysoké, protože 
je jich nedostatek. Pokud jich přibyde, dojde k poklesu ceny, nebo k její stagnaci. 
Pro všechny tyto důvody má smysl nové byty ve městě mít. Kolik nových občanů 
zde najde své bydlení, bude jasné až po stanovení regulačního plánu. Jde jen o to, 
rozvoj dobře zvládnout. Nárůst proto nebude skokový, ale postupný – Jihozápadní 
město nevznikne ze dne na den, bude to na roky.

Bydlení bude sloužit především agenturním zaměstnancům. Vzniknou uby-
tovny a v lokalitě bude méně bezpečno.

Naším cílem je podpořit výstavbu, která poskytne různě veliké byty vhodné pro 
rodiny a další obyvatele, kteří chtějí v lokalitě dlouhodobě bydlet.

Rodinné domy v ulici Akátová budou zastíněny vysokými domy.
Návrh územního plánu počítá s tím, že nová zástavba bude přizpůsobena výš-

ce domů v ulici Akátová. Občané z této ulice budou moci vstoupit do veřejného 
jednání při regulačním plánu. Na pozemcích, které dnes vlastní město, zajistíme, 
aby při výstavbě vznikl buď zelený pás, nebo zahrady domů. Nedojde tak k nad-
měrnému pohledovému, hlukovému či světelnému zatížení stávajících obyvatel v 
Akátové ulici.

V zakončení ulice K Vořechu vzniknou příliš vysoké domy, které navazují pří-
mo na zástavbu rodinných domů.

Zde jsme už mimo území, které patří městu – pozemky jsou ve vlastnictví 
firmy Stavokombinát. Dle původního návrhu zde měly vzniknout dva pětipatrové 
domy. Platný územní plán toto umožňuje a firma chtěla zažádat o územní roz-
hodnutí na výstavbu takových domů. Vstoupili jsme do jednání s majitelem firmy  
a nyní se podařilo vyjednat snížení budovy na přízemí + 3 patra. Požadovali jsme, 
aby stavba nebyla vůči budovám v ulici K Vořechu vyšší o více než 4 metry, na 
což firma nakonec přistoupila. Druhá budova, která už začíná utvářet novou ulici 
směrem k silnici 268/II, má zatím v návrhu 4 patra. To je výsledek neformálního 
vyjednávání. Město zde nemá nyní přímou „páku“. Může se již jen odvolávat ve 
stavebním řízení a stavbu protahovat. Až vlastník pozemku požádá o uzemní roz-
hodnutí/stavební povolení bude na stavebním úřadu, tedy na státním aparátu, aby 
posoudil umístění, povolení stavby a případné úpravy dle přání sousedů.

V průběhu výstavby může docházet k poškozování přilehlých nemovitostí.
Pokud k jakémukoli poškození nemovitostí či jiného majetku dojde, je povin-

ností stavebníka škodu odstranit či nahradit.

Sníží se tlak vody ve stávajícím vodovodním řadu.
Tak rozsáhlá výstavba bude vyžadovat zkapacitnění vodovodního řadu 

– další připojení od ulice Víta Nejedlého. Zde podmínky stanovují Vodovody  
a kanalizace Mladá Boleslav. Bez zkapacitnění vodovodu se celá lokalita nezastaví.

by pak bylo možné prodat na vý-
stavbu dle podmínek regulačního 
plánu. Do konce roku 2019 by mohla 
být známá jasná představa o po-
době výstavby a také to, kdo bude 
investorem nových bytových domů. 
Samotná výstavba v lokalitě B by 
mohla začít nejdříve od roku 2020. 
O prodeji i regulaci výstavby tedy 
rozhodne až další zastupitelstvo. 
Termíny však budou záviset na prů-
běhu všech jednání.

Závěrem tedy konstatuji násle-
dující.

V lokalitě A (Salabka) se za-
tím stavět nebude. Minimálně do té 
doby, dokud se nevyřeší majetkové 
vztahy mezi vlastníky jednotlivých 
pozemků. Zatím zde žádnou tako-
vouto aktivitu neregistrujeme.

V lokalitě B, kterou vlastní měs-
to, se bude stavět až po veřejném 
projednání regulačního plánu a po 
výběru investora. Nejdříve to bude 
možné v roce 2020, rozvoj bude 
postupný.

V lokalitě C (K Vořechu) se nyní 
plánuje výstavba dvou bytových 
domů na nároží ulice K Vořechu 
na pozemcích firmy Stavokombinát. 
Proběhla zde neformální jednání  

o podobě budov a čekáme na za-
hájení stavebního řízení. Vývoj této 
lokality dostane město pod kontrolu 
až po schválení nového územního 
plánu – dle předpokladů to bude tuto 
zimu.

Aktuální informace zveřejňuje-
me na webové stránce www.mnhra-
diste.cz/jihozapadni-mesto.

V případě dotazů mne prosím 
kontaktujte na e-mailové adrese sta-
rosta@mnhradiste.cz.

Ondřej Lochman,
starosta města

zatím nebyl stanoven. Očekávali 
jsme, že bude vše připraveno na 
konec jara, ale došlo k prodlení. 
Budeme vás včas informovat, ať 
již e-mailovou rozesílkou (pokud 
na vás máme kontakt z posledního 
setkání), prostřednictvím webových 
a facebookových stránek města či 
v měsíčníku Kamelot. Také vznikne 
regulační plán, aby se veřejně pro-
jednala i přesná podoba nové čtvrti.

Do červnového zastupitelstva 
jsem předložil informaci o stavu 
této lokality a návrh dalšího postu-
pu. Navrhl jsem, aby se s prodejem 
městských pozemků počkalo do 
vydání územního plánu. Pozemky 
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Čtenáři Kamelotu se mohli  
v červnovém čísle začíst do článku o 
výstavbě nového pavilonu mateřské 
školy a dodatečnému zápisu dětí 
do nové třídy mateřské školy. Jeho 
součástí byl rovněž snímek z webové 
kamery, prostřednictvím které mohou 
zájemci sledovat postupný průběh 
této investice. V popisce jsme se 
však dopustili nepřesnosti – online 
kamery mohou zájemci sledovat díky 
spolku mh2net, z.s., nikoliv díky firmě 
MH2net. Za nepřesnost se redakce 
omlouvá.

OPRAVA

25 let od otevření Nábytku Honza v Mnichově Hradišti
Firmu po revoluci založil můj otec Jan 
Nohýnek, nyní spokojený důchodce, 
jako obchodní firmu, která se moh-
la rychle rozvíjet díky zkušenostem 
nabytým vedením prodejny Nábytku 
Jednoty v Bakově nad Jizerou. Otec 
začal jako společník ve firmě obcho-
dující s nábytkem v Praze a v roce 
1993, to už jako samostatná firma 
Jan Nohýnek – HONZA, se dvěma 
zaměstnanci otevřel první prodej-
nu nábytku v ulici Ivana Olbrachta  
v Mnichově Hradišti, která dříve fun-
govala jako prodejna potravin. 

Již v prvopočátku byl hlavním 
předmětem činnosti prodej bytového 
nábytku a nábytku do škol. Během 
tří let se otec rozhodl ke specializaci 
a rekonstruoval patro prodejny, kde 
založil jedno z prvních Středisek 
zdravého spaní v České republice. 
Již tehdy vzniklo velmi silné pouto 
s firmou Jelínek, výroba nábytku 
Valašské Meziříčí, která v devade-
sátých letech navázala na předvá-
lečnou historii a uvedla na trh skvělé 
lamelové matrace Sára.

V roce 1997 přibyl další speci-

alizovaný obchod ve Vratislavicích 
nad Nisou a v roce 2000 v Mladé 
Boleslavi. 

Roku 2004 se naplnily podmín-
ky pro vznik obchodní společnosti 
NÁBYTEK HONZA s.r.o. Jednateli 
se stali Jan Nohýnek, otec, a Mgr. 
Jan Nohýnek, syn. 

Následně zaplňujeme díru na 
trhu a projektujeme řadu nábytku 
pro mateřské školy. Naše katalogy 
školního nábytku získávají na oblibě 
a každým rokem oslovujeme stále 
více škol. V současné době roze-

síláme cca 4000 katalogů do celé 
České republiky. V roce 2012 spou-
štíme e-shop, který umožňuje vybrat 
si nábytek přímo na míru. Dodává-
me do všech typů školských zařízení  
v ČR se službami od zaměření až 
po montáž. V loňském roce jsme 
díky našemu obchodnímu partne-
rovi vybavili školním nábytkem také 
pět vídeňských školek.

Během 25 let jsme dodali našim 
zákazníkům několik desítek tisíc ma-
trací a náš nábytek najdete ve více 
než třech tisících školských zařízení.

Za neustálý zájem musím po-
děkovat v první řadě vám, našim 
zákazníkům, pro které je radost tvo-
řit. Další poděkování směřuje mému 
otci, který celý „kolotoč“ roztočil. Klo-
bouk dolů a úklona až k zemi patří 
„srdci firmy“, Lidmile Holubové, která 
s námi tvoří celých 25 let. A jelikož 
vše, co děláme, je týmová práce, 
děkuji stávajícím dlouholetým kole-
gům Romanovi Dvořákovi, Petře Ko-
váčové, Miroslavu Hauzrovi, Milanu 
Venclíčkovi, Božíkovi Prostřednímu, 
Vlaďce Sovové, Šárce Holatové, Du-
šanovi Uhríkovi i čerstvým posilám 
Janě Hanzlové a Vladimíru Hruško-
vi. Poděkování za zanechanou stopu 
ve firmě patří i všem dřívějším kole-
gům, a to zejména Zdeňce Turyn-
ské, Václavovi Palečkovi, Kateřině 
Maděrové, Jitce Varmužové, Hance 
Svobodové, Daně Kuchtové, a Haně 
Uhríkové.

„Přijďte si lehnout k Honzovi!“   
a „vykročte“ s námi do dalších 25 let.

Jan Nohýnek, 
jednatel firmy Nábytek Honza

Sběrný dvůr nově přijímá 
také jedlé oleje a tuky
Od května třídíme na mnichovohra-
dišťském sběrném dvoře další druh 
odpadu – jedlé oleje a tuky (katalo-
gové č. 20 01 25). 

Potravinářské tuky a oleje, poté 
co doslouží coby kuchyňská ingre-
dience, se stávají problematickým 
odpadem, a končí buď ve výlevkách 
nebo v toaletách. Odtud putují dál 
kanalizací, kde na sebe nabalují dal-
ší nečistoty a usazeniny, a vytvářejí 
tak v potrubí odolný povlak. Na své 
další pouti tuky ucpávají kanalizační 
čerpadla a urychlují korozi kanali-
začního potrubí. V čističkách odpad-
ních vod pak narušují mechanický 
proces čištění odpadních vod. 

Existují však postupy, jak po-
užité odpadní tuky z kuchyní dále 
zpracovávat. Je možné je použít při 
výrobě metylesteru, který se přidává 
do nafty jako biopalivo. Další využití 
je v kosmetickém průmyslu, gumá-
renství a samozřejmě v chemickém 
průmyslu. Po vyčištění se hodí třeba 

také jako mazací olej do strojů nebo 
v dřevařském průmyslu, kde se pou-
žívá na mazání pil či katrů. Proto je 
v současné době nově možné třídit 
tento odpad i v našem městě. 

V hale sběrného dvora jsou 
přistaveny dvě nádoby, takže sta-
čí  kuchyňské tuky a oleje přelít do 
plastové lahve, uzavřít a odnést do 
sběrného dvora.

Dana Stránská,
Městský úřad Mnichovo Hradiště

V září se zájemci podívají do radniční věže,
prohlídka povede také mezi ciferníky hodin
V roce 100. výročí vzniku Českoslo-
venské republiky se ve městě oteví-
rají netradiční místa a umožňují nám 
nahlédnout jejich prostřednictvím do 
historie. Během muzejní noci to byl 
například trezor v městské knihov-
ně, někdejší záložně, hrobka Jana 
Švermy na městském hřbitově či 
radniční vinný sklípek. Prvního září, 
kdy město oblékne slavnostní háv  
a uspořádá slavnost k připomín-
ce výročí republiky, se mimořádně 
otevře další místo na radnici, a to 
rovnou dominanta celé budovy – 
radniční věž.

Zájemce, kteří přijmou pozvání, 
bude po vstupu do radnice z východ-
ní strany, tedy historickým vchodem, 
čekat výstup k obřadní síni a odtud 

již do samotné věže. Skupinky scho-
diště dovede do srdce radničních 
hodin, k hodinovému stroji, a z cifer-
níku se jim naskytne první netradiční 
výhled na město. Následně však 
bude výprava pokračovat ještě výš 
– až pod střechu, odkud je neruše-
ný výhled do všech čtyř světových 
stran.

„Nepočítáme s tím, že bychom 
věž radnice zpřístupnili trvale, proto 
bude její interiér před akcí opraven 
jen natolik, aby byl pohyb návštěvní-
ků ve věži bezpečný. Chceme však 
zájemcům umožnit, aby na vlastní 
kůži zažili ducha místa a jeho genia 
loci,“ podotýká starosta Ondřej Lo-
chman.

Výstup na věž však bude rovněž 

výpravou proti proudu času. Pracov-
níci muzea chystají do věže výsta-
vu o historii města a životě v něm  
v průběhu staletí od nejstarší doby 
po nedávnou minulost. Její součástí 
mají být rovněž hodnotné artefakty. 
Jednotlivá patra budou připomínat 
různé epochy.

Věž se poprvé otevře, jak již 
zaznělo v úvodu, 1. září. Následně 
bude přístupná minimálně do 28. říj-
na, tedy do dne 100. výročí vzniku 
samostatného československého 
státu, a to vždy na několik hodin 
v neděli odpoledne. Vstup na věž 
bude naráz umožněn skupinám do 
deseti lidí.

Redakce

Přebalovací pult na úřadě
Rodiče nejmenších dětí, kteří vyrazí 
na městský úřad vyřizovat úřed-
ní záležitosti se svými ratolestmi, 
mohou od 1. června využít novinku 
– přebalovací pult. Ten se nachází 
ve veřejných prostorách radnice 

v prvním patře. Na místě je vedle 
vlastního pultu k dispozici toaleta, 
tekoucí voda, hygienické potřeby  
a také pleny.

Redakce 

V Mírové ulici už stojí nová trafostanice
Výstavba nové trafostanice, jež byla 
důležitým předpokladem rozběhnu-
tí investice v Mírové ulici, v níž se 
má na podzim začít realizovat pro-
jekt komunitního centra, je hotová. 
Společnost ČEZ nyní plánuje uve-
dení nové trafostanice do provozu 
a demolici staré, která dosud brá-
nila vyřešení majetkových otázek a 
přípravě výstavby nejnákladnějšího 
projektu letošního roku.

Během léta by měly v Mírové uli-

ci proběhnout nutné výměny pozem-
ků a měl by být rovněž vysoutěžen 
dodavatel stavby. Práce následně 
bezodkladně začnou. Osmnáctimi-
lionová dotace, kterou se městu na 
stavbu podařilo získat, je časově 
omezená do listopadu 2019 a stav-
ba samotná potrvá dle odhadů 9-12 
měsíců. Do tohoto  okna je tak nutné 
se vejít.

Redakce

Návrhu územního plánu úpravy prospěly
Od nástupu do funkce architekta 
města byl nový územní plán města 
jedním z důležitých bodů mé agen-
dy. V jeho návrhu zpracovaném 
k srpnu 2014 jsem identifikoval tři 
hlavní problematické okruhy: značné 
množství zastavitelných ploch, slabý 
vztah města k okolní krajině a nepře-
svědčivě podložené řešení dopravy.    

Množství nových zastavitelných 
ploch by mělo být podloženo důklad-
ným prověřením vnitřních prostoro-
vých rezerv. Míra využití stávajících 
ploch, napojených na existující infra-
strukturu, totiž rozhoduje o efektivitě 
fungování celého města. Čím více 
se město rozrůstá individuální zá-
stavbou rodinných domů do volné 

krajiny, tím více vzrůstá doprava a 
ekonomická náročnost správy úze-
mí. Řada vymezených zastavitel-
ných ploch byla přejata z platného 
územního plánu. Tam, kde to bylo 
vhodné, jsme však po konzultacích 
s právníky, navrhli jejich redukci. 

Mnichovo Hradiště leží v atrak-
tivní krajině a úkolem územního 
plánu je mimo jiné zajistit, případ-
ně umožnit propojení jednotlivých 
krajinných prvků uvnitř města i na 
jeho okraji. Na podkladu Územní 
studie veřejných prostranství města 
Mnichovo Hradiště a jeho okolí, kte-
rá řeší mimo jiné pěší a cyklistickou 
prostupnost území, bylo do návrhu 
územního plánu doplněno několik 

krajinných vazeb.       
Významný stavební rozvoj v se-

verní části města za zámkem zvýšil 
dopravní zátěž centra města. Návrh 
územního plánu předpokládá řešení 
formou okružní komunikace. Vzhle-
dem k pochybnostem nad parametry 
navrženého řešení, byly zpracovány 
dopravní studie, které dospěly k nut-
nosti úpravy navrženého řešení. 

Aktuální, upravená verze návrhu 
územního plánu je, z mého pohledu, 
lepším i přehlednějším dokumentem 
a bylo by žádoucí proces jeho poří-
zení v dohledné době dokončit.

Jakub Chuchlík,
architekt města

K obnově pěšin v okolí 
města vedla trnitá cesta
Když jsme v roce 2016 pořádali 
setkání s občany o tom, co je třeba  
v Hradišti zlepšit, objevily se i podně-
ty na vytvoření nových cest krajinou 
nebo vycházkových okruhů. Nápad 
krásný, ale realizace ne vždy jed-
noduchá – vytváření nových cest či 
obnovu původních totiž komplikují 
složité majetkové poměry, které jsou 
dědictvím komunismu.

Z návrhů a nápadů, které jsme 
měli, jsme vybrali tři, které byly řeši-
telné v relativně krátkém čase – ces-
tu přes pole od zámku do Hoškovic, 
pěšinu z Podolí na východ a z Hoře-
ních Kruhů na jih k soše sv. Vojtě-
cha a do třetice novou spojku okolo 
přestavlckého areálu zemědělského 
družstva na Dneboh. Od vytipování 
vhodných cest až po jejich faktické 
zprůchodnění ale i tak uběhlo více 
než 18 měsíců.

Nejprve proběhlo jednání měs-
ta se zemědělským družstvem (ZD) 
Březina, zaměření, vypovězení 
pachtovních smluv a převod pozem-
ků – to vše zabralo zhruba jeden 
rok. Základní zatravnění cest, te-
rénní úpravy a posečení, odstranění 
navážky u Podolí, které umožnilo 
faktické zprůchodnění cest, trvalo 
dalších více než šest měsíců.

Výsledkem jsou tři obnovené či 
zcela nové cesty, které nyní mohou 
využívat občané Mnichova Hradiš-
tě a jeho místních částí i turisté ke 
svým procházkám. Cesty jsou nyní  
(i díky suchému počasí) dobře prů-
chozí a vzhledem k nenáročnému 
terénu je možné je projet i na hor-
ském či trekovém kole.

Práce ale ještě nekončí, na ces-
tách budeme dále pracovat. Kromě 
další kultivace travnatého povrchu 
cest proběhne na podzim prořez 
vzrostlých dřevin. Ty je nyní nutné  
v částech cesty z Podolí do Kruhů 
obcházet. Dále budeme jednat se 
ZD Březina o vysázení alejí kolem 
cest. Rádi bychom také vytvořili 
okruh od zámku k Hoškovicím a Dol-

ci zpět do města. Jednání o propoje-
ní bude ale složitější, protože je zde 
více majitelů.

Stav a průchodnost cest bude 
záviset i na jejich využívání. Proto 
vás vybízíme, abyste cesty hojně 
používali, vyrazili na nové procház-
ky s krásnými výhledy především 
na Drábské světničky. Navštivte pů-
vabné místo s obnovenou a čerstvě 
osazenou sochou sv. Vojtěcha pod 
majestátní lípou v polích mezi Podo-
lím, Kruhy a letištěm. Dostaňte se od 
zámku do Hoškovic historickou spoj-
nicí a vyhněte se silničnímu provozu. 
Pro cesty do Dnebohu, Olšiny nebo 
na Drábské světničky využijte zkrat-
ku přes Přestavlky.

Na závěr je potřeba poděkovat 
těm, kteří městu s realizací pomohli 
– osadním výborům Podolí, Hoško-
vice a Kruhy za vytipování cest, ZD 
Březina za vstřícný postoj k věci,  
a firmě Těžex, která provedla úpravu 
cest.

Ondřej Šindelář,
pracovník projekt. řízení

Romantické zastávce u cesty mezi 
Podolím, Kruhy a letištěm dominuje 
lípa a socha sv. Vojtěcha.

INZERCE

V červnu vyšlo letošní druhé 
číslo vlastivědného sborníku Od 
Ještěda k Troskám, v němž se 
představuje obec Dolní Krupá. 
Kromě toho přináší například 
článek o událostech roku 1938 
na Železnobrodsku a Jablonec-
ku, text o zaniklé jeskyni u Hu-
bálova, zamyšlení nad odkazem 
filozofa Jana Patočky, příspěvek 
o osudech legionáře Víta Šichty, 
představuje unikátní fotografie 
Drábských světniček a jejich au-
tora Čeňka Schäferlinga a další 
tematicky pestré článků.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

NOVÉ ČÍSLO SBORNÍKU
OD JEŠTĚDA K TROSKÁM
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Krátce z radnice
Pozemek na rohu náměstí

Od minulého vydání Kamelotu, 
kde jsem se zmíněným pozemkem 
zabýval v jednom z článků, máme 
dohodu s majitelem, která vyústila  
v dohodu o zavezení výkopů. Nyní 
čekáme na vyjádření archeologů, 
zda bude možné výkopy z jejich 
pohledu zasypat. Současně jsem 
vyjednal dohodu s firmou Saturn 
Služby s.r.o., že v případě, že majitel 
i agrogeologové dají svolení k zasy-
pání výkopů, provede firma zasypá-
ní bez nároku na honorář. 

Doufám, že přes léto se podaří 
nalézt shodu a pozemek bude co 
nejdříve alespoň bezpečný a zelený, 
než se jeho majitel pustí do stavby 
bytového domu, o kterém zde již 
roky uvažuje.

Územní plán se posouvá
V minulém čísle jsem projevil 

frustraci nad tím, že nový uzemní 
plán města stále není hotov. Jsem 
rád, že i architekt města vnímá po-

V té naší aleji
za zámkem k Podolí
jabloňku si zasaditi

mohl kdokoli...

Jabloňky se léta bojí –
zalévejme každý svoji,

když nestačí z mraků voda,
byla by jich přece škoda...

V TÉ NAŠÍ ALEJI
Daniela Břoušková

Pan Smraďoch: pro jistotu 
na čerstvém vzduchu!
V úterý 22. května se v městské 
knihovně konala poslední dílnička 
tohoto školního roku, tentokrát na 
téma oblíbené knihy Pan Smraďoch 
od Davida Walliamse. Protože ani 
zkušená lektorka našich dílniček 
Helena Kaluhová nechtěla riskovat 
návštěvu nepříliš voňavého hlavní-
ho aktéra v uzavřených prostorách 
knihovny, dílnička se pro jistotu ko-
nala na útulném dvorku za knihov-
nou. 

Paní učitelka Kaluhová četla 
krátké úryvky z knihy, děti přemýšle-
ly, jak se stane, že člověk najednou 
nemá domov jako pan Smraďoch,  
a zkoušely poradit dvanáctileté 
Chloe, hrdince z knížky, s jejími zá-

važnými problémy ve škole i v rodi-
ně. Zúčastněné děti ve věku osmi až 
deseti let měly na daná témata, jako 
je šikana a problémy v rodinách, 
zralé názory. A i když se hovořilo  
o vážných věcech, dvorek u knihov-
ny byl to odpoledne plný smíchu. 

Děkujeme tímto paní učitelce 
Heleně Kaluhové za další vydařenou 
dílničku a těšíme se na spolupráci  
v příštím školním roce. Knížka Pan 
Smraďoch je k zapůjčení v dětském 
oddělení městské knihovny, stejně 
jako další tituly oblíbeného autora 
Davida Walliamse.

Lucie Krausová, 
městská knihovna

Když jsme byli ještě malí,
pohádkám jsme naslouchali.

Jednou z nich, 
snad nejkrásnější,

která krásní i v mém verši,
byla O perníkové chaloupce,

která v lese vyrostla,
to je pravda naprostá,

jako kopretina na louce.
Víte však, kde stála

chaloupka ta perníková, malá?
Přece u nás, 

co je blízko kopec Mužský,
kde je povrch skalnatý a kluzký,

na planině zvané Hrada.
Měla došky z perníku 

i perníková záda,
tváře obrázkové, ba i okenice,

krásou zářila jak na oltáři svíce.
Chodili jsme k ní svých přání vrátky

pro perník pohádkový jako do pohádky.
Ale jednou jak ta svíce před dvaceti osmi lety

vyhořela vinou neuhaslé cigarety
neznámých nocležníků-loupežníků,

kteří nás i kraj v krátké chvíli
o chaloupku připravili.

Uhořela chaloupka ta milá, malá,
co i s krásou úsměv rozdávala,

chaloupka ta malovaná, perníková,
Českého ráje dukátová mince.
Kdo ji znal, v svém srdci chová

její obrázek i ve vzpomínce.

PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Josef Brož

Borový les voní rodným mým krajem, 
v něm vine se uzoučká stezka. 

Ne nadarmo kraj tento nazván je rájem, 
vždyť krajina v něm je tak hezká. 

Na cestičce měkké jsou písky a jíly, 
v něž klacíkem dětské jsme kresbičky ryli, 

však já je tam vrývám i dneska.

I vede do míst v tichém lesním stínu, 
kde města svá tvoří si skály. 

Tam v pískovci zřela jsem rozsedlinu, 
z níž kořeny vzhůru se draly. 

Ta houževnatost, s kterou břízka bílá 
ke skále se přimkla a uchytila, 

ta zajisté hodna je chvály.

Studenou soutěskou nohy své kladu, 
v níž bahno se do bot hned vpije. 

Zadržím dech, vzhůru vykloním bradu, 
úzký průchod, v něm uzoučko mi je. 

Na vrcholu kdysi tu armáda měla 
rakouská rozeseta svoje děla, 
snad kdo bude pozorný, zří je.

Panorama, z něhož člověk jen žasne, 
to nepopíšeš jedním slovem, - 

překrásnou zem vidíš z vyhlídky krásné, 
vrcholek ten chlapským názvem zovem, 

kam neúnavně moje kročeje spějí, 
já na rodnou zem svoji chválu tam pěji, 

na vršku tmavém, čedičovém...

CESTOU KE SKALÁM
Kateřina Podávková

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o

přijme řidiče 
mezinárodní dopravy

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

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

Kontakt: 775 321 002

INZERCE

V srpnu kino patří především novinkám
Prázdniny a dovolené jsou v srpnu 
v plném proudu a k jejich náplni si 
nyní můžete přidat i návštěvu naše-
ho kina. Mezi nejzajímavější české 
novinky bude u nás v létě patřit ko-
medie Chata na prodej o poslední 
rodinné sešlosti na chalupě před 
jejím prodejem novému majiteli, sní-
mek z protialkoholní léčebny Úsmě-
vy smutných mužů a životopisné 
drama Jan Palach režiséra Rober-
ta Sedláčka, které vstupuje do kin  
v den výročí okupace ČSSR vojsky 
Varšavské smlouvy, 21. srpna 2018. 
Poctou nedávno zesnulému režisé-
rovi Miloši Formanovi je znovuuve-
dení jeho slavného muzikálu Vlasy 
v digitalizované verzi v českých ki-
nech – i my ho rádi zařazujeme do 
programu.

Ze zahraničních filmů vám při-
neseme dvě hudební lahůdky. Je to 
životopisný dokument o fenomenální 
předčasně zesnulé americké zpě-

vačce Whitney Houston pod názvem 
Whitney. Kdo má rád písně skupiny 
ABBA, může přijít na pokračování 
legendárního muzikálu Mamma Mia 
2. Také animáky Hotel Transylvánie 
a Úžasňákovi mají další pokračo-
vání – bude to Hotel Transylvánie  
3: Příšeriózní dovolená a Úžasňá-
kovi 2. V posledním srpnovém týd-
nu pak dětem nabídneme nový film  
s medvídkem Pú s názvem Kryštů-
fek Robin. Milovníkům westernů a 
dobrodružného žánru přineseme vy-
nikající australský film Sweet Coun-
try natočený podle skutečných udá-

lostí. Také dánský thriller Tísňové 
volání je plný napětí a navíc dostal 
Cenu diváků za nejlepší zahraniční 
film na americkém festivalu v Sun-
dance. Strhující romantické drama 
Než přišla bouře natočil známý is-
landský režisér Baltasar Kormákur 
(Everest) a vypráví neskutečný, ale 
pravdivý příběh dvou mladých lidí 
na moři uprostřed hurikánu. Těšit se 
můžete i na šesté pokračování oblí-
bené série Mission: Impossible s ná-
zvem Mission: Impossible – Fallout 
opět s Tomem Cruisem v hlavní roli.

Po dvě středeční dopoledne 
uvedeme české filmy Planeta Česko 
a Hastrman. Na závěr upozorňuje-
me, že nedělní odpolední projekce 
začínají v srpnu v 17:30 hodin.

Přejeme vám krásné léto. Přijď-
te se večer ochladit k nám do kina!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Sousedská setkání  
v místních částech
Stejně jako v loňském roce, probíha-
la i letos setkávání s občany v míst-
ních částech. Starosta Ondřej Lo-
chman občany vždy v rámci setkání 
přítomné seznámil s uskutečněnými, 
probíhajícími i plánovanými inves-
ticemi města. K dispozici byl zá-
jemcům seznam konkrétních úkolů 
stanovených pro danou místní část 
nebo informace o osadním výboru 
a možnostech komunikace se sa-
mosprávou města. Občané se mohli 
starosty a místostarosty, zástupce 
městské policie a městského úřadu 
ptát na věci, které je pálí. Kdo chtěl, 
mohl po skončení oficiální části po-
kračovat v diskuzi u piva či limonády 
až do večerních hodin.

Sousedská setkání proběhla v 
květnu v místních částech Olšina, 
Dobrá Voda, Kruhy a Hradec. Orga-
nizace byla vždy na bedrech míst-
ních, město poskytlo techniku nebo 

jiné vybavení tam, kde bylo potřeba, 
příspěvek na občerstvení a pomoh-
lo s propagací. Většina setkání se 
nesla v přátelském duchu, i když 
nechyběly ani otázky na tělo. Řešil 
se například vodovod v Dobré Vodě, 
problém s odpadními vodami na 
Olšině nebo osvětlení hřiště v Kru-
hách. Ohlasy na sousedská setkání 
byly pozitivní a my si z nich odnáší-
me spousty nových úkolů.  

Setkání ve zbylých místních 
částech nás čeká na podzim.

Aleš Rychlý,
projektový asistent 

třebu dokument v dohledné době 
dokončit. Proto jsme se sešel s ur-
čenou zastupitelkou i pořizovatelkou 
územního plánu. Co se tedy nyní 
bude dít? 

Architektonické kanceláři Sia 
design budou do konce června pře-
dány komentáře k úpravě návrhu 
územního plánu po společném jed-
nání. Do konce července budeme 
požadovat jejich zapracování. Poté 
bude již možné odeslat návrh územ-
ního plánu na nadřízený orgán, tedy 
Středočeský kraj. Pokud nedojde 
k dalším prodlením, lze očekávat 
zveřejnění návrhu územního plánu 
pro veřejné projednání v říjnu tohoto 
roku. Samotné veřejné projednání 
by mohlo být v listopadu. 

Dle toho, zda bude i druhé ve-
řejné projednání, či nikoliv, bude 
nový územní plán připraven ke 
schválení zastupitelstva nejdříve  
v první polovině roku 2019. 

 ...7
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Třetí ročník prázdninové 
soutěže je tady!
Také letos vyhlašuje městská 
knihovna prázdninovou soutěž.

Rádi cestujete a poznáváte 
nová místa? Nebo máte oblíbený 
kout, kde trávíte dovolenou? Byli jste 
na výletě? Dejte nám vědět. Pošlete  
z místa svého pobytu do knihov-
ny pohled a připište, kterou knížku 
právě čtete. Každý rok se naše ná-
stěnka, která je po celé prázdniny 
umístěna v chodbě knihovny, plní 
pohlednicemi z Čech i ze vzdáleněj-
ších zemí a ukazuje, že knížky jsou 
součástí vašich životů také v létě.

Již tradičně během sousedské 
slavnosti v září budou účastníkům 
soutěže předány pěkné ceny. V loň-
ském roce byli dětští čtenáři oceněni 
krásnými ručně pletenými hračkami 
a na dospělé účastníky čekaly knihy 
nebo kalendáře Mnichova Hradiště.

Jste zvědaví, jaké ceny čekají 
na soutěžící letos? Napište nám 
a uvidíte. Naše adresa: Knihovna, 
Turnovská 717, Mnichovo Hradiště, 
295 01

Jana Jedličková,
městská knihovna

Ohlédnutí za ZUŠ OPEN
Ve čtvrtek 24. května proběhl již  
druhý ročník celostátního happenin-
gu ZUŠ OPEN, do kterého se v celé 
republice zapojilo 492 základních 
uměleckých škol. Cílem a smyslem 
bylo zviditelnit práci základních umě-
leckých škol a upozornit na jejich vý-
znam v naší společnosti. 

Naše ZUŠ nezůstala pozadu  
a na mnichovohradišťském náměstí 
se tak  během čtvrtečního odpoled-
ne představilo více než 200 dětí a 20 
učitelů z naší školy. 

Zatančily žačky tanečního obo-
ru, zazněla hudba klasická i popu-
lární, děti zahrály na klavír, housle, 
kytary, dechové a bicí nástroje. 
Představily se saxofonový, žesťo-
vý a kytarový soubor, klavírní trio  
a kvinteto, zazpívaly pěvecké sbory 
Zvonečky a Zvonky, zahrála také 
kapela složená výhradně z učitelů 
školy.

Vrcholem akce bylo představení 
muzikálu Lotrando a Zubejda v po-
dání literárně-dramatického a taneč-
ního oboru s doprovodem žákovské-
ho orchestru, zpěv obstarali členové 
pěveckých sborů. 

Výtvarný obor se podílel tvor-

bou kulis k muzikálu, vytvořil výstavu 
žákovských prací v podloubí a žáci 
výtvarně tvořili v bezprostřední blíz-
kosti pódia.

Závěr celého odpoledne obsta-
ral žákovský orchestr ZUŠ s písněmi 
skupiny ABBA.

Téměř osmihodinový koncert 
oficiálně zahájila ředitelka školy Eva 
Ševců spolu se starostou Ondřejem 
Lochmanem, v průběhu koncert 
navštívil také poslanec Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR Jan Sko-
peček. Programem provázela Alena 
Hejlová.

Celé odpoledne proběhlo v pří-
jemné atmosféře, i přes velmi teplé 
počasí bylo náměstí po celou dobu 
plné diváků. Oproti loňskému roční-
ku bylo více míst na sezení, přibylo 
občerstvení a také výstava fotografií 
z historie školy a Galakoncertu k 60. 
výročí školy, který proběhl v dubnu. 
Kdo se tehdy do sálu divadla ne-

vešel, mohl si prohlédnout alespoň 
fotografie. 

Příkladná byla práce všech na-
šich učitelů. Nejen že své žáky při-
pravili na  vystoupení a sami se do 
program aktivně zapojili, ale vše na 
náměstí take nastěhovali, postavili, 
připravili a po skončení akce zase 
během krátké doby uvedli náměstí 
do původního stavu. Vše pod tak-
tovkou pana Tomana, kterému pa-
tří naše poděkování. Jak zaznělo 
i v průvodním slovu a bylo i vidět 
během koncertu, učitelé naší školy 
umí a chtějí spolupracovat a je to 
pak vidět i na výsledcích a výkonech  
žáků.

Celá akce proběhla za podpory 
města Mnichovo Hradiště. Největší 
poděkování patří místostarostovi 
Jiřímu Bínovi za velkou pomoc při 
organizaci. Další poděkování patří 
zvukaři, panu Novotnému, Tereze 
Šímové z Klubu Mnichovo Hradiště 
s.r.o, firmám Saturn služby s.r.o.  
a Compag a také firmě Arriva za 
ohleduplné průjezdy autobusů bě-
hem ZUŠ OPEN.

Alena Hejlová

Odpoledne plné umění zachytili Tereza Šímová a Václav Vopat.

Čtvrtá sezóna bleších trhů
Bleší trhy v Mnichově Hradišti na jaře 
úspěšně vstoupily do své čtvrté se-
zóny a stávají se tak pomalu tradiční 
akcí, kam se minimálně čtyřikrát do 
roka můžou nejen místní vydat ulovit 
poklady nebo je naopak nabídnout 
k prodeji. Ale bleší trhy nabízejí  
i mnohem víc než jen to. Bleší trhy 
umožňují strávit příjemné dopoled-
ne v prostoru farní zahrady naproti 
kostelu sv. Jakuba, občerstvit se či 
popovídat s přáteli a známými a na 
chvíli se zastavit a relaxovat.

Trhy pořádá spolek Žijeme pro 

Hradiště, organizace se od začátku 
zhostila Vendula Šeflová s Dášou 
Motlovou (Farmářka z Ráje), na něž 
máte možnost se obrátit v případě 
zájmu o zajištění místa nebo s pří-
padnými dotazy, a to i v den konání 
bleších trhů.

Další bleší trhy proběhnou  
v rámci sousedské slavnosti dne 15. 
září a poslední bleší trhy roku 2018 
dne 13. října, všichni jste na ně sr-
dečně zváni.

Vendula Šeflová

Druhý ročník hudebního festivalu Junity
V loňském roce jsme se v Městském 
parlamentu dětí a mládeže Mnicho-
vo Hradiště rozhodli zorganizovat 
hudební festival Junity. Jelikož akce  
i přes nepřízeň počasí slavila 
úspěch, rozhodli jsme se uspořádat 
ho podruhé. Druhý ročník proběhl  
v pátek 8. června, ovšem oproti pře-
dešlému roku se kvůli rekonstrukci 
školního hřiště přesunul na Vostrov. 
A tentokrát nám počasí přálo!

Festival odstartovala kapela Re-
suscitace, následovali The Peanuts, 
TE.RE.ZA!, Syndrom a nakonec vy-
stoupila Era Vulgaris. Prostřídalo se 
tak hned několik žánrů a stylů, takže 
každý posluchač si dozajista přišel 
na své. Mimo hudebních vystoupení 
si mohli návštěvníci festivalu vyzkou-

šet také divokou jízdu na rodeo býku 
a pro děti byly připraveny tvořivé 
dílničky.

Za to, že jsme tento festival 
zvládli zorganizovat, vděčíme pře-
devším Hance Skramuské a Petře 
Pilbauerové z Klubu dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště. A samozřejmě, 
že by se celá akce neobešla bez 
podpory sponzorů, kterým tímto 
ještě jednou děkujeme. Jedná se  
o firmy Devinn s.r.o., Centrum zdra-
vého spaní Nábytek Honza s.r.o., 
ITBUSINESS s.r.o., Smile Art, dále 
o město Mnichovo Hradiště a Spolek 
přátel Gymnázia Mnichovo Hradiště.

Tereza Semlerová,
Městský parlament dětí a mládeže MH

Červen ve znamení celé řady turistických akcí
V posledním předprázdninovém 
měsíci se doslova roztrhl pytel s na-
bídkou výletů, které pro své členy či 
veřejnost připravil mnichovohradišť-
ský odbor Klubu českých turistů. Už 
první červnový víkend přinesl dvě 
zcela různorodé akce, kterými byl 
jednak v sobotu 2. června výlet na 
Českodubsko spojený s Poutí mezi 
dvěma Jány, jednak v neděli 3. červ-
na výlet do obory Židlov aneb ces-
tování krajem zaniklých osad dneš-
ního Ralska. Pravda, sobotní výlet 
byl svou účastí velmi komorní, leč 
o to více naplněný mnoha zážitky z 
akce, kterou organizují etnologové a 
folkloristé ze spolku Dubáci. Kromě 
tradiční mše a krojovaného procesí 
nechyběla ani hudba, přednášky či 
divadelní představení. To vše navíc 

zarámováno nádhernou krajinou 
Českodubska a cestou doplněnou 
o překrásné výhledy na Ještědský 
masiv. 

Nedělní cyklo-pěší výlet mezi 
nás přitáhl celou řadu nových tváří, 
možná i díky průvodci Lukáši Umá-
čenému, učiteli místního gymnázia, 
který zná náš kraj a jeho málo na-
vštěvovaná zákoutí jako své boty. 
První cyklistická etapa byla průjez-
dem Kláštera, Dolní Bukoviny a Mu-
kařova zdárně za námi, dále jsme 
se již pohybovali v liduprázdných 
lesích bývalého vojenského prosto-
ru. Navštívili jsme uprostřed obtížně 
přístupných lesů ukrytou Rokytskou 
horku, nejvyšší vrchol Jizerské tabu-
le, od níž pak vedly naše kroky do 
obory Židlov, mimochodem druhé 

největší obory v České republice, 
ve které mají svůj domov stovky je-
lenů či muflonů. My bohužel nepo-
tkali jednoho jediného. Prozkoumali 
jsme však tajuplný hrad Šlapka či 
bývalou stejnojmennou hájovnu a u 
bývalého Krupského dvora jsme se 
neubránili obejmutí majestátní, 350 
let staré lípy. Všechny lokality, jimiž 
jsme procházeli, pulzovaly v nedáv-
né minulosti životem – zvláštní to 
pocit pohybovat se v místech, kde  
příroda již opět pevně převzala své 
otěže. 

Na čtvrtek 7. června jsme při-
pravili, zejména pro seniorskou ve-
řejnost, výlet údolím Plakánku. Leč 
změna je život a vzhledem k ome-
zené dopravní obslužnosti ve všed-
ní dny došlo přímo ve čtvrtek ráno 

ke změně cíle, naštěstí k celkové 
spokojenosti všech zúčastněných. 
Návštěva Plakánku se přesouvá na 
6. září, nepřijdete o ni. Skupinka 
turistů nakonec směřovala z Kněž-
mostu kolem Suhrovických rybníků 
do Drhlen a následně na rozhlednu 
Čížovka, téměř 40 metrů vysokou 
stavbu ve tvaru jehlanu nabízející 
krásné výhledy na Bezděz, Ralsko, 
Ještěd a Český ráj. 

V době uzávěrky letního vydání 
Kamelotu bohužel ještě neproběhly 
naše další červnové akce, a sice vo-
dácký výlet, který byl velmi záhy po 
svém zveřejnění naplněn z důvodu 
omezeného množství lodí, jež byly  
v půjčovně k dispozici. Nicméně ti, 
kteří by měli o vodácký zážitek zá-
jem, o něj nepřijdou, na září připra-

vujeme opakování této akce, sledujte 
náš facebookový profil Klub českých 
turistů – Mnichovo Hradiště či nově 
vzniklý web https://kct-mh.webnode.
cz. Stejně tak Vám nemůžeme při-
blížit ani „povodácké“ posezení  
u ohně s buřty a kytarami na pláži  
u Jizery, které následovalo po na-
šem dojezdu z Příšovic do Mnichova 
Hradiště, či výlet ke skalním srubům 
Jizery v posledním červnovém týd-
nu. Ovšem zajímá-li Vás průběh 
těchto akcí, není nic snazšího než 
se o nich dočíst na našem FB či 
webu. 

Před námi jsou dva měsíce 
prázdnin, kdy dojde k útlumu našich 
aktivit – další nabízenou akcí pro 
veřejnost pak bude na konci srpna, 
konkrétně v neděli 26. srpna, výlet 

za obrem Drábem, na který bychom 
vás chtěli srdečně pozvat a jenž je 
určen všem dětem i jejich dospělým, 
kteří již dají sbohem všem letním 
výjezdům za hranice Mnichova Hra-
diště. Trasa povede z větší části po 
Dětské naučné stezce Příhrazskými 
skalami, kde budou děti moci plnit 
úkoly s tím, že v cíli je odměna jistě 
nemine. 

Jsme upřímně potěšeni vaším 
zájmem o naše výlety a doufáme, že 
nám přízeň zachováte i v druhé po-
lovině roku 2018. Už nyní můžeme 
prozradit, že pro vás máme napláno-
vané další různorodé akce, z nichž 
si snad vyberete.

Markéta Tomášová
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

MAPí knihovnička funguje!

V Městské knihovně Mnichovo Hra-
diště jsou k dispozici knihy v tak-
zvané MAPí knihovničce z oblasti 
výchovy a vzdělávání, které byly 
pořízeny z finančních prostředků 
projektu. Knihy jsou určené všem 
zájemcům a návštěvníkům knihovny 
– jejich seznam naleznete na www.
map-mh.cz. 

Mimochodem, navštívíte-li 
knihovnu, budeme rádi, pokud kro-
mě samotných knih zaregistrujete 
i policový regál – jeho autory jsou 
děti z truhlářského kroužku Jednoty 
bratrské, které tvoří pod vedením 
manželů Novákových.

MAPí knihovnička je součástí 
projektu MAP Mnichovohradišťsko – 
Místní akční plán rozvoje vzdělává-
ní, v rámci kterého vznikla strategie 
vzdělávání pro Mnichovohradišťsko. 
V průběhu dvou let (2016–2018) se 
konalo velké množství inspirativních 
workshopů, přednášek, školení, 
studijních návštěv, diskusí, setkání 
s experty u kávy, v jejichž průběhu 
měli zdejší učitelé a vzdělavatelé 
z Klubu dětí a mládeže, muzea, 

knihovny, dalších organizací a všich-
ni ti, které zajímá vzdělávání, příleži-
tost k rozvoji svých dovedností a ke 
sdílení zkušeností. Knihovnička nyní 
poskytuje možnost získávat nové 
znalosti v oblasti výchovy a vzdě-
lávání, tituly se zabývají například 
tématy komunikace, specifickým po-
ruchám učení, výchově dětí, rozvoji 
osobnosti a dalším.

Cílem knihovničky bylo vytvo-
ření prostoru, který i po ukončení 
projektu nabízí možnost pro rozvoj 
a setkávání všech, jež zajímá téma 
vzdělávání. Při výběru titulů napada-
ly MAP názvy knih, díky nimž mohou 
mít děti a žáci na Mnichovohradišť-
sku co nejlepší příležitost pro rozvoj, 
aby byly co nejlépe připravené na 
život v současném světě.

Knihovničku stvořil tým MAP, 
který zahrnoval mimo jiné pořadate-
le, tedy zástupce Místní akční skupi-
ny Český ráj a Střední pojizeří, zá-
stupce místních institucí: městského 
úřadu, gymnázia, zástupce rodičů  
v přímé spolupráci s městskou kni-
hovnou.

Markéta Tomášová,
MAP Mnichovohradišťsko    
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Oslava Dne dětí společně s gymnazisty se vydařila
Původně byl náš Den dětí z mateř-
ské školy v Mírové ulici naplánován 
ke břehům Jizery. Plán se z organi-
začních důvodů nepodařilo uskuteč-
nit, a tak se místem oslav stala naše 
školková zahrada a vůbec jsme toho 
nelitovali.

Hlavními aktéry byly nejen 
všechny kluci a holky z naší školky 
ale i studenti prvního ročníku zdej-
šího gymnázia s panem profesorem 
Umáčeným. Ten celou akci se stu-
denty připravil.

Nejprve jsme uspořádali velký 
piknik na zahradě a všem nám chut-
nalo. Měli jsme svačinky, ovoce, pití 
i dostatek vody na osvěžení, které 
bylo v parném dopoledni zapotřebí 
mnoho. A pak nastalo soutěžení. 
Poznávali jsme pohádkové posta-
vičky, zahráli si na „mlsné jazýčky“, 
skákali ve velkých pytlích, chytali 
plyšovou myš, kreslili se zavázaný-
ma očima, poznávali předměty podle 
hmatu i třeba stříleli ze vzduchovky.

To víte, že jsme si užili spous-
ty legrace a málem nám na to ani 
celé dopoledne nestačilo. Protože 
studenti gymnázia jsou taky „ještě 
děti“, i když už hodně veliké, tak  
i my ze školky jsme si pro ně při-
pravili překvapení. Byla pro ně při-
pravena překážková dráha. Tu mu-
seli zdolat na obrovských chůdách  
a zakončit kotoulem. Legrace to byla 
veliká a musíme jim přiznat, že bojo-

vali statečně.
Všichni, malí i velcí, na závěr 

dostali odměny a tak to má po vel-
kém zápolení být. Všem patřilo i po-
děkování. Dětem, studentům i panu 

profesoru Umáčenému. Zasloužili si 
ho všichni. Bylo to krásné dopoledne 
plné radosti, her a zábavy. Pevně vě-
říme, že se studenti a pan profesor  
k nám na zahradu za rok vrátí. Podě-

kování patří i vedení gymnázia, které 
nám tato setkávání umožňuje.

Mateřská škola v Mírové ulici

INZERCE

Turnaj malotřídek

Dne 22. května se na hřišti ZŠ Vese-
lá konal turnaj ve vybíjené pěti malo-
třídek z Mnichovohradišťska. Celou 
akci zahájil pan ředitel Vladimír Čer-
mák a zúčastnili se jí žáci z Veselé, 
Loukovce, Jiviny, Kláštera a ze Žďá-
ru. Zvítězilo družstvo ZŠ Žďár, jako 
druhé skončily děti ze ZŠ Loukovec, 
třetí se umístili žáci z Kláštera, čtvrtá 
byla Veselá a pátá Jivina. 

Turnaj se uskutečnil za obrov-
ské podpory rodičů našich žáků 
(Havlovi, Lochmanovi, Koudelkovi, 

Čupíkovi, paní učitelka Klára). Dě-
kujeme jim za bohaté ceny, které 
věnovali všem družstvům. Velký dík 
za organizační pomoc patří našim 
kolegyním z výše zmíněných škol, 
paní kuchařce Králové děkujeme za 
zajišťování pitného režimu. 

Květnová sportovní akce byla 
velmi úspěšná, a tak se již těšíme na 
příští ročník.

                                                                                                                                          
Eva Fišerová,

Základní škola Veselá

Den dětí plný superhrdinů

Dne 1. června již potřetí zorganizo-
vali žáci ze samosprávy ZŠ Student-
ská pro děti z prvních až třetích tříd 
den dětí, letos v duchu tématu „Su-
perhrdinové“. Překážkou jim během 
letošního ročníku bylo rozestavěné 
sportovní hřiště, proto museli celou 

akci přesunout do parku. Zde pak 
kluci a holky plnili na jednotlivých 
stanovištích úkoly, za jejichž splně-
ní dostali na konci sladkou odměnu  
a účastnický diplom pro třídu. 

Členové samosprávy tyto akce 
organizují moc rádi a těší se, až bu-

dou mít opět příležitost něco pro své 
mladší kamarády připravit. Žáci ze 7. 
A ke dni dětí poznamenali: „Dětský 
den jsme pořádali jako superhrdino-
vé,  například jako Avengers, X-men, 
Buřtmeni nebo WCwomen... Přípra-
va stanovišť byla zábavná, muselo 
se hodně improvizovat, protože 
jsme si do parku museli vše přinést,  
a když někdo něco zapomněl, neby-
lo to čím nahradit. Co však nechy-
bělo, byla dobrá nálada. Když přišly 
první děti, mysleli jsme, že to bude 
snadné, ale po chvíli jsme zjistili, že 
je to pořádná makačka. Chodilo jich 
stále více a více, museli jsme vše 
stíhat. Celkový dojem máme velmi 
dobrý, povedlo se nám to všem. Děti 
jsou šikovné a jejich paní učitelky 
můžou být hrdé, protože je to asi  
i jejich zásluha.“  

                                                                                                                                        
Stanislava Matulová a žáci 7. A,

Základní škola Studentská

INZERCE

Cyklistický kurz

V termínu 27. května až 1. června  
se žáci všech tří šestých tříd ze Zá-
kladní školy Studentská zúčastnili 
cykloturistického sportovního kurzu, 
který má na škole již mnohaletou 
tradici. 

Rodiče své děti přivezli v neděli 
27. května na Branžež, kde násled-
ně kurz probíhal. Někteří rodiče si 
při předávání dětí vyučujícím po-
steskli, že by chtěli také podobný 
kurz absolvovat. Co bylo tedy jeho 
náplní? Žáci si postupně vyzkoušeli 
například orientaci v terénu, střelbu 

ze vzduchovky, absolvovali základní 
vodácký výcvik a během cykloturis-
tických výletů se podívali na zajíma-
vá místa v okolí. 

Počasí vyšlo naprosto ukáz-
kové, a proto také děti trávily mno-
ho času ve vodě. Vše, co se žáci  
v průběhu těchto dní naučili, násled-
ně využili při soutěžích o zajímavé 
ceny. O nejlepší umístění bojovali 
v orientačním závodě, duatlonu,  
v závodě na kánoích, ve střelbě  
a v přehazované. 

Poslední odpoledne a večer 
byly poté věnovány volbě miss  
a missáka, vyhlášení vítězů soutěží 
a závěrečné diskotéce. Malí účast-
níci byli dle svých slov s celou akcí 
spokojení a každý z nich si v jejím 
průběhu našel něco, co ho bavilo – 
ať už kánoe, jízdu na kole či střelbu. 
Děkujeme všem za náročný, ale 
přesto prima týden.

                                                                                                                                       
Kateřina Havrancová,

Základní škola Studentská

Let yourself shine 
Dne 17. května se naši žáci zúčast-
nili mezinárodní soutěže v anglic-
kém jazyce nazvané „English Star“, 
která se nesla v duchu hesla „Let 
yourself shine“, což v překladu zna-
mená „Nech sebe zazářit“. 

V soutěži jde hlavně o propaga-
ci a popularizaci tohoto předmětu, o 
rozvoj motivace k jeho studiu a také 
o porovnání výsledků vrstevníků 
z jednotlivých škol ze sousedních 
států. Dalšími cíli soutěže je umožnit 
žákům, aby svému okolí předvedli 
své schopnosti a dosáhli za ně pat-
řičného uznání, přispět k vyhledává-
ní talentovaných žáků a poskytovat 
učitelům anglického jazyka materiály 
využitelné pro zatraktivnění a zkva-

litnění výuky. 
O tuto soutěž byl veliký zájem, 

protože v ní jde o velmi lákavé vý-
hry. Ti nejlepší totiž pokračují do 
slosování o smartphone. Soutěž 
probíhala v hlavní budově Základní 
školy Studentská, dohromady se jí 
zúčastnilo 165 žáků ze 4. až 9. tříd, 
kteří na celý test měli maximálně 45 
minut. Vyhodnocení soutěže se do-
zvíme až kolem 20. června, takže v 
tuto chvíli před odesláním Kamelotu 
do tisku ještě našim žákům držíme 
palce a doufáme, že většina bude 
mezi úspěšnými řešiteli. 

                                                                                                                                                     
Jana Kromková,

Základní škola Studentská

Pohovory v 9. ročníku
Dvě středeční odpoledne na přelo-
mu května a června byla pro žáky 
devátých tříd ve znamení prvních 
přijímacích pohovorů do zaměstná-
ní. Vše probíhalo v rámci projektu,  
v němž paní učitelky Matulová  
a Beranová vytvořily fiktivní firmu, do 
které hledaly nové zaměstnance. 

Žáci museli vypracovat životo-
pis a motivační dopis, ty pak odeslat 
na e-mail firmy a čekat na pozvání.  
U pohovoru se pak museli prezen-
tovat, jak nejlépe uměli, a pohotově 
odpovídat na otázky nejen přítom-
ných učitelek, ale i pana starosty 
Ondřeje Lochmana a pana místosta-
rosty Jiřího Bíny, kteří se přijímacího 
řízení zúčastnili jako členové výbě-
rové komise. Oba tak mohli jednak 
zhodnotit přístup žáků a jejich připra-
venost, jednak mohli nahlédnout pod 
pokličku naší školy. Sami jsou totiž z 
pedagogické praxe, a tak pro ně celá 
akce byla příjemnou příležitostí vrátit 
se na chvíli znovu mezi žáky.  

Deváťáci si tedy na vlastní 
kůži vyzkoušeli, co je v životě čeká  
a na co by si měli dát v praxi pozor.

„Často slýcháme, že škola žáky 
nepřipravuje na skutečný život. Chtě-
li jsme tento mýtus zbořit a prakticky 

žákům předvést, že tomu tak není. 
A ačkoliv neměli ještě žádné zkuše-
nosti, mnozí si i přes velkou trému 
a nervozitu vedli výborně. Věříme, 
že až jednou půjdou na svůj první 
opravdový pohovor, na tuto zkuše-
nost si vzpomenou, aby z ní mohli 
čerpat,“ říká paní učitelka Matulová. 
Ve stejném duchu vše okomentoval 
i Miroslav Helikar, žák 9. A: „Myslím 
si, že tento pohovor nanečisto nám 
všem přinesl nové zkušenosti a ote-
vřel nám dveře do reálného pracov-
ního života. Oceňuji tento skvělý ná-
pad, kdy nám není předkládána jen 
teorie, ale i praxe. Před pohovorem 
jsem byl trochu nervózní, nebylo to 
ale nic obtížného a zvládl jsem to na 
jedničku.“

                                                                                                                                                    
Učitelé ZŠ Studentská



Originální plakát Bedřicha Ženíška pro Český klub turistů z roku 1907 je opět vytištěn. Po úspěšném prvním výtisku známého plakátu regionálního malíře v 90. letech, vyobrazujícího přírodní a kulturní památky a krásu na-šeho města a přilehlého okolí, došlo v červnu letošního roku při příležitosti oslav 100. výročí naší republiky k jeho reprintu. Zakoupit si jej můžete  v městském muzeu, informačním centru a Klubu Mnichovo Hradiště 90 Kč. 

VÍTEJTE NA MNICHOVOHRADIŠŤSKU

13. ČERVENCE
OCHUTNEJ ČESKÝ RÁJ
Místo konání: Arkádové nádvoří jičínského zámku
Informace: www.kzmj.cz/infocentrum
Další ročník ochutnávky nejenom Regionálních produktů Českého ráje.

1., 3. AŽ 8. A 10. AŽ 15. ČERVENCE
RYTÍŘSKÉ TURNAJE
Místo konání: Zámek Dětenice
Informace: www.detenice.cz
Příběhy rytířů, ve kterých se dobro utká se zlem, statní koně a kaskadérské 
kousky. Nebude chybět ani přehlídka zbraní 14. – 16. století.

KAM VYRAZIT 
ZA HRANICE MESTAˇ

 LETNÍ PŘÍLOHA 2018

1., 4., 7., 8., 11., 14., 15., 18., 21. A 22. ČERVENCE
RYTÍŘI NA HRADĚ
Místo konání: Hrad a zámek Staré Hrady u Jičína
Informace: www.starehrady.cz
S rytíři, zbrojnoši, kejklíři, jarmarečníky, tanečnicemi, čarodějnicemi, žebrá-
ky a další sebrankou ochutnáte atmosféru dne na středověkém hradě. Ne-
vídané a neslýchané – soutěže, hry, zábava a překvapení pro děti i dospělé. 

14. ČERVENCE
29. SLAVNOSTI SVIJANSKÉHO PIVA
Místo konání: Svijanský Újezd – areál koupaliště 
Informace: www.slavnostisvijanskehopiva.cz
Tradiční Slavností svijanského piva opět nabídnou bohatý hudební program 
na třech pódiích. Vedle nabitého hudebního programu je připravena i řada 
doprovodných akcí pro celou rodinu.

5., 6., 14., 21., 28. ČERVENCE, 4., 11., 18. A 25. SRPNA
STŘEDOVĚKÝ FOOD FESTIVAL
Místo konání: Zámek Dětenice
Informace: www.detenice.cz
Francká říše a barbarský sever. Chobotnice, ústřice, rybičky, krevetky, 
olihně, opékané celé divoké čuně, kuří hnátky a spousta dalších dobrot!  
A k tomu rytířské klání, poběhlice, středověká kapela. Vstup zdarma. 

1. ČERVENCE AŽ 31. SRPNA
HRAD VALDŠTEJN ZA PRVNÍ REPUBLIKY
Místo konání: Hrad Valdštejn
Informace: www.hrad-valdstejn.cz
Výstava k letošnímu 100. výročí vzniku republiky. Výstava je zaměřena na 
podobu hradu Valdštejn v době první republiky. Umístěna je na druhém 
nádvoří a je přístupná všem návštěvníkům hradu.

21. ČERVENCE, OD 13 HODIN
FESTIVAL DOLÁNKY
Místo konání: Kemp Sundisk Family v Dolánkách u Turnova
Informace: www.festivaldolanky.cz
Hudební festival pro celou rodinu, volně přístupný. Po celý den a večer hrají 
známé i neznámé, ale mimořádně kvalitní hudební skupiny.

13. ČERVENCE AŽ 16. ZÁŘÍ 
VÝSTAVA AUT 2018
Místo konání: Městské muzeum Nová Paka – Suchardův dům
Informace: www.muzeum.cz
60 let Automodelářského klubu Nová Paka.

11. SRPNA
DIVADELNÍ DEN NA ZVÍŘETICÍCH
Místo konání: Zřícena hradu a zámku Zvířetice, Bakov nad Jizerou
Informace: www.zviretice.cz
Divadelní den na Zvířeticích nabídne odpolední představení pro děti a ve-
černí představení pro dospělé. Předprodej vstupenek v infocentru Zvířetice. 

8. AŽ 11. SRPNA 
NOČNÍ VELKÁ CENA ELED
Místo konání: Farma Ptýrov s.r.o. – jezdecký areál
Informace: www.farmaptyrov.cz
Skokové závody ČSP-Z-T* konané mimořádně po setmění.

17. A 18. SRPNA
SKOTSKÉ HRY
Místo konání: Státní zámek Sychrov
Informace: www.skotskehry.cz
Již po osmnácté ovládnou Skoti státní zámek Sychrov, kde se budou po 
celý den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako například tartan, kilt, 
skotské dudy a whisky, patří ke kulturnímu dědictví Skotska. Tato akce  patří 
mezi jedny z největších skotských her v Evropě.

11. A 12. SRPNA
RUMCAJSOVY MÍLE
Místo konání: Zřícenina hradu Valečov
Informace: http://scjicin.cz/rumcajsovymile
Tři krátké tratě (dvě sobotní, jedna nedělní) v jednom z nejluxusnějších ori-
enťáckých terénů – průběžný jehličnatý les plný pískovcových skaních měst 
a jeskyní. Poběží se na zbrusu nové mapě v měřítku 1:5 000.

25. A 26. SRPNA
SKOTSKÉ HRY
Místo konání: Kynologický areál Krásná Louka, Mladá Boleslav
Informace: www.interdogbohemia.com
Akce s velkou zahraniční i domácí účastí psích šampiónů.

24. A 25. SRPNA
SOBOTECKÝ JARMARK A FESTIVAL ŘEMESEL
Místo konání: Sobotka
Informace: www.sobotecky-jarmark.cz
Tradiční řemesla doplněná hudebním, tanečním a jinak vizuálně zajímavým 
programem na dvou scénách.

V parných dnech se dobře ochladíte U Hrocha
Kdo by neměl rád letní pohodu u 
vody se zmrzlinou či dobrým drinkem 
v ruce, zalézt si na deku do chládku 
a hrát karty, dovádět ve vodě, slunit 
se nebo prostě jen tak odpočívat. 
Skvělé místo, kde můžete relaxovat, 
ale užívat si i letní radovánky, je ob-
líbené koupaliště a kemp v Dolní Bu-
kovině nedaleko Mnichova Hradiště. 
Před několika lety se jeho novými 
provozovateli stali manželé Hasalo-
vi, kteří areál koupaliště přejmeno-
vali na koupaliště U Hrocha. A jako 
správní podnikatelé ctí své obchodní 
jméno, proto si říkají Hroši. 

To, že se toto koupaliště těší vel-
ké oblibě, potvrzuje i skutečnost, že 
letos běží jeho 82. sezóna. Poprvé 
bylo otevřeno v červenci roku 1936. 
Hradišťákům není potřeba toto kou-
paliště nijak představovat. Mnoho 
generací tu prožívalo každoročně 

své letní prázdniny a rády ho do-
poručují i svým dětem, vnoučatům  
a pravnoučatům. Za ta léta ale pro-
šlo koupaliště různými proměnami. 

V současné době areál nabízí 
kompletní podmínky pro strávení 
pohodové dovolené. K dispozici je 
koupaliště o rozměru 100x90 metrů  
s hloubkou 0-3 metry, jehož pozvolný 
vstup si pochvalují maminky s malý-
mi dětmi. Samozřejmostí je dámské  
i pánské WC umístěné ve dvou bu-
dovách a sprchové boxy s teplou 
vodou na mince. U budovy nedaleko 
recepce pak najdete WC s bezbari-
érovým přístupem. V kempu máte  
i několik možností ubytování. Je zde 
prostor pro stany, obytné přívěsy  
i karavany s elektrickými přípojkami. 
K dispozici jsou i tři chatky, každá se 
čtyřmi lůžky, vybavená polštáři, při-
krývkami, šatní skříní, lednicí, mik-

rovlnnou troubou, elektrickým dvou-
plotýnkovým vařičem, rychlovarnou 
konvicí a drobným kuchyňským ná-
dobím, jako jsou hrnky, talíře, skle-
ničky, příbory… Před každou chatič-
kou je připraven zahradní nábytek. 
V okolí stanů a chatek je dovoleno 
grilování či pořádání táboráku. 

V areálu se také nacházejí dvě 
hřiště. Jedno je určené pro plážový 
volejbal a druhé pro nejmenší, kde 
si děti mohou stavět bábovičky z pís-
ku, houpat se, skákat na trampolíně 
či využít prolézačku. Za poplatek si 
můžete půjčit míč na volejbal, pálky 
na ping-pong, létající talíř, pétanque 
nebo pálky na badminton. Návštěv-
níci mají možnost využít parkování 
přímo v areálu koupaliště nebo před 
ním. A pokud jste jedni z těch, kteří 
berou na dovolenou své psí mazlíč-
ky, nemusíte je ani tentokrát nechá-

vat doma. Pejskové mají do areálu 
vstup povolen. 

Něco dobrého můžete zakous-
nout u stánků s rychlým občerstve-
ním, které jsou v areálu celkem čtyři. 
V nabídce mají smažená jídla, cuk-
rovinky, nanuky, alko i nealko nápoje 
a v létě velmi oblíbené osvěžující to-
čené pivo. O prázdninách dojíždí do 
areálu každé úterý, čtvrtek a sobotu 
pojízdná prodejna s čerstvým peči-
vem. Zhruba 200 metrů přes silnici 
se nachází penzion Naveta s restau-
rací, kam můžete zaskočit na oběd 
na polední menu či minutku. 

Všem návštěvníkům přejeme 
krásné léto a provozovatelům koupa-
liště držíme palce, aby se jim letošní 
sezóna povedla. 

Tereza Šímová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Jako upomínku na Mnichovo Hradiště si mů-

žete pořídit pamětní minci s nákladním vo-

zem značky LIAZ, které se ve městě  vyráběly.

Romantická zřícenina hradu Zásadka na okraji Sychrova 
u Mnichova Hradiště.

Po Jizeře na skalní sruby 
Přibližně dva kilometry západním 
směrem od Mnichova Hradiště vy-
tváří pravý břeh řeky Jizery geomor-
fologicky zajímavý kaňon. Vzhledem 
k silné říční erozi vznikly v pevných 
vápnitých horninách značně pode-
mleté břehy a výklenky. Jizera zde 
vytvořila poměrně úzké a hluboké 
koryto. V dobách, kdy bylo v řece 
více vody, měla totiž řeka tendenci 
rozšiřovat se do strany a podemílat 
břehy, čímž vznikala boční eroze. 
Chráněnou památku nyní tvoří strmý 
sráz řeky v délce jednoho kilometru 

s erozí vytvořeným výklenkem o dél-
ce 315 metrů s maximální hloubkou 
pěti metrů a výškou dva až tři metry. 
Po skalní římse vede v celé délce 
úzká pěšina.

Mimo pěší výlet můžete ab-
solvovat i půldenní vodácký výlet – 
sjeďte si Jizeru z Březiny do Mnicho-
va Hradiště. Čeká vás klidný úsek 
řeky, málo lidí, tři jezy (lodě budete 
muset přenést) a výhled na krásné 
pískovcové skály, mezi kterými si 
řeka v průběhu věků vyhloubila svou 
cestu. Vodácké vybavení je možné 

si zapůjčit v místní prodejně sportov-
ního vybavení KH sport (khsport.cz). 
K odpočinku pak slouží přímo u Ji-
zery pláž Na Kamínkách s možností 

využití veřejného grilu a stanování.

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště



Nová publikace o historii 
i současnosti Hoškovic
V květnu při příležitosti slavnosti  
v Hoškovicích byla vydána publikace 
představující život v této malé ves-
nici v minulosti i současnosti. Její 
autorkou je vedoucí Muzea města 
Mnichovo Hradiště Jana Dumková  
a publikace je doplněna řadou his-
torických fotografií i fotografií ze 
současného života obce. Texty se 
opírají jak o archivní prameny, tak  
o vzpomínky hoškovických pa-
mětníků a věnují se také Honsobu  
a Přestavlkům, tedy obcím, které 
dříve bývaly součástí Hoškovic a jež 
jsou od roku 1965 součástí Mnicho-
va Hradiště. 

Kniha je v prodeji v knihkupec-

KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ                        LETNÍ PŘÍLOHA

Questing: hledačky po známých i neznámých místech

Máte rádi procházky městem, příro-
dou a nevíte jak zabavit vaše dětí? 
Chcete návštěvě ukázat město z ji-
ného pohledu a zábavnou formou? 
Pak je pro vás questing ideální. 

Questing, v překladu hledačka, 
je cesta za poznáním a pokladem. 
Můžete procházet místy, o kterých 
si myslíte, že je dokonale znáte, 
ale opak je pravdou. Chodíte dnes  
a denně kolem různých míst, ale je-
jich významům, detailům a krásám 
nepřikládáte váhu. Questing vás 
donutí pozastavit se, pokochat se  
a dozvědět se i něco nového. Hlav-
ním cílem všech existujících hleda-
ček je ale především zábava. Smy-
slem questingu je také budování 
vztahů v obci, zábava a vzdělávání. 

A jak questing funguje? Vyzved-
něte si pracovní list na příslušných 
místech nebo si ho stáhněte z webo-
vých stránek a můžete vyrazit na 
cestu. Budete hledat indicie a luštit 
tajenku. Celý quest bývá často psán 
ve verších, proto musíte zapojit i 
svou fantazii. V questu najdete map-
ku s orientačními body, která vás na 
vaší cestě provází. Budete také plnit 
různé úkoly. Hledačky nejsou nijak 
věkově omezené. Na své si přijdou 

malí i velcí. A koho z vás, z dospělá-
ků, bavilo dříve hrát na šipkovanou? 
Vzpomínáte? To bylo legrace. Ne-
váhejte a vraťte se do dětských let  
a quest si vyzkoušejte. Potřebujete  
k tomu převážně jen kus papíru, 
něco na psaní a dobrou náladu. 

V ČR se tvoří hledačky od roku 
2012 a rychle přibývají. Tvoří je sku-
pinky nadšenců, učitelé s dětmi ve 
školách, na táborech, ale i lidé jen 
tak pro zábavu svou a ostatních.  Na 
území Českého ráje existují hledač-
ky například v Sedmihorkách, Ho-
řicích, Jičíně a teď už i v Mnichově 
Hradišti. U nás se dala dohromady 
skupinka skvělých lidí, kteří strávili 
několik dní tvorbou hledačky s ná-
zvem Od Marie k Anně aneb čas  
v zrnkách písku. Naši hledačku pro-
jdete klidným tempem za zhruba tři 
hodiny (délka tři kilometry). I přesto, 
že terén není příliš náročný, není 
kvůli strmějším schodům vhodný 
pro maminky s kočárky a osoby  
s pohybovým omezením. Některá 

obtížnější místa lze obejít, bohužel 
ne všechna. S sebou potřebujete 
papír, tužku a dalekohled, pokud si 
chcete vychutnat daleké výhledy. 
Pracovní listy jsou k dostání v infor-
mačním centru na náměstí, v kniho-
vě a v městském muzeu. Poděková-
ní za tvorbu této hledačky si zaslouží 
Iva Andrlíková, Blažena Hušková, 
Jana Jedličková, Helena Kaluhová, 
Renata a Zdeněk Královi, Dana La-
mačová, Michala Mydlářová, Eliška 
Němečková, Petra Pilbauerová, 
Hana Skramuská, Tereza Šímová, 
Markéta Tomášová, Verunka a Lu-
káš Umáčení. 

Questing vyvinula nestátní ne-
zisková organizace Vital Communi-
ties ve Vermontu v USA v roce 1995 
a je vlastníkem příslušné obchodní 
známky. Více informací o questingu, 
jejich seznam, pracovní listy, návody 
na vlastní tvoření najdete na www.
questing.cz. 

Tereza Šímová,
Infocentrum Mnichovo Hradiště 

Novinky v infocentru pro 
sběratele suvenýrů

Na turistickou sezónu 2018 připra-
vilo městské informační centrum 
řadu nových suvenýrů, které vám  
v následujících řádcích představí-
me chronologicky tak, jak se v naší 
nabídce objevovaly. Pokud byste si 
chtěli veškerý náš sortiment pro-
hlédnout obrazem, pak jej najdete 
na webových stránkách města www.
mnhradiste.cz v sekci turistika – 
městské informační centrum – su-
venýry.

V představování novinek začne-
me od pohledů, konkrétně deseti 
nových druhů z Mnichova Hradiště  
a okolí, které vlastním nákladem 
vydal Klub Mnichovo Hradiště. Na-
leznete zde například mnichovo-
hradišťský zámek, zříceninu hradu 
Valečov, zříceninu hradu Zásadka, 
historické centrum města, hrad Kost, 
rozhlednu Čížovku nebo i kostelík  
v Mohelnici nad Jizerou.

Nejen členové Klubu českých 
turistů ocení možnost zakoupení 
mapy KČT č. 19 – Český ráj, jednu 
z nejpodrobněji zpracovaných map 
Českého ráje.

K připomenutí 100. výročí 
vzniku Československa si můžete 
zakoupit sběratelskou turistickou 
známku spolu s turistickou nálepkou  
i výroční turistické vizitky 100. výro-
čí vzniku Československé republiky 
a 50. výročí takzvaného Pražského 
jara a okupace Československa.

Od stejné firmy jako turistické vi-
zitky pak v našem kraje startuje nový 
projekt Secret Book – Tajemná mís-
ta romantického a pekelného Má-
chova kraje. Také do tohoto projektu 
nové řady sběratelských turistických 
samolepek se i naše infocentrum 
zapojilo jako prodejní místo. Projekt 
Secret Book pochází od stejné firmy 
jako Wander Book, tedy Turistický 
deník a jeho obecně známé a žá-
dané turistické vizitky. Princip no-
vého projektu je velmi podobný jako  
u Turistického deníku, na vybraných 
místech si sběratelé zakoupí nálep-
ku s pověstí, kterou si nalepí nejen 
do speciálního deníku, ale její část 
také do mapy, se kterou se na závěr 
hraje stolní hra. V našem infocentru 
zakoupíte Secret Book včetně mapy 

a hrací karty a také tři sběratelské 
samolepky z našeho okolí, č. 66 – 
Duchové udatných rytířů (Mnicho-
vo Hradiště), č. 65 – Ukryté sochy 
(Klášter Hradiště nad Jizerou), č. 59 
O Klokočce (Klokočka u Bakova nad 
Jizerou).

Sběratele náprstků zase potěší 
keramický náprstek s motivem radni-
ce anebo čtvrtlitrový hrnek v různých 
barvách z chráněné dílny z Nové 
Paky, taktéž s radničním motivem.

Dalším lákadlem pro sběratele 
je pamětní mince z edice Pamětník. 
Jedná se o mosazné medaile raže-
né z leštěných raznic o jednotném 
průměru 36 milimetrů a tloušťce 
dva milimetry. Edice zachovává na 
všech medailích jednotné základní 
charakteristické znaky, ale jednotli-
vé medaile z emise jsou číslované. 
Záměrem této edice je poskytnout 
návštěvníkům významných pa-
mátek, tedy hradů, zámků, muzeí  
a významných míst v naší republice, 
hodnotnou upomínku v jednotné po-
době a za dostupnou cenu.

Krásným a zároveň cenným 
suvenýrem jsou bezpochyby ručně 
vyšívané brože se znakem města, 
které vytvořily šikovné ruce místní 
výtvarnice. Každá brož je vyrobena 
časově náročnou technikou šitého 
šperku, ušitá je z českého rokajlu 
značky Preciosa a japonského ex-
kluzivního rokajlu značky TOHO. 
Dále pak ze skleněných ohněm 
broušených korálků a štrasového 
řetězu. Spodní strana je začištěná 
speciální látkou Alcantara, která 
připomíná semiš. Veškerý materiál 
použitý k výrobě brože je vhodný 
pro alergiky, a to včetně brožového 
můstku z chirurgické oceli.

Jak vidíte, v přípravě našeho 
sortimentu suvenýrů jsme nezahá-
leli. Věříme, že vás naše nabídka 
potěší, a to nejen co se suvenýrů 
týče, ale zejména kvalitou našich 
informačních služeb a turistických 
infomateriálů, které pro vás máme 
připraveny. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu u nás v infocentru!

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Tajemství zvířetického 
trezoru hraběnky Eleonory
Na místě zříceniny Zvířetice nedale-
ko Bakova nad Jizerou stával kdysi 
nádherný zámek s paláci a velkou 
věží, obklopený rozlehlými zahrada-
mi a vinicemi. Ze zámku panovala 
širokému okolí krásná hraběnka 
Eleonora a nebyla to šlechtična oby-
čejná! Svůj život zasvětila bádání  
a tajným vědám. Toužila nahlédnout 
do budoucnosti a spatřit osud své-
ho zámku a míst, která dobře znala. 
Během svých experimentů, které 
prováděla v tajné místnosti pod kap-
lí, podařilo se hraběnce otevřít brány 
času a pohlédnout do budoucnosti 
zámku. Spatřila však jen zříceni-
ny svého krásného sídla. Trápení 
a smutek zachvátily její duši. Aby 
uchránila alespoň svůj vzácný zá-
mecký poklad, rozhodla se hraběn-
ka přemístit branami času jeho hlav-
ní část do naší přítomnosti. Poklad 
se tak šťastně dostal do chráněného 
místa, do trezoru v podzámčí. Cestu 
k tajnému kódu, který otevře trezor 
s pokladem, nechala hraběnka vy-
značit magickými symboly. Odhalí 
je jen chytrý a pozorný pozorovatel, 
který bude toužit poznat krásu jejího 
dávného zámku. Na jeho cestě ho 
bude doprovázet sama hraběnka, 

jejíž odkaz byl objeven na prastarém 
archivním pergamenu.

Sci-fi hru pro děti organizuje TIC 
Zvířetice v Podhradí u Bakova nad 
Jizerou. Hra je celosezónní, přijít 
můžete kdykoli do konce října 2018. 
Je vhodná pro děti od zhruba pěti let 
výše, trvá přibližně hodinu, během 
které si zároveň prohlédnete celou 
zříceninu Zvířetice. Hra začíná i kon-
čí v budově TIC Zvířetice, kde se na-
chází uzamčený trezor. Děti zde ob-
drží herní pergamen s hádankami, 
na základě kterých hledají kameny 
s tajemnými symboly na zřícenině 
a v jejím okolí. Jednotlivé nalezené 
symboly si překreslují do perga-
menu. Symbolům pak přiřadí čísla, 
která naleznou na magické desce  
v infocentru. Vznikne kód, kterým 
otevřenou dveře trezoru s výhrou.

Hra je v ceně rodinného vstup-
ného na malý prohlídkový okruh v in-
focentru se Zvířeticemi 3D (100 Kč, 
2 dospělí a 1 dítě + příplatek 30 Kč 
za další dítě).

Zdroj a více informací: www.ta-
jemstvitrezoru.cz.

Tomáš Hejdrych
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Na Troskách mají průvodce na baterky… robota Čendu!
Hrad Trosky patří bezpochyby  
k nejnavštěvovanějším hradům Čes-
kého ráje, vždyť jen v loňském roce 
prošlo jeho branou přes 112 tisíc 
turistů. V letošní sezoně láká hrad 
na novinku, únikovou hru nazvanou 
Čertova mřížka, kdy roli průvodce 
po šifrovaných stezkách a místech 
zastává robot Čenda.

Úniková hra je v naší zemi 
vskutku unikát, podobnou hru totiž 
žádná jiná památka v Českém ráji 
zatím nenabízí a v celé České re-
publice jsou Trosky s podobnou hrou 
po hradu Křivoklát druhé. Hru vytvo-
řili Martin Šedivý a Adam Plháček, je 

zatím pouze v češtině, určená je pro 
dvě až šest osob a její absolvování 
zabere zhruba 90 minut. Od jiných 
únikových her se odlišuje tím, že 
týmy nepátrají po tajemstvích a kó-
dech jen v interiérech, ale objevují je 
po celém hradě a na cestách. Hra je 
výjimečná i díky různým technickým 
vychytávkám umístěným na hradě, 
které komunikují s robotem Čendou  
i s lidmi, kteří ho mají s sebou.

A jakou úlohu ve hře bude hrát 
robot Čenda? Bude vaším svébyt-
ným průvodcem, který se směje, 
mluví, komunikuje. Mnohým připo-
mene legendárního robota Emila  

z populárního seriálu Českosloven-
ské televize. Ví, kde se nachází,  
v jaké je pozici, a když se mu něco 
nelíbí, klidně si postěžuje. Čenda 
obsahuje GPS, barometr a gyro-
skop, díky nimž pozná, kde se na 
Troskách nachází a do jaké se dostal 
situace. Umí reagovat na chycení za 
ruce, na poklepání, na svou polohu 
i na svou pozici na mapě. Týmy jej 
ponesou s sebou v ruce, proto si ho 
děti nejspíš velmi oblíbí.

Čendu si bude možné zapůjčit 
v nově otevřeném turistickém infor-
mačním centru Trosky. Prohlídka  
s robotem ovšem bude výrazně 

dražší než běžné vstupné, které  
v této sezoně bude na Troskách 90 
korun. Cena za půjčení robota se 
bude pohybovat mezi 900 až 1200 
korunami podle počtu osob ve sku-
pině.

Při běžné prohlídce může ná-
vštěvník vystoupat na věž Babu  
i na vyhlídku pod věží Panna. Je 
zde krásný výhled na celý Český 
ráj, Ještěd, Krkonoše, Jizerské hory  
a za jasného počasí je možno spatřit 
i Bezděz.

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

1. září: Mnichovo Hradiště 
oslaví 100 let republiky

Když se řekne 1. září, obvykle si pod 
tímto datem vybavíme první školní 
den. V letošním roce však toto da-
tum připadá na sobotu, a tak mohou 
malí i velcí školáci zůstat doma. To 
by však byla velká škoda, protože 
právě 1. září oslavujeme 100 let re-
publiky v Mnichově Hradišti, a to vel-
kolepou a jedinečnou akcí, která se 
bude konat od 9 do 22 hodin a kde 
jinde, než na Masarykově náměstí. 
Moderování se uchopí oblíbená 
rozhlasová a televizní moderátorka 
Jolana Voldánová. 

Vrcholem těchto oslav bude 
vystoupení výjimečného vokálního 
seskupení 4TET či vokálního tria 
Sestry Havelkovy. Mezi dalšími vy-
stupujícími stojí za zmínku Waldovy 
Matušky, Big Band Unisono, Jano-
vec Jazz Band, Panoptikum Maxe 
Fische či Mackie Messer Klezmer 
Band. 

Těšit se můžete dále na příjezd 
Tomáše Garrigua Masaryka, módní 
přehlídku zobrazující módu z 10. – 
90. let 20. století či otevření výstavy v 
radniční věži, která bude mimořádně 
zpřístupněná. K vidění bude výstava 
traktorů Svoboda, dobový tábor Roty 
Nazdar, polní nemocnice, dobová 
vojenská technika a zapojí se také 
Československá obec legionářská. 
Na své si přijdou jak děti, tak dospě-
lí – na místě budou k dispozici dět-
ské dílničky, výstava tradičních her, 
prodejní stánky a samozřejmě také 
občerstvení. Těšíme se na vás –  
1. září na Masarykově náměstí. 

Více informací a program oslav 
k výročí 100 let republiky naleznete 
na webu města (www.mnhradiste.
cz/100-let-republiky).

Marie Léblová,
Klub Mnichovo Hradiště

tví paní Otáhalové a v městském 
muzeu. 

Není pochyb, že podobné publi-
kace by si zasloužily také další míst-
ní části. (red)



Co nabízí v létě městské muzeum
Expozice městského muzea před-
stavují především krásy zdejšího 
kraje a tradiční lidovou kulturu Mni-
chovohradišťska. Návštěvníky upou-
tá především obří model Drábských 
světniček, expozice staré mnicho-
vohradišťské lékárny a také salon 
fotografa, malíře a literáta Bedřicha 
Ženíška. Vidět je možné také díla 
výtvarných umělců zdejšího kraje, 
části zdiva cisterciáckého kláštera  
a archeologické nálezy z doby 
bronzové. V národopisné expozici 

zaujmou modely starých hradišť-
ských chalup, lidový nábytek a kroj. 
Vzácností jsou vyřezávané figurální 
úly – kláty.

Vedle stálé expozice připravuje 
muzeum tematické výstavy. V letoš-
ním roce jsou věnovány historii cyk-
listiky a místním pověstem. 

200. výročí patentování jízdního 
kola připomínáme více než 30 uni-
kátními exponáty, od prvního kola 
s pedály, zvaného kostitřas, přes 
vysoká kola světových i českých 

výrobců po kola poválečná, nechybí 
kolo hasičské s koncovkou pro po-
žární hadici či upravené historické 
kolo pro hendikepované ze 30. let 
20. století. Moderní dobu zastupuje 
závodní Colnago Ferrari CF4. 

Výstava Pověstné báchorky 
Mnichovohradišťska je doplněna 
o interaktivní prvky pro děti, tvoře-
ní, hry a úkoly, za jejichž splnění 
čeká na každého sladká odměna. 
Využít můžete také speciálních 
truhlářských dílniček v termínech 

14. července, 4. srpna a 25. srpna  
a vyrobit si tak svou vlastní dřevěnou 
pokladničku.

Muzeum sídlí ve 2. patře mni-
chovohradišťského zámku, otevře-
no je denně kromě pondělí mezi  
9. a 16. hodinou. Vstupenka na vý-
stavu (40/20Kč) je platná pro celou 
expozici muzea. Každý návštěvník 
našeho muzea je srdečně vítán!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

LETNÍ PŘÍLOHA                         KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ            

TÉMA: I z vozíčku je Český ráj krásný
V loňské letní příloze Kamelotu jste 
se mohli dočíst o možnostech bez-
bariérového cestování po Českém 
ráji. Mnoho lidí si pod pojmem Čes-
ký ráj představí pouze samé kopce  
a skály. Přitom je tu ale mnoho krás-
ných míst, kam se i lidé na vozíčku 
dostanou. 

Samozřejmě, že některé cesty 
jsou snazší a na některých je po-
třeba silnějšího doprovodu. Říkala 
jsem si, že by bylo proto krásné ně-
jaký výlet uspořádat a zkusit, kam se 
s vozíčkem opravdu dá dostat. Letos 

se mi povedlo nápad zrealizovat. 
Musela jsem ale sehnat ochotné 
spolucestovatele a vozíčky. Tímto 
bych chtěla poděkovat Mgr. Jiří-
mu Bínovi, místostarostovi města, 
který mi vyjednal půjčení vozíčků  
z Domova s pečovatelskou službou,  
a také paní Havránkové z DPS za 
její ochotu. 

No a kde sehnat „invalidy“  
a jejich doprovod? Oslovila jsem 
místní gymnázium, konkrétně učitele 
Lukáše Umáčeného, zda by neměl 
zájem tento výlet s dětmi ze školy 

podniknout. Nápad se mu ihned za-
líbil a rozšířil ho dál mezi své kolegy. 
Přemýšleli jsme ještě, jaké oblasti by 
bylo zajímavé a přínosné prozkou-
mat. Zvolili jsme proto Hruboskalsko, 
oblast kolem Dolánek u Turnova, 
Sobotecko a hrad Kost. Tato místa 
jsou v Českém ráji přece jen hojně 
navštěvovaná. Nakonec na výlet jely 
tři třídy z Gymnázia Mnichova Hradi-
ště, ve kterých byly děti od 12 do 18 
let. Na výlet vyjela prima, sekunda  
a 3. A. Některé děti byly tak nadše-
né, že si dokonce sehnaly vozíčky 

vlastní. 
Cílem tohoto projektu bylo hned 

několik věcí. Jednak zjistit, jaké je 
cestování s invalidy, kam všude 
mají přístup a v jakých situacích 
je třeba jim pomoci. Po cestě děti 
měly za úkol sledovat terén, přístup-
nost míst, dělat si poznámky a fotit.  
V tomto projektu se z nich v podstatě 
stali turisté, průvodci, novináři a moji 
kolegové. Ve škole si nakonec své 
poznámky sepsaly a vznikly z nich 
následující články.

Jednoho výletu, na hrad Kost, 

jsem se také s dětmi účastnila. Moh-
la jsem tak na vlastní oči vidět, jak 
se děti tohoto úkolu zhostí. Překva-
pilo mě jejich nadšení a zvědavost. 
Během celého výletu jsem s nimi 
spolupracovala. Ptala jsem se jich 
také na jejich názory, co si o tomto 
výletu myslí a jaké z něj mají dojmy. 
Kromě toho, že se na vozíčku střídali 
mezi sebou, v Sobotce jsem na vo-
zíček nasedla i já – oproti jejich spo-
lužákům o několik centimetrů vyšší 
a několik kilo těžší. I tak se s tím ale 
dívky popraly.  

V následujících třech článcích 
studentů si tedy můžete přečíst, jaké 
bylo jejich cestování s invalidními vo-
zíky po Českém ráji (do jejich textů 
jsem s úpravami zasáhla minimál-
ně). Každý článek je doplněn o fo-
tografie cílových míst z dané oblasti  
a také o tipy na výlety nedaleko, 
které můžete na svých cestách ab-
solvovat. Tyto tipy nejsou už samo-
zřejmě bezbariérové. 

Šímová Tereza,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Výlet č. 1: Libošovice-Kost-Plakánek-Střehom-Sobotka
Dne 17. dubna jsme se sešli na 
nádraží v Mnichově Hradišti brzy 
ráno se dvěma úkoly. První úkol 
zněl: užít si výlet a cestu. No  
a druhý, to byl úkol, kvůli kterému 
byla celá tato akce zorganizována. 
Ozkoušet bezbariérovost trasy pro 
invalidní vozíky a kočárky. K dispo-
zici jsme měli dva invalidní vozíky  
a na každém z nich se vždy vezl 
jeden náš spolužák s tím, že se za 
nějakou chvíli vystřídá s jiným.

Už na začátku pro nás byl vlak 
velkou překážkou. My jsme si s tímto 
problémem ale hravě poradili – vo-
zíčky jsme složili a sami se usadili 
na sedadla. Opravdový invalida by 
nejspíše musel zvolit jiný druh do-
pravy nebo vlak, který je pro tento 
typ fyzického postižení speciálně 
přizpůsobený. Vlakem jsme odjížděli 
v 6:58 hodin a jeli do Bakova nad 
Jizerou, kde jsme opět přestoupili  
a dojeli jsme do Dolního Bousova. 
Zde jsme přestoupili na autobus 
(náhradní doprava, výluka vlaku), 
který byl upraven i pro vozíčkáře. 
Vystoupili jsme v Libošovicích, kde 
jsme rozložili vozíčky, a první dob-
rovolníci se na ně nedočkavě usa-
dili. Po rozložení vozíčků jsme však 
zjistili, že jeden je nenafouknutý, a 
tak doporučujeme zkontrolovat své 

vozíčky před odjezdem a nezapo-
menout na pumpičku (kterou jsme 
my zapomněli). 

Z Libošovic jsme vyrazili po žlu-
té značce na hrad Kost. V první části 
cesty jsme šli po poli a louce, která 
byla kvůli dešti z předchozího dne 
mokrá a zablácená. Vozíčkáři nemě-
li možnost se po tomto povrchu po-
hybovat sami a musel je vždy někdo 
tlačit. Pro tyto osoby to bylo velmi 
fyzicky náročné. Z polní cesty jsme 
zahnuli na cyklostezku, šli jsme ko-
lem místa bývalé památné Semtin-
ské lípy (je zde vysazena nová, pro-
tože v roce 2000 původní lípa padla 
při silné bouři) a dále pokračovali po 
silnici až ke hradu. Cesta byla vcelku 
nekomplikovaná až na kopec těsně 
před hradem, který byl velmi prudký, 
a bylo velmi těžké ubrzdit vozíčkáře.

Cesta Plakánkem do Střehomi 
u Sobotky byla velice hrbolatá, úzká, 
navíc nakloněná a nebyla dlážděná. 
Bylo nutné, aby vozíček vedli nej-
méně dva lidé. Jeden vozíček tlačil 
a druhý ze strany podpíral, aby ne-
sjel z cesty. Také zde byla dřevěná 
lávka, na kterou jsme vozík lehce 
nadzvedli. Prošli jsme dokonce oko-
lo hezké chaloupky herce Josefa 
Dvořáka. Tam to bylo moc pěkné. 
Z údolí Plakánek jsme šli přes Stře-

hom, kde jsme viděli mlýn, ve kterém 
se natáčela pohádka S čerty nejsou 
žerty. Zbytek cesty do Sobotky vedl 
po silnici. Zde už nebyly žádné kom-
plikace. Chodníky v Sobotce měly 
snížené nájezdy, ale i tak bylo potře-
ba vozík lehce přizvedávat. 

V Sobotce jsme měli rozchod 
přibližně na dvě hodiny. Naobědva-
li jsme se v restauraci Hotel Pošta. 
Jídlo bylo vynikající a ani jsme dlou-
ho nečekali. Obsluha byla příjemná. 
S vozíčkem jsme se dovnitř bez 
problémů dostali. Celá restaurace 
byla čistá a WC bylo bezbariérové. 
Rozdělili jsme se do dvou skupin  
a každá si s sebou vzala invalidní 

vozík, abychom zkusili, zda se s nimi 
dostaneme do infocentra, na veřejné 
WC nebo třeba na Humprecht.

Dostat se k Humprechtu možné 
není. Cestou narazíte na občasnou 
trávu a nějaké to stoupání. Cesta 
byla jinak převážně štěrková. Na sa-
motný zámek se nelze dostat kvůli 
vysokým schodům.

Druhá skupina šla do infocent-
ra, kde je potřeba pomoci při vstupu. 
Suvenýrů zde měli hodně. My jsme 
si koupili pohledy a turistické vizitky. 
Nad infocentrem je muzeum Fráni 
Šrámka, ale vedou k němu dlouhé, 
úzké a točité schody. Člověk na 
vozíčku se tam bohužel nedostane. 
Poté jsme se prošli k Šolcovu stat-
ku a zpět na náměstí, kde jsme se 
stavili také v cukrárně. S vozíčkem 
se do ní nedostanete. Veřejné toa-
lety na náměstí jsou bezbariérové, 
ale musíte si vyzvednout v cukrárně 
klíček.   

Z náměstí jsme odjížděli přímo 
do Mnichova Hradiště v 14:45 hodin 
autobusem, který nebyl bezbariéro-
vý. Do Mnichova Hradiště jsme přije-
li kolem 15:15 hodin. 

Celkově jsme ušli asi deset ki-
lometrů.

Sekunda,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Výlet č. 2: Turnov-Dolánky- 
Dlaskův statek-Turnov

Na chvíli si představme, že se sta-
ne něco, co nám během pár sekund 
změní život o 180 stupňů. Něco 
podobného jsme si 
my, osm studentů 
ze 3. A Gymnázia 
Mnichovo Hradiště, 
vyzkoušeli, když 
jsme se 17. dubna 
zúčastnili výletu na 
Malou Skálu.

Cílem výletu 
bylo zjistit, jak moc 
obtížné bude zdolat 
okruh v okolí Dolá-
nek pro člověka na 
invalidním vozíku. 
A tak jsme vybrali 
dobrovolníka, který se rozhodl ab-
solvovat trasu na kolečkovém křesle 
a vyzkoušet si tak strasti, se kterými 
se musí lidé na vozíku potýkat. 

Naše cesta začala na vlakovém 
nádraží v Turnově, kde jsme zjistili, 
že pokud chceme cestovat s invalid-
ním vozíkem, musíme mít rezervaci 
minimálně 72 hodin před výjezdem 
vlaku. Vše se ale podařilo vyřešit,  
a tak jsme mohli nastoupit a dojet 
do Dolánek, kde mělo naše putování 
začít.

Vydali jsme se od Dlaskova stat-
ku po asfaltové cyklostezce (modrá 
turistická trasa) směrem k Bartošo-
vě peci, za kterou nás čekala první 
drobná komplikace v podobě prudší-
ho kopečku. Trasa naší cesty se mu-

sela vozíku přizpůsobit, a tak jsme 
se nedostali ke všem krásám, které 
Český ráj nabízí. Věc, kterou bych 

vytkla, byly po cestě 
chybějící koše na 
odpadky. 

V druhé po-
lovině cesty, která 
vede od Voděrad 
po červené turis-
tické trase, nás če-
kala část po lesní 
cestě plné kamenů  
a kořenů, kde i přes 
pomoc spolužáků 
došlo k nehodě  
a naše dobrovolnice 
se i s vozíčkem pře-

vrátila. Zdatný a zkušený doprovod 
to s vozíčkem ale zvládne. Lze však 
tuto cestu vynechat a jít z Voděrad 
po asfaltové cyklostezce. Dále ná-
sledovala pěšinka mezi poli, před 
kterou jsme byli varováni, protože 
bývá často podmáčená, ale i když 
bylo právě po dešti, byla cesta bez 
problémů sjízdná. V úplném závěru 
cesty na nás byl připravený prudký 
kopec dolů, na kterém bylo těžké vo-
zík udržet, aby se nerozjel dolů.

V cíli nás čekal Dům přírody  
s bezbariérovým vstupem, kde mají 
expozici o Českém ráji, jeho archi-
tektuře, rostlinách a živočiších.

Kristýna Dědečková, 3. A,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

„Cestou jsme prošli krás-
nou přírodou a naskytly 
se nám nádherné výhledy 
do krajiny, ale také jsme si 
uvědomili, jak náročné je 
být upoután na vozíku. Je 
to náročné nejen pro hen-
dikepovaného, ale i pro ty, 
kteří mu pomáhají. Nikdy 
bychom nevěřili, jak může 
být obtížné pomoci i lehké-
mu člověku vyjet kopec.“

Výlet č. 3: Z Hrubé Skály přes Valdštejn do Turnova 
Sešli jsme se v 6:45 hodin na vla-
kovém nádraží v Mnichově Hradišti. 
V 7:00 hodin jsme odjížděli do Tur-
nova. Vozíček jsme museli do vlaku 
vyzvednout a museli jsme ho uvnitř 
zabrzdit, protože pořád ujížděl.  
V Turnově, kde jsme přestoupili na 
další spoj, se kterým jsme dojeli pod 
Hrubou Skálu, přisedli spolužáci.  

Hned povystoupení z vlaku 
jsme se hádali, kdo se poveze. Paní 
učitelka rozhodla, že se po deseti 
minutách budeme střídat. Cesta ke 
Hrubé Skále se na vozíčku jela dob-
ře, šli jsme po hlavní silnici, krásné 
asfaltové cestě. Do kopce byl pro 
nás vozíček těžký, z kopce jej bylo 
velmi těžké ubrzdit, proto jsme ho 
do kopce táhli čtyři a z kopce jsme 
ho také hromadně brzdili. Z Hrubé 
Skály se nám naskytl krásný výhled 
po okolí. 

Z Hrubé Skály jsme museli vo-

zíček často nést, protože jsme místo 
po pěkné silnici vyrazili mezi skalami 
Myší dírou. Byla to zábava, protože 
vozík jsme museli vzít nad hlavu, 
jelikož dole neprojel. Když naše 
skupina došla na Valdštejn, který je  
z většiny bezbariérový, nasvačili 
jsme se a šli na vyhlídku Hlavatice. 
Na ní se samozřejmě s vozíčkem 

dostat nedá, kvůli schodům. My 
jsme si ale tento výšlap a výhled 
nemohli nechat ujít. Proto jsme z vo-
zíčků sesedli a vyrazili na rozhlednu. 

Po vyhlídce Hlavatice jsme šli 
chvíli po schodech, kde jsme museli 
vozíček s pacientem nést, a zbytek 
cesty do Turnova se šel už snadno. 
Po cestě jsme měli strašnou žízeň, 
ale nikde nebylo otevřené občerst-
vení. Museli jsme vydržet až do cíle 
do Turnova. Svačinu jsme sice měli 
s sebou, ale tu jsme dávno snědli.
Po cestě jsme si také dali závody 
s vozíčky. Na jednom seděla i paní 
učitelka. V Turnově se od nás část 
výpravy odpojila a my ostatní čekali 
na vlak. Ve vlaku jsem seděli na vo-
zíčku, a to byla velká legrace, proto-
že jsme pořád ujížděli.

Prima, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Trasu nedoporučujeme po dešti, 
jedině se silnou pomocí. S se-
bou alespoň dvě doprovázející 
osoby a pumpičku (i my jsme ji 
na našem výletě postrádali). Po-
kud pojedete s kočárkem, jde to 
zvládnout bez větších problémů, 
na kole si tento výlet také užije-
te, jen v údolí Plakánek se v létě 
nedá projet z důvodu velkého 
provozu. Na Kosti doporučujeme 
vyzkoušet čerstvé grilované ryby.

DOPORUČENÍ

Vozíček byl celou cestu obsaze-
ný. V rámci výletu jsme ušli asi 
patnáct kilometrů. Nikdo nefňu-
kal a všichni šli velice svižně. 
Děti měly z výletu velkou radost. 
Od té doby mnohokrát přišly  
s otázkou, kdy pojedou s vozíč-
kem příště. Určitě to byl výborný 
nápad. Děti jsou od té doby více 
vnímavé k tomuto problému. 
Celá třída je velice empatická. 
Když se děti o tomto výletu do-
zvěděly, napadlo je oslovit nevi-
domého pána, který měl u nich 
ve třídě besedu, a chtěly ho vzít 
na výlet. Pán bohužel nemohl. 
Celá třída velice pěkně spolupra-
covala.

Eva Kozáková

UČITEL HODNOTÍ



KALENDÁR AKCÍˇ

26. ČERVNA, 10:00 AŽ 16:00
ZA OBREM DRÁBEM
7,5 km dlouhý letní výlet před nástupem do školy pro všechny děti a jejich 
dospěláky, vedoucí z Bosně-Zásadky přes Valečov, Valečovské skalní svět-
ničky, Píčův statek, Drábské světničky, Studený průchod, Olšinu až na vlak 
do Březiny – cestou plnění úkolů, v cíli drobná odměna. 

KLUB ČESKÝCH TURISTŮZÁMEK
1., 8., 15., 22., 29. ČERVENCE, 5., 12., 19. A 26. SRPNA
POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE „ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE A POJIZEŘÍ“
Dětská prohlídka zámku s průvodcem v dobovém kostýmu, vyprávějícím 
pověst „O dvou zakletých rytířích a loutkové představení v sala terreně 
zámku. Prohlídky začínají vždy v 10:15 a 10:45 hodin, v 11:30 následuje 
loutkové představení u sala terreny v zahradě zámku.

30. ČERVNA AŽ 4. ČERVENCE, 10:00 AŽ 16:00
SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE DĚTSKÉHO SOUBORU MARIANNE
Seminář historického tance se souborem Marianne Libčice nad Vltavou
z období renesance a baroka 16.,17. a 18.století, který se odehrává v sala 
terreně pod vedením umělecké vedoucí Jany Kastnerové.

5. A 6. ČERVENCE
VALDŠTEJNSKÉ KRATOCHVÍLE
Oživené denní prohlídky II. návštěvnického okruhu a noční prohlídky I. 
návštěvnického okruhu historickým tancem, hudbou a scénkami ze života 
Valdštejnů v dobových kostýmech baroka, rokoka a empíru se soubory Sa-
lome a Tempus Fugit a s herci Městského divadla Mladá Boleslav. Prohlíd-
ky v následujících časech: (5. 7.) 10:15, 11:45, 14:15, 15:45; (noční 5. 7.) 
20:00, 20:30, 21:00, 21:30; (6. 7.) 10:15, 11:45, 14:15, 15:45. Rezervace 
prohlídky se doporučuje.

3. AŽ 6., 8., 19., 20., 26. AŽ 29. ČERVENCE, 9. AŽ 12., 25. AŽ 26. SRPNA
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovaná výstava dravců (raroh, káně, poštolka, výr a další) a letové 
ukázky v podání sokolnice Věry Gilové u saly terreny v zahradě zámku. 
Letové ukázky vždy v 11:00 a 14:00 hodin.

10. AŽ 20. ČERVENCE, 10:00 AŽ 16:00
SEMINÁŘ BAROKNÍ HUDBY „BAROK BEZ PARUK“
Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století, který se odehrává v sala 
terreně pod vedením uměleckého vedoucího Michala Pospíšila.

21. A 22. ČERVENCE, 10:00 AŽ 16:00
ŠLECHTICKÉ KRATOCHVÍLE V OBDOBÍ RENESANCE
Historické tance a scénky ze života šlechty v dobových kostýmech renesan-
ce se souborem Mariane Libčice v zahradě zámku a svatební síni. Výsledky 
semináře budou k vidění v rámci koncertu 14. července v 17 hodin.

17. SRPNA AŽ 2. ZÁŘÍ, 9:00 AŽ 16:00
DEVATERO ŘEMESEL
Prodejní výstava chráněných dílen Centra 83 – výrobky z přírodních mate-
riálů. O víkendech s ukázkami řemesel.

25. SRPNA
HRADOZÁMECKÁ NOC
Oživené noční prohlídky zámku na téma „Setkání panovníků Sv. Aliance v 
roce 1833“ v rámci Šlechta českých zemí v evropské diplomacii. Prohlídky 
ve 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30. Akce se odehrává ve valdštejnských inte-
riérech a v konírně. 

DIVADLO
29. SRPNA, 19:00
SHIRLEY VALENTINE  
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního 
věku, ale všem, kteří mají rádi dobrou zábavu. One woman show Simony 
Stašové. Shirley Valentine je jméno dívky, kterou ta současná, čtyřicetiletá 
matka rodiny a manželka počestného občana, už dávno není. I když se 
musí starat hlavně o to, aby život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel ve 
vyjetých kolejích, sny a touhy té dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. 
Snad proto podlehne návrhu své kamarádky a udělá něco, co se od ní 
neočekává – odjede na dovolenou do míst, kde se pěstuje vinná réva, do 
Řecka. A tam začíná nový život, nové dobrodružství, všechno to, co už 
považovala za ztracené. 

DO 31. ŘÍJNA
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. 14. července, 4. srpna a 25. srpna je výstava od 9 do 
15 hodin doplněna dílničkou s Klubem Jednoty bratrské.

MUZEUM
DO 31. SRPNA
DOKOLA OKOLO KOLA: VÝSTAVA HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Městské muzeum zve na výstavu historických velocipedů aneb za historií 
místní cyklistiky od roku 1894. Expozice sestavená s pomocí Stanislava 
Hnízdila z jeho sbírky čítá přes 30 exponátů včetně Boneshakeru, kostitřa-
su z Francie, staršího více než 150 let. Výstava potrvá do 31. srpna.

VALEČOV
13. ČERVENCE, 20:30
SKUPINA TURBO

14. ČERVENCE, 10:00
DEN S LESY ČR

24. SRPNA, 20:30
SKUPINA ARGEMA

1. ZÁŘÍ, 20:00
TANEČNÍ ZÁBAVA SE SKUPINOU VÍKEND ROCK

SEDMIHORSKÉ LÉTO
12. ČERVENCE
TOMÁŠ KLUS A KAPELA

21. A 22. ČERVENCE
JÓGA KEMP V ČESKÉM RÁJI

19. ČERVENCE
SPIRITUÁL KVINTET

9. SRPNA
4TET

26. ČERVENCE
JIŘÍ PAVLICA A HRADIŠŤAN A VLASTA REDL S KAPELOU

30. SRPNA
SHIRLEY VALENTINE

16. SRPNA
MICHAEL JACKSON SYMPHONY

Titulní strana zajímavé publikace, kterou lze pořídit v městském muzeu.

OSTATNÍ
27. ČERVENCE, MNICHOVO HRADIŠTĚ, V LÍPÁCH
ANENSKÁ POUŤ
Do Mnichova Hradiště se před tradiční církevní poutí sjedou světští, stánka-
ři a prodejci, kteří s sebou přivezou celou řadu pouťových atrakcí, spoustu 
dobrého jídla, pití a zábavy.

DO 2. ZÁŘÍ, SOBOTY A NEDĚLE
PROHLÍDKY KOSTELA SV. JAKUBA
Mnichovohradišťský farní kostel stojí na místě staršího kostela, snad vy-
stavěného již v době založení města, tedy někdy kolem poloviny 13. sto-
letí. Je situován poněkud netypicky mimo centrální prostor náměstí, ale 
na vyvýšeném a pohledově exponovaném místě. Zasvěcen je apoštolu 
sv. Jakubovi Většímu, patronu poutníků. Navštívit jej můžete s průvod-
cem každou prázdninovou sobotu a neděli v časech 9:00, 11:00, 14:00 
a 16:00. Prohlídka začíná přímo před kostelem, kde si návštěvníky prů-
vodce vyzvedne.

1. ZÁŘÍ, MNICHOVO HRADIŠTĚ, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
100 LET REPUBLIKY
Koncert 4TETu, Sester Havelkových a celé řady kapel, módní přehlídka 
zachycující vývoj odívání napříč 20. stoletím, mimořádné prohlídky radniční 
věže, křest knihy Paměti rodiny Toušovy a další lákadla včetně trhů. To vše 
k uctění 100. výročí vzniku Československa.

Cestujte pohodlněji s mobilními aplikacemi! Přijíždíte na Mnichovohradišť-
sko a chcete mít ty nejdůležitější informace stále u sebe nebo se pobavit? 
Potom si můžete prostřednictvím Google play, Windows Phone Store či 
App Store stáhnout aplikace Český ráj v mobilu, Mladoboleslavsko v mo-
bilu (poskytují nejdůležitější informace o památkách a turistických cílech, 
ale také možnost rozšířené reality a navíc fungují i v offline módu) nebo 
Boj o mrtvolu (píše se rok 1768 a Vincenc z Valdštejna bojuje o ostatky 
svého slavného předka Albrechta; hra pro malé i velké zavede hráče na 
zajímavá místa pod širým nebem a navíc je seznámí s osobnostmi našich 
dějin). Všechny tři aplikace jsou zdarma. 

Zajímavé aplikace pro turisty
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Rodinný den v Mnichově Hradišti
Letošní čtvrtý ročník Dětského dne 
pojali pořadatelé, spolek Žijeme 
pro Hradiště a Mnichovohradišťský 
sportovní klub, trochu netradičně,  
a to rovnou programem pro všechny 
věkové generace. Ve sluncem zali-
tém sobotním odpoledni začala ve 
14 hodin pro ty nejmenší část plná 
her, zábavy, poznávání a tvoření. 
Pro teenagery začal v 19 hodin kon-
cert Jakuba Děkana a ATMO music 
a na samý závěr byla pro dospělé 
připravena retro diskotéka DJ Jirky 
„Štěpo“ Štěpánka.

Areál během krásné letní soboty 
navštívilo více než 2000 lidí včetně 
530 dětí. Není divu, program byl 
velmi pestrý. K vidění byly praktic-
ké ukázky zásahu hasičů u neho-
dy, kynologů, Policie ČR, městské 
policie či Českého červeného kříže. 
Na stanovištích Jednoty bratrské  
a Ligy lesní moudrosti si děti mohly 
vyrobit originální dřevěnou hračku 
nebo lapač snů, na stanovišti Klubu 
Mnichovo Hradiště prověřit své zna-
losti o našem městě a po celém are-
álu byly k vyzkoušení různé sporty 

včetně tenisu, fotbalu, ping-pongu, 
atletiky nebo biatlonu. Svou činnost 
zde představily i místní oddíly mo-
delářů a skautů. Ti úplně nejmenší 
si zaskákali na nafukovacím hradu 
nebo opičí dráze a také se bavili  
u loutkového divadla.

Spolek Žijeme pro Hradiště 
oslovil rodinu Barunky Reiterové, 
která z Mnichova Hradiště pochá-
zí, zda by nepřijala darem výtěžek  
z této akce, a jelikož Barunka již rok 
navštěvuje Jedličkův ústav v Praze, 
dohodli jsme se, že výtěžek popu-

tuje právě tam a bude prospěšný  
i dalším dětem. Žáci místní základ-
ní umělecké školy vytvořili nádher-
ný originální šek, který byl v rámci  
koncertu předán přímo řediteli ústa-
vu, panu Mgr. Antonínu Herrmann-
ovi.

Budeme se těšit na další po-
dobné akce, které vhánějí dětem  
i dospělým úsměv do tváře. Proto to 
přeci děláme.

Za Žijeme pro Hradiště a MSK 
Ondřej Knobloch

Prvňáčci jsou rytíři řádu čtenářského!
Ve dnech 31. května a 7. června pro-
běhlo v městské knihovně každoroč-
ní pasování prvňáčků na rytíře řádu 
čtenářského. Díky příznivému poča-
sí letos rytíř Román Litera Knihomol 
z Povídkovic, svobodný pán na Říka-
dlech a Básni, zavítal za zvuku slav-
nostních fanfár na dvorek knihovny, 
kde přednesl dětem čtenářský slib. 
Poté malí čtenáři předvedli, jak se 

Sobotní dopoledne na revíru 
Veselá patřilo dětem!
Den dětí byl sice před týdnem, ale 
jak už to tradičně bývá u rybářů  
z Mnichova Hradiště, vzhledem ke 
spoustě akcí v okolí, které se pořá-
dají kolem 1. června, se rybářské zá-
vody k tomuto svátku dětí konaly až 
s týdenním zpožděním. Opět jsme 
se sešli na revíru místního význa-
mu Štěrkopískoviště Veselá č. 411 
112, kde se dva týdny předtím konal 
i místní dětský rybářský závod. Vý-
sledky z tohoto dopoledne nám uká-
zaly, že si zde děti parádně zachytají 
a úlovky z veřejného dětského závo-
du je ještě předčily. 

Že jsou na Veselé kapři, nám 
ukázaly již závody na položenou 
při středočeském územním svazu 
a Ouklej cup Veselá 2018, kde se 
o dvou závodních víkendech nachy-
talo celkem zhruba 950 kilogramů 
bodovaných ryb nad tři kilogramy  
a zhruba dvojnásobek ryb nebodo-
vaných. Nicméně zpět k dětem. 

Závod začal v osm ráno. U hlav-
ního stanu se nechala zaregistrovat 
necelá čtyřicítka mladých rybářů  
a rybářek. Opět se ukázalo, že 
plavaná byla dobrá volba a do po-
ločasu byla ulovena spousta ryb. 
Mezi úlovky převažovala plotice a 
cejn. Zaznamenali jsme i pár kaprů  

a okounů. V deset hodin byla pře-
stávka na občerstvení a po půl hodi-
ně se opět závodilo. Po poledni bylo 
dobojováno a výsledky všem vyrazi-
ly dech! Nejlepší závodník Petr Olb-
rich ulovil za čtyři hodiny závodu cel-
kem přes 20 metrů ryb. Přesně tedy 
2033 bodů. Druhý, Hradišťák Štěpán 
Langr, měl v součtu přes 15 metrů 
a třetí Aleš Bartoň metrů 13. Na 
čtvrtém místě skončil Jakub Olbrich 
(1226 bodů) a jako pátý opět Hradiš-
ťák Josef Ďurček (1224 bodů).

Na závěr si dovolím poděkovat 
všem závodníkům a rodičům, kteří 
děti doprovázejí. Poděkování patří 
i odboru mládeže středočeského 
územního svazu, městu Mnichovo 
Hradiště a konkrétně též mnicho-
vohradišťskému starostovi Ondřeji 
Lochmanovi a předsedovi územního 
svazu rybářského svazu Dušanu 
Hýbnerovi, kteří nás osobně navští-
vili. Zapomenout nesmím ani na pra-
covníky Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště: děkujeme Filipu Čermá-
kovi, Ladislavu Staňkovi, Miloslavu 
Prokorátovi, Jakubu Čermákovi  
a Tomáši Balcarovi.

Josef Ďurček, Český rybářský 
svaz, MO Mnichovo Hradiště

naučili číst, každý přečetl krátký text 
připravený paní učitelkou. A pak už 
nastal ten slavnostní okamžik! 

Děti postupně jednotlivě poklek-
ly před rytíře a ten je mečem pasoval 
na rytíře řádu čtenářského. Malí ry-
tíři stvrdili svůj slib na podpisové lis-
tině, kterou si odnesli do školy jako 
upomínku na tento slavnostní den. 
Každý prvňáček dostal jedinečnou 

knihu Bráchova bota, vydanou jen 
pro tuto příležitost.

Na památku se rytíř s dětmi vy-
fotografoval. Všem dětem přejeme 
spousty krásných chvil strávených  
s knížkami, a pokud se z nich stanou 
naši čtenáři, budeme potěšeni.

Lucie Krausová,
Městská knihovna

Krátce z radnice
...dokončení ze strany 4

U kostelní zdi jsou opět zedníci
Ano, není to tak dlouho, co byla 

kostelní zeď opravena a poté její 
nový háv nevydržel ani první zimu. 
Proto začalo reklamační řízení, kte-
ré stále probíhá. Samotná zeď byla 
nejprve okopána, poté navrženo 
nové řešení, které by bylo v souladu 
s požadavky památkové péče. Přes 
zimu zde byly ponechány tři vzor-
ky. Materiál, ze kterého byl vzorek  
s nejlepší odolností, je nyní nanášen 
na kostelní zeď. Do půlky července 
by měla být reklamace i předláždění 
schodiště hotovo.

Nová infotabule zdobí radnici
Když při rekonstrukci fasády 

radnice padlo rozhodnutí ponechat 
na ní sgrafita z padesátých let mi-
nulého století, hledali jsme způsob, 
jak přiblížit témata, která sgrafita 
znázorňují. Proto vznikla prosklená 
tabule zapuštěná v nice radnice, kte-
rá popisuje všech pět obrazů a také 
přináší informace o vzniku sgrafit  
a zasazuje je do dobového kontextu. 

Až půjdete kolem radnice, ne-
zapomeňte se u nového info panelu 
zastavit.

Ondřej Lochman,
starosta města
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Volejbalový turnaj pro nejmenší přilákal mladé adepty
Move week, tradiční celoevropská 
akce, jejímž cílem je propagace 
sportu a pohybových aktivit, měla 
31. května v Mnichově Hradišti 
úspěch. Odpoledne, od 15:30 do 
18:30 hodin, dorazilo za sportem 
celkem 16 dětí, které přilákaly pla-
káty a inzeráty distribuované členy 
sokola na školách.

Sokolové pozvali děti, žáky prv-
ních až čtvrtých tříd, aby si zahrály 
volejbal. Mladší ročníky konkrétně 
žlutý minivolejbal dle pravidel pře-
hazované, ti starší, třeťáci a čtvrťáci, 
s již osvojenými základy hry a prá-
ce s míčem oranžový minivolejbal.  
A to ve dvojicích a o medaile i věcné 
ceny.

„Nakonec přišlo 16 dětí, i když 
některé až později, takže jsme mu-
seli upravovat organizaci a měnit 
rozpis trurnaje, a tím se celá akce 
trochu protáhla. Přesto ale musím 
říct, že se vydařila a budeme jí 
opakovat nejspíš i příští rok. Kolik 
z nových dětí se u volejbalu povede 
zadrápkovat, se uvidí, ale minimálně 

tři už se nám hlásily do přípravky,“ 
říká Jiří Skřivan z TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště.

Pořadatelé děkuji účastníkům 
za to, že dorazili, a rodičům, kteří se 
na akci přišli rovněž podívat, za dílčí 

pomoc s organizací.

Redakce

Sokol Mnichovo Hradiště na Regentalcupu znovu na druhém místě
V loňské sezóně hráči a hráčky So-
kola Mnichovo Hradiště na Regental 
Cupu zaznamenali sice úspěšné 
účinkování, ale klubový pohár si za-
jistili lepšími výsledky domácí hráči 
a hráčky TB Regenstauf. Proto jsme 
na letošní turnaj cestovali hlavně  
s chutí dobře si zahrát a užit si ví-
kend s volejbalem. V letošním roce 
se jubilejního 25. ročníku hlavního 
turnaje zúčastnilo celkem 173 týmů 
z Německa, České republiky, Ra-
kouska, Polska, Itálie a letos také 
Švédska.

Nejmladší kluci začali ve své 
kategorii 5 v trojkovém minivolejbale 
sice bojovně, ale s velkým množ-
stvím chyb. Díky nim podlehli ve 
svých prvních zápasech domácímu 
TB Regenstauf 0:2 a poté i SSV Ber-
lin těsně v tie-breaku 1:2. Ve třetím 
zápase skupiny vybojovali ale výhru 
a ze třetího místa skupiny postoupili 
do B skupiny mezikola. Zde se jim 
ale dařilo a po velkém boji zdolali 
TSV Auma 2:1, SSV Berlinu oplatili 
porážku ze skupiny v poměru 2:0  
a nakonec zdolali i SV Post Nürn-
berg 2:0. Tím vyhráli tuto skupinu  
a postoupili do finále, kde je znovu 
čekal domácí tým TB Regenstauf. 
Náš tým ve složení Martin Benda, 
Matyáš Kryst, Jan Litvik a Tomáš 
Skřivan podal znovu obětavý a bo-
jovný výkon, ale na soupeře nako-

nec nestačil i kvůli věkovému rozdí-
lu, kdy náš tým byl v průměru o dva 
roky mladší. Tedy čas tohoto našeho 
týmu ještě přijde. Ale celkové druhé 
místo v kategorii bylo nečekaným 
úspěchem.

Družstvo nejmladších děvčat 
ve složení Hana Bendová, Justýna 
Vrabcová, Adéla Blažková a Karo-
lína Blažková obsadilo ve své ka-
tegorii 11. místo z 26 přihlášených 
družstev. Pro děvčata to byl první 
turnaj, ve kterém hrála na body  
a nikoliv na čas. Také první odbití 
přes síť bylo pro ně novinkou. Za-
tímco většina soupeřek toho často 
využívala, naše děvčata se snažila 
každý míč rozehrávat, tak jak jsou 
zvyklá z barevného minivolejbalu. 
A v tom patřila určitě k nejlepším tý-
mům. Za celý víkend odehrála celou 
řadu pěkných zápasů a mohla si vy-
zkoušet i hru v napínavých koncov-
kách setů. Příští rok tak mohou ještě 
ve stejné kategorii útočit na vyšší 
příčky. Kluci v kategorii 4 ve čtyř-
kovém minivolejbale začali naopak 
velmi dobře a vyhráli svou základní 
skupinu, když porazili všechny své 
soupeře. V semifinálové skupině ale 
dvakrát zaváhali, a hráli tak nakonec 
jen o páté místo. To ale v nedělním 
utkání o konečné umístění nakonec 
získali, když své soupeře z SV Nürn-
berg porazili 2:1. 

Družstvo ve složení Martina 
Pazourová, Lucka Zvěřinová, Verča 
Tvrzníková, Alice Šmídová, Aneta 
Červová, Eva Eysseltová a Tereza 
Hejduková (kategorie 3, nar. 2003 
a ml., výkonnostní kategorie A).  
V základní skupině holky  hrály 
opravdu pěkný vyrovnaný volejbal, 
jejich hra byla bez chyby, soustředě-
ná a zároveň bojovná. Vyhrály s TV 
Riedenburg a SSV Brixen a prohrály 
v tiebreaku s Českým Krumlovem.  
V semifinálové skupině už narazily 
na těžší soupeře, a to na Hradec 
Králové a Dornbirn. Oba zápasy pro-
hrály, ale holkám stále ještě nechy-
běla bojovnost, jen těch chyb bylo 
více. V neděli již hrály pouze dva 
zápasy o 4. až 6. místo v celkovém 
pořadí. Bohužel se na holkách proje-

vila velká únava, bojovnost se úplně 
vytratila, a přestože oba soupeři byli 
hratelní, tak jsme od obou utrpěli 
porážku, a skončili tak na 6. místě  
z celkového počtu 14 týmů v naší ka-
tegorii. Přesto jsme s výkonem holek 
spokojeni, holky udělaly za poslední 
rok opravdu velký herní pokrok.

Kategorii 3 hrálo i naše družstvo 
žáků ve složení: Martin Červinka, 
Ondřej Danzer, Dominik Hoza, On-
dřej Hulínský, Tadeáš Krč a Tade-
áš Kysela. První utkání v základní 
skupině jsme hráli vyrovnanéě 
s polským týmem SOS Walbrzich  
Druhé utkání bylo velmi emotivní, 
první set byl vyrovnaný, ale v kon-
covce jsme ho prohráli 24:26. To 
se projevilo ve druhé sadě, kterou 
polský tým vyhrál přesvědčivě stejně 

jako celé utkání 2:0 na sety. V dal-
ších zápasech jsme si ovšem poradili  
s německými soupeři, a prošli tak do 
semifinálové skupiny. V ní jsme ale 
podlehli i prvnímu týmu SOS Walb-
richa, a tak nám po vítězství nad 
italským SSV Brixenem a němec-
kým TB Marktredwitzem zbyl „pou-
ze“ postup do utkání o třetí místo. 
V něm jsme zdolali český tým VSK 
Český Krumlov 2:0 na sety a umístili 
se na třetí příčce za oběma polskými 
týmy, které jsme neporazili. Hrou ov-
šem naši hráči rozhodně nezklamali. 
Chyběla sice sehranost družstva, 
ale tu kluci vynahradili bojovností  
a zaslouženě tak vezou z Německa 
pohár za třetí místo.

Kadetky byly přihlášeny do kva-
litnější kategorie Girls A, která byla 
určena pro dívky ročník narození 
2001–2003. Turnaje se zúčastnily 
dívky, které hrají za TJ Sokol, a do-
plněny byly odchovankyněmi z řad 
hráček, které ještě v minulé sezoně 
hrály za Sokol a v současné době 
úspěšně hrají ligové soutěže v Duk-
le Liberec. Vystoupení tohoto týmu  
v celém turnaji bylo více než úspěš-
né, neboť za celý turnaj neztratily 
ani set a suverénně celou soutěž 
vyhrály. Dívky hrály ve složení: na-
hrávačka Bára Mařanová, smečařky 
Denisa Kováčová a Viktorka Věcko-
vá, blok Lucie Tvrzníková a Karolína 

Knížková a univerzál Karolína Javůr-
ková. 

Junioři (ročníky 1998 a ml.) hráli 
elitní kategorii 1 v konkurenci dalších 
16 týmů a svou skupinu s přehledem 
vyhráli. V čtvrtfinálové skupině ale 
po dalším vítězství narazili na do-
mácí TB Regenstauf, měli po výhře  
v první sadě blízko k postupu do 
semifinále, ale nedokázali zápas do-
táhnout na vítězství ve dvou setech  
a v tie-breaku pak podlehli domá-
cím o tři body 12:15. Domácí tým 
nakonec celou kategorii vyhrál a na 
naše hráče zbyl jen boj o nemedai-
lové příčky a konečné sedmé místo. 
Škoda. Při vyhlášení výsledků tak 
pro pohár došly jen tři naše týmy, 
což byl po minulých úspěších trochu 
ústup ze slávy, ale bylo nutné při-
znat, že jubilejní XXV. ročník Regen-
tall Cupu byl velmi nabitý. Nakonec 
jsme v pořadí týmů skončili opět na 
pěkném druhém místě za tentokrát 
jednoznačně dominujícím domá-
cím klubem. Ale za hráče a hráčky 
Sokola Mnichovo Hradiště musím 
konstatovat, že ani letos jsme neu-
dělali v Německu ostudu a byli jsme 
v mezinárodní konkurenci vidět.  
V neposlední řadě jsme si užili krás-
ný turnaj i příjemně strávený víkend.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Závody vlčat v Dobříši
V květnu se družina Tygrů (vlčat) ze 
skautského oddílu Mnichovo Hradiš-
tě zúčastnila okresního kola Závodů 
vlčat a světlušek v Bělé pod Bezdě-
zem, kde se umístila na krásném 
druhém místě a získala tak postup 
do krajského kola.

Krajská kola závodů se konala 
zvlášť pro holky a zvlášť pro kluky. 
Pro kluky, a tedy pro naše Tygry, se 
krajské kolo konalo ve středisku prof. 
Oliče v Dobříši o prvním červnovém 
víkendu.

Celý závod se nesl v duchu Zá-
vodu draků, na toto téma byl připra-
ven i doprovodný program. Čím se 
ale nejvíce téma v závodu projevilo, 
bylo dračí vejce, které každá závo-
dící hlídka na začátku získala. Na 
prvním stanovišti měla hlídka za úkol 
vejce rozříznout a našla v něm tělo 
draka. Na každém dalším stanovišti, 
po splnění úkolu, dostala hlídka část 
těla, kterou si na draka připojovala. 
Na konci dne samotného závodu 
měly všechny hlídky své draky, a 
mohly tak probudit sto let spícího 

velkého draka. 
Mezi disciplíny, které hlídky 

plnily, patřila znalost první pomoci, 
schopnost vyhledávat informace, 
schopnost orientace, znalost do-
pravních značek, manuální a fyzická 
zdatnost, logické myšlení, kuchař-
ská dovednost a spousta dalších. 

S pokorou můžeme říct, že jsme 
na naše vlčata hrdí, neboť z 24 hlí-
dek se v krajském kole umístila na 
krásném 4. místě. 

Tereza Sieberová,
Skaut, 1. oddíl Mn. Hradiště

Sokol Mnichovo Hradiště na minivolejbale v barvách
O posledním květnovém víkendu 
se družstva přípravky, tedy naši 
nejmladší volejbalisté, vypravili na 
festival barevného minivolejbalu 
do Prahy společně s dalšími téměř 
300 týmy z celé České republiky.  
V Praze v areálu Sparty na Podvin-
ném mlýně se konalo republikové 
finále minivolejbalu za účasti téměř 
1000 dětí a několika set rodičů  
a trenérů.

S našimi týmy jsme obsadili 
všechny kategorie od žlutého (pře-
hazovaná) přes oranžový, červený, 
zelený až po modrý minivolejbal tro-
jic. Celkem jsme měli ve finálovém 
turnaji osm týmů. V sobotu se hrá-
ly losované sedmičlenné základní 
skupiny, kde si naše týmy převážně 
zvykaly na pravidla, která jsou proti 
Supermini Tour trochu upravená. 
Nejvíc se dařilo A družstvům kluků v 
zeleném minivolejbale a oranžovém 
minivolejbale, kteří skončili ve svých 

skupinách na druhém, respektive 
třetím místě. Během turnaje přijely 
mezi děti hráčky českého reprezen-
tačního týmu a dětem se podepiso-

valy a fotily se s nimi. Po skončení 
sobotního programu jsme s týmy 
navštívili utkání žen a večer pak i 
mužů v evropské lize proti Sloven-

sku a Španělsku. Dalším zážitkem 
pro děti pak byl společný nocleh na 
žíněnkách v sokolovně na Proseku.

V neděli ráno jsme se po snída-

ni vrátili na Spartu, kde jsme odehrá-
li finálové skupiny. Volné chvíle mezi 
zápasy pak děti trávily sportovními  
i karetními hrami a odpočinkem ve 

stínu pergoly, kterou jsme prozíravě 
vzali s sebou. Počasí se totiž vyda-
řilo nad míru a slunce nás všechny 
poctivě opékalo.

Nejvíc se dařilo opět oranžovým 
a zeleným klukům, kteří dokonce 
svou finálovou C skupinu vyhráli bez 
porážky, a se svými výsledky tak byli 
nakonec spokojení. Během turnaje 
navštívili akci v neděli tentokrát hráči 
české reprezentace a uspořádali pro 
děti improvizovanou autogramiádu. 
Při závěrečném vyhlášení dostali 
všichni účastníci pamětní účastnic-
ký list a medaile, a všechny děti tak 
odjížděly z Prahy spokojené. Strávily 
celý víkend se svým sportem, v par-
tě stejně založených dětí a i s rodiči 
si ho velmi užili. A to je ten nejcen-
nější výsledek našeho sportovního 
snažení.

  
Jiří Skřivan,

TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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Přejezd rybníka ve Lhoticích
Rok se s rokem sešel a 9. června 
se ve Lhoticích již po 23. uskutečnil 
přejez rybníka. Tuto sportovní a kul-
turní akci pořádá Sbor dobrovolných 
hasičů Lhotice spolu s osadním 
výborem, ale do příprav se zapojili 
téměř všichni obyvatelé vesnice. Po-
časí se až na malý větřík vydařilo, a 
proto účast byla vysoká a do Lhotic 
dorazilo kolem 500 lidí.  Tuto akci 
záměrně nelze nazývat závodem, 
protože cílem je přejet po dřevěné 
lávce co nejpomaleji. Tudíž rychlost 
vám k úspěchu nepomůže.

Po lávce dlouhé 35 metrů se 
vydalo 47 účastníků, z toho čtyři 
ženy. Jako první zahájil již tradičně 
Zbyněk Štrojsa, který je nejstarším 
a zároveň každoročním účastníkem. 
Pouze osm jezdců lávku přejelo ce-
lou a jen dva muži se nenamočili. V 
nejdelším čase 49 sekund, a tedy 

na 1. stupni vítězů skončil Josef 
Ort, který rybník přejel dvakrát. Na 
2. místě se umístil Miroslav Bárta a 
třetí příčku obsadil Viktor Svárovský. 
Nejlépe mezi ženami se umístila 
Veronika Venclová na 10. místě s 33 
ujetými metry.

Kormě samotného přejezdu 
bylo možno zhlédnout taneční před-
stavení dětí z mateřské a základní 
školy z Veselé. Pro nejmenší tu byly 
houpací lodičky, kolo štěstí a nafu-
kovací překážková dráha. Naopak 
tatínkové mohli předvést své umění 
přesné mušky na střelnici.

Chtěl bych poděkovat všem 
přítomným za účast a v neposlední 
řadě všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci, bez nichž by se tato akce 
neobešla.

Jiří Havel

Do Kruhů za sportem 
i krásami přírody
 Milí občané Hradiště a přátelé Kru-
hů, jako každý rok koncem prázdnin 
se i letos 25. srpna od 13 hodin mů-
žete těšit na Rodinný sportovní den 
na hřišti v Kruhách. 

Myslivecký spolek U Obůrky 
Podolí, který je naším dlouholetým 
pořadatelským partnerem, zahájí 
odpoledne svou tradiční soutěží „Po 
mysliveckém chodníčku“. Na soutěž-
ní týmy tvořené zpravidla rodinami, 
kamarády nebo i babičkami a dě-
dečky s vnoučaty čekají připravená 
stanoviště, která by měla prověřit 
znalosti a dovednosti účastníků, 
ale v zásadě především motivovat 
všechny k zájmu o přírodu, krajinu, 
zvěř a rostlinstvo. Na konci budou 
všichni účastníci odměněni malou 
cenou.

 Po návratu z chodníčku se mo-
hou všichni plynule zapojit do spor-
tovního a kulturního dění na hřišti  
v Kruhách, letos v duchu „Army 
den“. Bude připravena tradiční vý-
roba kruhovského trička, postaven 
hrad z balíků slámy, mnoho soutěží 
o hodnotné ceny a doprovodný pro-
gram. I valach Sam se už těší, jak 
po roce znovu se svojí bričkou povo-
zí všechny děti. Po celou dobu nás 
bude hudbou doprovázet DJ Karel 
a pod jeho taktovkou proběhne i ve-
černí  dětská diskotéka s následnou 
volnou zábavou.

Všichni jste zváni s přáním, ať 
nám na vše krásně svítí sluníčko.

Za Sportovní klub Kruhy 
Václav Vaníček

Ve vodě nežijí jenom vodníci
Dne 1. června se u kamenného 
mostu u řeky Jizery v Mnichově Hra-
dišti uskutečnila akce Ve vodě nežijí 
jen vodníci určená pro děti z prvního 
stupně základních škol. Na této akci 
se prezentovala Místní organizace 
Českého rybářského svazu Mnicho-
vo Hradiště, která za podpory Stře-
dočeského územního svazu ČRS  
a dále ve spolupráci se Základní 
školou Studentská připravila zají-
mavý program zaměřený zejména 
na nejmenší účastníky a případné 
zájemce o účast v rybářském krouž-
ku. Cílem akce bylo seznámit širší 
dětskou veřejnost s činností rybářů, 
ale také v dětech probudit zájem  
o přírodu a rybaření.

Připraveno tak bylo jedinečné 
dopoledne, v rámci kterého nebylo 
možné přehlédnout nadšení, o kte-
ré se v řadách školáků z převážně 
třetích tříd ZŠ Studentská postaral 
opravdový vodník, kamarád míst-
ních rybářů. Stejně tak ale děti jevily 
aktivní zájem o jednotlivé disciplíny, 
které byly pro ně v rámci více než 

tříhodinového programu připraveny.
Hlavním tématem dopoledního 

programu bylo povídání o přírodě, 
soutěžení v nejrůznějších disciplí-
nách, například v hodu udicí na cíl, 
poznávání jednotlivých druhů ryb 
našich vod nebo vlastnoručního 
chytání na udici v řece Jizeře. K vi-
dění byla také ukázka první pomoci 
představená zástupci Českého čer-
veného kříže, který přijal pozvání 
a rovněž se začlenil do programu 
„Vodníků“. Děti si tak mohly zkusit 
umělé dýchání z úst do úst, zkusit si 
obvázat zraněného nebo se nechat 
poučit o tom, co je vhodné udělat 
pro záchranu tonoucí osoby. Řeč 
byla také o rybářském vybavení či 
moderních technikách rybolovu, na 
místě byly k vidění součásti rybář-
ské výbavy, děti se měly možnost 
dozvědět i o tom, jak správně navá-
zat háček na udici nebo jak s rybami 
zacházet po jejich vylovení.

Děti si mohly dále v rámci pro-
gramu sáhnout i na opravdovou 
rybu, poslechnout si povídání a zají-

mavosti o jednotlivých druzích ryb od 
zkušených rybářů nebo si prohléd-
nout a „ohmatat“ opravdové rybář-
ské vybavení. Žádný malý účastník 
neodešel z „Vodníků“ s prázdnou,  
i když k získání ceny bylo někdy tře-
ba trocha sebezapření a trpělivosti. 
Například ve chvílích, kdy se napří-
klad udicí na terč házelo i opakova-
ně několikrát za sebou nebo když 
nám děti musely na předložených 
fotografiích ukázat, co do volné pří-
rody patří nebo je běžně její součástí 
či naopak nepatří (pohozené odpad-
ky, volně padlé ovocné plody apod.). 
Odměnou nám však nakonec byl 
upřímný dětský úsměv doprovázený 
rozzářenýma dětskýma očima, což 
pro nás bylo tou největší motivací 
pro další práci s dětmi v rámci startu 
dalšího ročníku místního rybářského 
kroužku.

Celkově bylo rozdáno dětem 
několik stovek cen v hodnotě ně-
kolika tisíc korun. Naše Vodníky  
v Mnichově Hradišti navštívilo 
celkem 153 školáků ze ZŠ Stu-

dentská. Řada dětí na základě 
účasti na akci Ve vodě nežijí jen 
vodníci skutečně projevila zájem 
o to stát se opravdovým rybářem,  
z čehož máme pochopitelně velkou 
radost.

O přípravy a zajištění celé akce 
se staralo několik členů místní orga-
nizace ČRS, kterým tímto patří velké 
poděkování za dobře odvedenou 
práci. Speciální poděkování dále pa-
tří především SÚS ČRS, který věno-
val ceny do soutěží a dodal koncept 
naší prezentaci skrze náborový pro-
jekt SÚS pro děti a mládež nazvaný 
Ve vodě (ne)žijí jen vodníci. Velké 
poděkování dále patří subjektům, 
které naši akci mediálně podpořily. 
Zejména Boleslavskému deníku, 
Echu a Kamelot a v neposlední řadě 
městu Mnichovo Hradiště, které nám 
dalo k dispozici prostory pro konání 
této akce a které podporuje naši or-
ganizaci i náš rybářský kroužek.

Jiří Mareš,
MO ČRS Mnichovo Hradiště

Návrat Masaryka na Olšinu
Prezident osvoboditel na Olšině sice 
osobně nikdy nebyl, ale od roku 
1930 byla plastika TGM součástí 
pomníku padlým v 1. světové válce. 
Pomník byl vybudován z podnětu 
tehdejšího zastupitelstva obce Bře-
ziny a Sboru dobrovolných hasičů 
Olšina na kraji obce, při dnes již ne-
existující silnici, která byla přerušena 
dálnicí. Slavnostní odhalení bylo 
naplánováno na rok životního jubilea 
pana prezidenta, kterému tehdy bylo 
právě 80 let.

Vlivem politických poměrů po  
2. světové válce a později i proto, 
že byl pomník vlastně u silnice, kte-
rá nikam nevedla, upadal pomalu  
v zapomnění a nikdo dnes neví, kdy 
z něj zmizela plastika TGM.

Podle dokumentů, které se do-
chovaly, proběhlo odhalení v roce 

1930 na Olšině s velkou slávou. 
Současný Osadní výbor Olšina se 
počátkem roku rozhodl, že v roce 
oslav 100. výročí založení republiky 
je vhodná příležitost plastiku TGM 
na Olšinu vrátit.

Město Mnichovo Hradiště ten-
to nápad podpořilo a zahrnulo do 
řady oslav, které letos pořádá. SDH 
Olšina a Osadní výbor Olšina chtě-
jí návrat plastiky na pomník spojit  
s oslavou, která by odpovídala osla-
vě v roce 1930.

Jestli se nám to podaří, můžete 
posoudit sami. Zveme všechny Hra-
dišťáky a obyvatele sousedních obcí 
na naši slavnost konanou dne 25. 
srpna 2018 ve 13 hodin na Olšině.

Jaroslava Koubková,
Osadní výbor Olšina

Ošklivá nehoda u Veselé 
prověřila záchranáře

V úterý 29. května v dopoledních ho-
dinách se uskutečnilo taktické cviče-
ní zaměřené na hromadnou doprav-
ní nehodu několika osobních vozidel 
s velkým počtem zraněných osob. 
Místo cvičení bylo vybráno na silnici 
II. třídy číslo 610 v katastrálním úze-
mí obce Veselá nedaleko Mnichova 
Hradiště. Lokalita je kousek od dálni-
ce D10 a zvolená komunikace ji pro 
účely cvičení plně nahradila.

Krátce po jedenácté hodině byla 
událost ohlášena na tísňovou linku 
112 s tím, že na místě je mnoho zra-
něných osob, některé jsou zaklíněné 
a je nutné je vyprostit. K události 
zamířily jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic Mladá Boleslav  
a Mnichovo Hradiště a jednotky Sbo-
ru dobrovolných hasičů Mnichovo 
Hradiště, Bakov nad Jizerou a Kněž-
most. Zároveň byla v rámci plošného 
pokrytí vyslána také jednotka HZSP 
Škoda Auto a.s.

Po příjezdu na místo bylo zjiš-
těno, že jde o hromadnou dopravní 
nehodu deseti osobních vozidel, 

ve kterých jsou zaklíněni pasažéři. 
Záchranáři nejprve roztřídili zraně-
né osoby pomocí metody START 
(Snadná Terapie A Rychlé Třídění). 
Následovalo jejich vyproštění a pře-
nesení na předem určená místa, ze 
kterých byly po ošetření transporto-
vány do Oblastní nemocnice Mladá 
Boleslav. Na místo byly vyslány dvě 
členky posttraumatického týmu, kte-
ré poskytly zraněným první psychic-
kou pomoc – nejprve na místě udá-
losti a poté v evakuačním autobusu.

Cílem cvičení bylo prověřit při-
pravenost základních složek inte-
grovaného záchranného systému při 
hromadné nehodě s velkým počtem 
zraněných osob a zároveň prověřit  
i traumaplán nemocnice. 

Poděkování patří figurantům ze 
Střední zdravotnické školy v Mladé 
Boleslavi, kteří se vžili do role zra-
něných, a také Českému červenému 
kříži za namaskování figurantů.

Petr Svoboda,
HZS Středočeského kraje

Jak si žije naše adoptovaná alej
Na jaře roku 2016 město Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci se spolkem 
Žijeme pro Hradiště a s grantovou 
podporou společnosti Škoda Auto 
a.s. a dále také s finanční podpo-
rou a přidáním pomocné ruky od 
sponzorů – občanů města Mnichova 
Hradiště – provedlo výsadbu aleje 
ovocných stromů podél silnice smě-
rem na Podolí. Každý stromek byl 
ještě navíc opatřen tabulkou se jmé-
nem dárce a zároveň si jej dotyčný 
mohl sám na místě vysadit. Vzhle-
dem k tomu, že se v poslední době 
množí dotazy, co se stromky, které 
se dnešních dní nedožily, a šíří se  
v tomto smyslu kritika celé akce, 
chtěla bych se zde za náš spolek 

Žijeme pro Hradiště k věci vyjádřit.
Celá akce výsadby stromů 

vznikla z ideje obnovit původní sta-
rou ovocnou alej, která v místech 
bývala. Chtěli jsme rovněž zapojit 
místní obyvatele, aby výsadbou 
stromu symbolicky „zapustili kořeny“ 
v našem městě. Myslím, že vlastní 
den proběhl výtečně a měl úžasnou 
přátelskou atmosféru.

Dnes ovšem narážíme na 
stinnou stránku věci. Obecně při 
výsadbách alejových stromů v této 
šířce kmínku a jakosti exponova-
ných ploch okolo silnic dochází  
k již předem předpokládanému 
procentu úhynu. Na mladé stromky 
útočí v létě suchopár, na jaře okus 

kůry zvěří, dále jim hrozí poškoze-
ní žacími lištami údržbových strojů  
a v neposlední řadě extrémní pod-
mínky v zimním období. Pokud  
k tomu všemu přičteme „neodbor-
nou“, avšak zapálenou laickou vý-
sadbu a následnou téměř nulovou 
povýsadbovou péči, je opravdu  
s podivem, kolik stromků se dožilo 
do dnešních dní.

Skutečnost, že nyní v ale-
ji nalezneme zhruba pět desítek 
uschlých stromů je tedy nám všem 
známá. Nyní plánujeme tyto jedince 
odstranit a nahradit novými. Ačkoli 
by se nám všem líbilo, kdyby se alej 
zazelenala již nyní, budeme si mu-
set počkat na podzim – období ve-

getačního klidu, kdy je vhodné tyto 
práce provádět.

Prosím tedy za náš spolek  
i pracovníky dotčených odborů 
městského úřadu o trpělivost. Jakmi-
le začneme na aleji pracovat, jistě se 
informace dostanou na facebookový 
profil města i do Kamelotu. Zároveň 
budeme rádi za každou dobrovolnic-
kou výpomoc. 

Těšíme se na viděnou a na spo-
lečnou práci. Vždyť na světě je jen 
málo opravdu smysluplných činností 
a výsadba stromů mezi ně patří na 
sto procent.

Veronika Zlatušková,
Žijeme pro Hradiště

Předškoláci z oddílu všestrannosti Sokola cvičili u řeky

Od září do června se v sokolovně 
pravidelně každé pondělí od 16:30 
do 17:30 hodin scházela skupinka 
více než dvaceti dětí ve věku čtyři až 
šest let a pilně cvičila. Pro poslední 

cvičení 11. června jsme však využili 
krásného počastí a setkali se na 
pláži u Jizery. Na děti čekalo něko-
lik disciplín a samozřejmě medaile  
a diplomy.  

Děkujeme všem dětem za jejich 
nasazení, rodičům za to, že své ra-
tolesti při sportování podporují, a cvi-
čitelce Mirce Rydvalové a jejím po-
mocnicím za to, že se dětem věnují. 

Krásné léto plné pohybu a v 
polovině září opět na viděnou v so-
kolovně!

Martina Kulíková 
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PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

V červnovém vydání Kamelotu byl 
otištěn článek paní Sosnovcové s ná-
zvem „Patří politika do Kamelotu?“, 
ve kterém reaguje na mé poznámky 
o nevhodném institucionálním nasta-
vení a problematickém fungování to-
hoto zpravodaje. Autorka příspěvku 
naopak současnou praxi hájí s tím, 
že nedochází k porušování zásad 
vydávání periodika a že v redakční 
radě zasedají nestranní odborníci 
či nominanti různých politických 
uskupení. Mé tvrzení o nerovných  
a neférových podmínkách, kterým 
čelí politické strany a hnutí oproti 
politicky aktivním spolkům, odráží 
autorka tezí, že „důležité […] je, o ja-
kou akci se jedná, a ne kdo ji organi-
zuje“. Přestože si paní Sosnovcové 
velmi vážím, s takovouto argumenta-
cí se nemohu ztotožnit.

Nikdy jsem netvrdil, že dochází 
k porušování zásad vydávání perio-
dika. Pouze od počátku upozorňuji 
na skutečnost, že přijaté zásady 

jsou věcně nevyhovující a neobsa-
hují dostatečné pojistky proti zneuži-
tí Kamelotu v politickém soupeření. 
Nastavená pravidla, která v mnohém 
odporují existujícím metodickým 
doporučením (např. Manuál pro 
dobré radniční periodikum vytvoře-
ný občanským sdružením Oživení), 
navíc nebyla projednána a schvále-
na zastupitelstvem města, tedy se  
k nim nemohli vyjádřit zástupci všech 
zvolených politických uskupení. 

Na vznesenou otázku, zda patří 
politika do Kamelotu, je třeba odpo-
vědět jednoznačně kladně. Vždyť 
politika (z řeckého polis neboli obec 
či město) je důležitou a neodděli-
telnou součástí veřejného prostoru,  
o které je třeba vést intenzivní a zá-
roveň věcné a kultivované diskuse.  
A právě městské periodikum by mělo 
být platformou garantující vyvážený 
prostor pro různorodé názory. Aby 
tomu tak bylo, je nutné soustavně 
vynakládat přiměřené úsilí k získá-

ní alternativních názorů k tématům 
připravovaným k uveřejnění, což 
je postup, který jsem v uplynulých 
třech letech bohužel nezaznamenal. 
Pokud by tomu bylo jinak, čtenář 
by si v posledním vydání Kamelotu 
přečetl vedle manipulativního a věc-
ně chybného článku pana starosty 
o pořizování územního plánu také 
stanoviska dalších osob, a nemusel 
by tak na alespoň trochu vyvážený 
pohled čekat další měsíc.

Při zdůvodnění nestejných in-
zertních podmínek pro jednotlivé 
politické subjekty se paní Sosnovco-
vá odvolává na charakter konkrétní 
akce. Tato argumentace však má zá-
sadní trhlinu. Například zmiňovaný 
Dětský den byl událostí spolufinan-
covanou městem, kde představitelé 
Žijeme pro Hradiště sbírali podpisy 
pro svou kandidaturu v podzimních 
komunálních volbách, událostí, která 
byla na webových stránkách tohoto 
subjektu prezentována jako mís-

to setkání s kandidáty, a konečně 
událostí, která je počinem prezen-
tovaným ve volebním programu. 
Představitelé a sympatizanti tohoto 
spolku uspořádali v minulých letech 
celou řadu výborných akcí, kterými 
výrazně přispěli k rozvoji komunitní-
ho života v našem městě, za což jim 
patří velký dík a také obdiv. Ani tyto 
bohulibé aktivity však nemohou být 
ospravedlněním dvojího metru, který 
je v současnosti uplatňován. 

V úvodníku posledního vydání 
Kamelotu pan starosta avizoval, že 
v zářijovém čísle bude pro všechna 
politická uskupení vyhrazen stejný 
prostor pro jejich prezentaci a pro-
pagaci. Tento jednorázový krok však 
musí být následován trvalou změnou 
zásad vedoucí k zajištění vyváže-
nosti periodika a rovných a férových 
podmínek pro všechny. 

Václav Haas,
zastupitel města za ČSSD

Stále rovní a rovnější

V červnovém vydání měsíčníku Ka-
melot byl publikován článek starosty 
města Ondřeje Lochmana týkající se 
pořizování nového územního plánu. 
Jako určený zastupitel se rozhodně 
nezříkám spoluodpovědnosti za 
tento proces, avšak manipulativní 
vyznění obzvláště druhé části pří-
spěvku mě přimělo k reakci a uve-
dení celé záležitosti na pravou míru.

Na vzniku nového územního 
plánu se podílí celá řada subjek-
tů: obec, pořizovatel, projektant, 
dotčené orgány a nadřízený orgán 
územního plánování (krajský úřad). 
Určený zastupitel je tedy pouze 
jedním článkem celého procesu, 
jehož hlavní úlohou je vyjadřovat se 
k předloženému návrhu z hlediska 
zájmů obce v oblasti územního roz-
voje. Ten, kdo celý proces řídí, koor-
dinuje a administruje, je pořizovatel, 
tedy Oddělení speciálních činnosti 
Městského úřadu Mnichovo Hradi-
ště. Zároveň si obec může přizvat  
k celému procesu odborného ga-
ranta, v našem případě architekta 
města, který ve vysoce komplexním 
a složitém procesu územního pláno-
vání působí jako podpora určeného 

zastupitele.
Na úpravě návrhu územního 

plánu se začalo pracovat na počátku 
roku 2015, kdy byl ustaven Výbor pro 
územní plánování, do jehož vedení 
jsem byla z pozice určeného zastu-
pitele jmenována. Výbor mi však  
v žádném případě nebyl „k ruce“, jak 
uvádí pan starosta. Naopak byl plat-
formou, na které se za účasti zástup-
ců jednotlivých politických uskupení 
zvolených do zastupitelstva města, 
pořizovatele a architekta města 
návrh územního plánu podrobně 
diskutoval. Přestože to nebyla jedno-
duchá jednání, vzhledem k tomu, že 
se zde střetávaly mnohdy velmi roz-
dílné ideové názory na rozvoj města, 
podařilo se dát dohromady celkem 
konsensuální souhrn požadavků 
na úpravu návrhu. Architekt města 
poté zapracoval tyto požadavky do 
dokumentu s názvem „Souhrn do-
poručení pro úpravu návrhu“, který 
se zabýval zejména třemi proble-
matickými oblastmi: velkým množ-
stvím zastavitelných ploch, slabým 
vztahem města s okolní krajinou a 
nepřesvědčivě podloženým doprav-
ním řešením. Dokument byl předán 

pořizovateli a projektantovi v červnu 
2016 a následně byla zahájena slo-
žitá trojstranná jednání o rozsahu  
a možnostech úprav návrhu územní-
ho plánu. Ta byla ukončená v březnu 
2017, přičemž pořizovateli byly za 
město předány vyhodnocené připo-
mínky občanů a dotčených orgánů.

Tehdy se jevilo jako reálné do-
končit celý proces pořizování do léta 
2018, tedy ještě v tomto volebním 
období. Bohužel v průběhu roku 
2017 nastaly problémy s kapacitami 
a termíny jak na straně projektanta, 
tak na straně Oddělení speciálních 
činností. Nakonec problémy vyvr-
cholily několikaměsíční pracovní 
neschopností pověřené úřednice 
pořizovatele tj. Oddělení speciálních 
činnosti Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště a celý proces nabral takový 
časový skluz, který se již nepodařilo 
zvrátit. Z pozice určené zastupitelky 
jsem pravidelně předkládala zprávy 
a informace jak zastupitelstvu, tak 
radě města. S ohledem na ohro-
žený časový harmonogram jsem 
opakovaně vyzývala vedení města k 
řešení celé situace. Navrhovala jsem  
a následně personálně zajistila ex-

terní výpomoc pro pořizovatele, kte-
rá však byla využita pouze na dílčí 
část v rámci celého procesu.

Článek pana starosty vypovídá 
o tom, že buď neporozuměl procesu 
pořizování územního plánu a rolím 
jednotlivých aktérů v něm, nebo za-
hajuje předvolební boj svalováním 
odpovědnosti na jiné. O druhé mož-
nosti svědčí fakt, že zveřejnění pří-
spěvku následuje po mém vyjádření 
již znovu nekandidovat v nadcháze-
jících říjnových komunálních volbách 
za Žijeme pro Hradiště. Důvodem to-
hoto rozhodnutí není zpochybňování 
práce, která byla v rámci čtyřletého 
působení na radnici odvedena a na 
které mám zájem se nadále podílet, 
ale způsob a styl politiky, s nímž se 
již delší dobu neztotožňuji. Jelikož 
bych ráda dokončila práci na územ-
ním plánu a dalších projektech, a do-
stála tak své odpovědnosti, rozhodla 
jsem se přejít na kandidátku koalič-
ního partnera, sociální demokracie, 
jejíž místní vedení uplatňuje politický 
styl mně mnohem bližší.

Jana Podzimková,
zastupitelka města

Fakta o pořizování územního plánu

Muzejní noc 2018 přivedla návštěvníky na málo známá místa Mnichova Hradiště
Muzejní noc 2018 je již minulos-
tí, v podvečer pátku 25. května se  
s námi vydalo více než 400 účastní-
ků po stopách skrytých míst našeho 
města. Probíhající oslavy 100. výro-
čí naší republiky jsou jistě vhodnou 
příležitostí k jejich odtajnění. Z jiné 
perspektivy tak bylo možné poznat 
hned pět známých objektů našeho 
města. 

‚‚30 let chodím do divadla, ale 
o propojení jeviště sálu Klubu s di-
vadelním jsem nevěděla...‘‘ zaznělo 

v různých podobách za večer mno-
hokrát. Tajemnou oponu mezi jevišti 
odkryli při svém krátkém představení 
členové folklórního souboru Furiant 
z Malé Bělé. Následné spatření 
nasvíceného hlediště městského 
divadla z protilehlého sálu Klubu byl 
pro mnohé jedinečný zážitek a pře-
kvapení. 

Jedinečné bylo též zcela nepo-
chybně i setkání čtyř starostů naše-
ho města napříč staletími u jednoho 
stolu, včetně místa, kde k tomu do-

šlo – v radničním vinném sklípku! 
Společnou diskuzi vedl současný 
starosta města Ondřej Lochman 
spolu s bývalými starosty Aloisem 
Linkem, Josefem Ringem a Jindři-
chem Kvapilem, ztvárněnými herci 
mladoboleslavského Divadýlka na 
dlani. Jen škoda, že nedorazil také 
pozvaný JUDr. Jan Antonín Herold!

Seznámení s krásou interiérů 
a historií fary umožnil a osobně se 
návštěvníkům věnoval farář Pavel 
Mach. Na uvítanou byla pro kaž-

dého připravena sklenička dobrého 
vína. O zvýšení, v tomto případě 
však adrenalinu v krvi, se postaralo 
akčně pojaté odkrytí tajemství měst-
ské knihovny, v podobě dochované-
ho trezoru s pancéřovanými dveřmi 
s otočným mechanickým zámkem  
z doby, kdy v domě sídlila Občanská 
záložna. Návštěvníci se stali svědky 
loupežného přepadení a následného 
zjišťování vzniklých škod. Lupiči se  
o svůj lup podělili s přítomnými dětmi 
v podobě zlatých čokoládových min-

Vůně divadla

Následující řádky zachycující at-
mosféru mnichovohradišťského 
divadla z pozice mladé herečky 
vznikly v souvislosti s divadelním 
představením ZUŠ Mnichovo Hra-
diště pro školy, které se odehrálo 
v dubnu.

Hned jak vkročím do divadla, 
ať už jako divák nebo herec, ucítím 
tu krásnou medovou vůni, kterou 
většina normálních lidí necítí. Po-
kud ovšem chvátám, dotkne se mě 
jen lehce, a přesto tak krásně, jako 
když malé miminko chytá maminčin 
prstík poprvé v životě. Když se vůně 
spojí se srdcem, voní ještě krásněji 
a medověji, ovšem to k tomu potře-
bujeme absolutní oddanost a lásku 
k divadlu. Proto ji většina lidí necítí. 
Když projdeme hlavním vchodem, 
dostaneme se do šaten. I zde je 
velmi krásná vůně, a ne jedna! Jsou 
jich zde tisíce, splétají se do sebe 
a tvoří tu úžasnou atmosféru, která 
proplouvá až do předsálí. 

Zde se lidé většinou smějí, ob-
čas se ale vytvoří velký, dokonce až 
nepříjemný hluk, který bývá mnohdy 
i v sále. Tam se lidé smějí, baví se 
a čekají s nastraženýma ušima, až 
uslyší vytahující se oponu. Ale čas 
od času se také hádají, nadávají si, 
křičí na sebe, pomlouvají se. To se 
pak z té hezké atmosféry vytvoří oš-
klivá, dusná a nenávistná, kterou se 
někdy nakazí i lidé, kteří přišli veselí. 
A pak si mnozí ani nevšimnou, že 
opona už je nahoře. To se pak špat-
ně hraje, protože lidé nedávají pozor 
a jen s nenávistí myslí na druhé. 
Když představení skončí, diváci od-
cházejí s různými emocemi. Někteří 
nadšení, jiní zklamaní, další unave-
ní, ostatní třeba veselí. S odchodem 
pociťují naposledy tu slaďounkou 
vůni, která je v každém divadle jiná, 
ale vždy moc hezká. Představení 
skočilo, můžou odejít. 

To ovšem neplatí pro herce. To 
já, když jdu do divadla hrát, chodím 
většinou veselá. Přicházím, když 
tam ještě nikdo z diváků není. Pro-

jdu vůní hlavního vchodu, která mě 
většinou praští do nosu stejně prud-
ce, jako když se oči podívají přímo 
do sluníčka, a jelikož chodím vždy 
pozdě, nemůžu se jí dlouho kochat. 
V šatně zatím toho slaďounkého aro-
ma není moc, protože tam ještě ne-
visí žádné kabáty a svetry. S úsmě-
vem pozdravím někoho, kdo byl 
vyslán, aby stál za pultem a čekal na 
lidi, kteří mu dají svůj čerstvě vypra-
ný kabát, jenž provoní celou míst-
nost. V předsálí, tam už se musím 
usmívat, protože my herci jsme za-
kladateli divadelní atmosféry. Když 
vejdu do sálu, většinou se už zkouší. 
Potichu pozdravím a sednu si na jed-
no ze zaprášených křesel, která, co 
si budeme povídat, nejsou ani moc 
nová. Prohlédnu si kousek předsta-
vení a poté vstanu a potichoučku 
jako malá myška se proplížím až 
do zákulisí, kde vždy zakopnu o ten 
hloupý schod, který nemá nikdo rád. 
V zákulisí je dusno. Nervozita srší  
z každého a všichni se bojí, že zkazí 
text nebo že vejdou na jeviště moc 
brzo či moc pozdě. Lidé se doučují 
text a stresují se. Naštěstí se vždy 
najde někdo, kdo to dusno v záku-
lisí odlehčí. Pak je v zákulisí veselo 
a občas jsou všichni až rozjívení  
a nedokážeme se pak soustředit. 
Pak se řekne oblékat, a to se ta ner-
vozita vrátí, protože pak lidé nemů-
žou najít své kostýmy nebo důležité 
rekvizity. Naštěstí to vždycky dopad-
ne dobře a všichni mají, co chtějí. 

A pak přijde část, které se všich-
ni bojí. V sále zazněly první hlasy. 
Od té doby jsou všichni připraveni,  
a když se roztáhne opona, vše je, 
jak má. Když hraju, občas se podí-
vám do hlediště, jak na to lidé rea-
gují. Když se smějí, usměju se na ně 
zpátky. Když se nudí, udělám něco, 
aby se představení zpestřilo. Když si 
povídají, zvýším hlas, aby věděli, že 
mluvím já. Jakmile se dohraje, přijde 
potlesk. Slabý potlesk ukáže, že je 
ještě na čem pracovat. Silný potlesk 
vždy potěší a značí, že se hra líbila.

Po představení je už v zákulisí 
veselo. Smějeme se vlastním chy-
bám a při převlékání opět nemůže-
me najít oblečení, tentokrát ale to 
civilní, ve kterém každý přišel. Vše 
dobře dopadlo. Odcházíme. A napo-
sledy pociťujeme ty krásné, slaďou-
linké vůně. 

                                                                                                            
Anežka Králová, 

7. B, ZŠ Studentská

cí, které při útěku cestou poztráceli. 
Jako páté místo letošní speciál-

ní Muzejní noci jsme zvolili neogo-
tickou hrobku na městském hřbitově, 
která je od roku 2012 kulturní památ-
ku České republiky. Formou komen-
tovaného promítání historických fo-
tografií jsme si představili historii této 
stavby a také jména všech, kteří zde 
našli svůj věčný odpočinek. Tedy 
příslušníků hned pěti rodin, dvou bý-
valých starostů našeho města, šesti 
příslušníků protifašistického odboje, 

včetně významného novináře, ko-
munistického politika a mnichovo-
hradišťského rodáka Jana Švermy. 

Všem, kteří se na Muzejní noci 
podíleli, děkujeme za jejich čas  
a ochotu a Vám, kteří jste se za 
skrytými místy našeho města s námi 
vydali, za hojnou účast. 

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ
František Lanc

V době dovolených a letních prázd-
nin navštíví tisíce turistů Drábské 
světničky a jejich okolí. Využívají 
k procházkám a výletům značené 
turistické cesty, shlížejí do kraje  
z četných vyhlídek…

Také vy, čtenáři Kamelotu, oby-
vatelé Mnichova Hradiště a všichni, 
kteří žijete v blízkosti Mužského  
a Drábských světniček, jste se jis-
tě už mnohokrát kochali výhledy 
na blízký Žabakor či vzdálenější 
Bezděz nebo Ralsko. Napadlo vás 
někdy, že cesty, schody, žebříky  
i upravené vyhlídky zde před zhru-
ba 100 lety vůbec nebyly? A pokud 
ano, přemýšleli jste o tom, kdo zde 
toto všechno vytvořil? Zásluhy na 
zpřístupnění Drábských světniček 
turistům má mnichovohradišťský od-
bor Klubu českých turistů. Mezi nimi 
zaujímá jedno z nejčelnějších míst 
jeho dlouholetý aktivní člen Fran-
tišek Lanc. Asi už není mezi námi 
mnoho těch, kteří ho znali, nebo 
těch, kteří znají alespoň jeho jméno. 
Náš článek chce tuto skutečnost na-
pravit. Kdo tedy byl František Lanc?

Ověřených informací o jeho 
životě bohužel nemáme mnoho. 
Víme, že se narodil na Kolínsku, ve 
Svojšicích, 24. dubna 1876. Jeho 
otec Václav Lanc byl tesař a vojín, 
matka Barbora, rozená Drahoňov-
ská, byla dcerou rolníka z Nové Vsi 
na Kolínsku. Bohužel se nám zatím 
nepodařilo získat informace o jeho 
mládí, nevíme, jaké měl vzdělání 
ani jakým způsobem se ocitl v Mni-
chově Hradišti. Nabízí se vysvětlení, 
že sem přišel za prací. Víme, že žil 
v Mnichově Hradišti už v době mo-
narchie, kdy je titulován jako vrchní 
správce okresní správy silnic. V tom-
to povolání působil až do konce 30. 
let, kdy odešel do penze. Víme také, 
že byl dvakrát ženatý. 

S první ženou Anežkou se ože-
nil zřejmě v roce 1911, z manželství 
se narodily dvě děti, syn František 
a dcera Milada. Milada se provdala 
za Karla Perlheftra, vrchního ředitele 
velkostatků na Třeboňsku. Později 
žila s manželem v Praze, vyučovala 
francouzštinu na vyšší střední škole. 
Její manželství bylo bezdětné. Fran-
tišek Lanc ml. se oženil s Helenou 
Austovou, dcerou známého hudeb-
níka. Jejich dcera Helena, provdaná 
Žižková, je jediným přímým potom-
kem Františka Lance.  

V roce 1929 se František Lanc 

oženil podruhé. Jeho ženou se 
stala vdova Jindřiška Svobodová, 
rozená Fritschová, dcera známého 
mnichovohradišťského tiskaře a na-
kladatele. Společně bydleli v domě 
čp. 349 v Turnovské ulici, který měla 
paní Lancová jako dědictví po svém 
prvním manželovi Karlu Svobodovi, 
jenž zde provozoval zasilatelství  
a povoznictví a zemřel v roce 1925. 
V domácnosti Lancových vyrůsta-
la také dcera paní Lancové Věra. 
Lancovi provozovali obchod uhlím  
a výčep piva.

František Lanc byl členem řady 
místních spolků. Připomeňme jeho 

František Lanc.

činnost ve skautingu, kde se věnoval 
více než dvacet let práci s mláde-
ží, byl oblastním velitelem Junáka,  
s mladými skauty se zúčastnil jam-
boree v Polsku, Rumunsku a v Ho-
landsku. Významné bylo jeho půso-
bení v okresním muzejním spolku, 
jehož členem byl od roku 1915.  
V letech 1920-22 byl spolkovým 
jednatelem, poté kustodem, od 
roku 1936 místopředsedou. Za své 
zásluhy byl v roce 1950 jmenován 
čestným členem tohoto spolku. 
Výše jsme již zmínili jeho působení 
v Klubu českých turistů. Již v roce 
1914 vykonával funkci pokladníka 

František Lanc s příbuznými na zahradě domu čp. 28 na náměstí v roce 1933, 
kde sídlila významná Fritschova tiskárna.

Lancova vyhlídka na Budovcově stezce.

místního odboru, ve 20. letech byl 
jeho jednatelem a od roku 1932 mís-
topředsedou. 

František Lanc se účastnil ar-
cheologických vykopávek v okolí 
Mužského. Pod jeho vedením vykli-
dili členové mnichovohradišťského 
odboru KČsT v roce 1921 zeminu 
v obou tesaných prostorách Hyn-
šty. Při tom nalezli fragmenty stře-
dověkých nádob, kostěný přeslen 
a zlomek kostěné brusle a také 
keramiku související s využíváním 
středověkých prostor v 18. století.  
V odborných archeologických tex-
tech jsou zmiňovány také Lanco-
vy objevy středověkých střepů na 
skalním vrcholu nad světničkami. 
Tyto nálezy byly uloženy do sbírek 
okresního, dnes městského muzea 
v Mnichově Hradišti. Ve stejném 
roce František Lanc objevil a odkryl 
hradní kapli na Drábských světnič-
kách, světnici s tesaným oltářem,  
v současné době již značně zdevas-
tovanou. Své poznání zmíněných 
lokalit zúročil při tvorbě první turis-
tické mapy barevně značených cest, 
vytvořené v měřítku 1:25000, mimo 
dodnes známých a využívaných tras 
zde najdeme i cesty již zaniklé. Jed-
nou z nich byla i unikátní žlutě zna-
čená Budovcova stezka, vinoucí se 
po celé své délce temenem skalního 
pásma od ochozu nad Drábskými 
světničkami, přes Staré Hrady ke 
skalce Kosovce před Příhrazy. Její 
pracné budování probíhalo právě 
v té době, kdy byl František Lanc 
jednatelem mnichovohradišťského 
odboru klubu turistů. Náročnější pa-
sáže trasy zpřístupnili členové klubu 
vybudováním více než 1000 scho-
dů, rozhledová místa pojmenovali 
po čestných členech svého odboru  
i po ostatních, kteří se o stezku za-
sloužili. Byla to například vyhlídka 
učitelky a zasloužilé turistky Marie 
Kubrychtové, tehdejšího ředitele 
odboru ministerstva národní obrany 
Chudoby, ale také vyhlídka Lancova 
na vrcholu krásného útvaru Lancovy 
skály, horolezci přezdívaná Nočník. 
K slavnostnímu otevření stezky do-
šlo 1. června 1924. Z výše uvede-
ných důvodů byl František Lanc ve 
své době považován za nejlepšího 
znalce oblasti Drábských světniček, 
Klamorny, Starých Hradů, Hynšty, 
Krtoly, Kotle, Hrázky a dalších ob-
jektů. S jeho jménem se můžeme 
setkat v různých regionálních a turi-
stických publikacích, ale i ve spisech 
odborných, např. u historika Josefa 
Vítězslava Šimáka či archeologa 
Jana Filipa.

V druhé polovině 40. let byl 
František Lanc jmenován minister-
stvem školství a osvěty konzerváto-
rem státního památkového úřadu s 
působností pro okresy Mn. Hradiště, 
Sobotka a Doksy. Podle jeho pokynů 
a za jeho dohledu došlo k úpravám 
na zříceninách Valečov, Zvířetice, 
Zásadka, podílel se i na úpravách 
Bezdězu. Na počátku 50. let se 
František Lanc snažil o záchranu so-
chy sv. Vojtěcha, která stála v Mni-
chově Hradišti v místech, odkud ved-
la cesta na Horku, kde kdysi bývalo 
popraviště. Socha pocházela z roku 
1770, jejím autorem byl Jan Hájek. 
S rozrůstáním města se dostala do 
blízkosti bývalé pily a byla poškoze-
na. František Lanc sháněl peníze na 
její opravu, žádal odpovědné orgány 
o opravu vzácné památky, ale jeho 
úsilí bylo marné. V roce 1951 byla 
socha sražena traktorem a zničena.

František Lanc zemřel v roce 
1954, pochován je na mnichovohra-
dišťském hřbitově.

Jana Dumková, Karel Hubač
Muzeum města Mn. Hradiště 

U turistické chaty Na Krásné vyhlídce, zleva manželé Karel a Milada Perlhef-
trovi, Věra, Jindra a František Lancovi.

Mariánský sloup na náměstí v Mnichově Hradišti na diapozitivu Františka 
Lance.František Lanc s dcerou Miladou na Budovcově stezce nad skalní věží Stařena.

První turistická mapa barevně značených cest oblasti kolem Mužského vyho-
tovená Františkem Lancem ve 20. letech 20. století.



Chcete v Kamelotu in-
zerovat, a oslovit tak 
3500 domácností? Stačí 
si připravit inzertní pod-
klad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stran-
ska@mnhradiste.cz). 
Konkrétní ceník i pod-
mínky inzerování nalez-
nete v sekci Kamelot na 
webu města.
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Veselá zvesela
O víkendu 15. a 16. června se pod 
záštitou Veselé vesnice konala již 
tradiční Veselá pouť. Sedmý ročník 
oslav příchodu léta si i díky skvělé-
mu počasí užilo asi 500 návštěvníků 
a atmosféra byla po oba dny výbor-
ná. 

Zatímco páteční večer se nesl  
v poklidnějším duchu a za doprovo-
du kytarové hudby v podání Honzi 
Fušiho s kapelou si ho návštěvníci 
užili na Sedlákovic statku, sobotní 
den byl od dopoledne plný řeme-
sel, pouťových atrakcí, zábavy pro 
děti, dobrého jídla, pití a v nepo-
slední řadě výborné hudby, která 
návštěvníky provázela celým dnem. 
Celodenní program zpestřily děti  
z mateřské a základní školy se svým 
vystoupením na téma olympijských 
her, které musely již tradičně pro 
velký úspěch během dne předvést 
hned dvakrát. Odpočinout si pak 
mohly u loutkového divadélka u kap-
ličky, kde se hrálo několik pohádek. 

O příjemnou letní atmosféru 
se postaraly kapely Kmen, Konec-
konců, The Vintageband a závěr 
dne patřil dobře známé kapele Wix  
a Luboši Odhánělovi, kteří hráli roz-
tančenému davu až do pozdních 
večerních hodin.

Markéta Husáková

INZERCE


