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Zápis ze spole čného jednání Kulturní komise a Komise pro cestovní ruch konaného  
dne 13.3.2018 ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti, od 16:30 do 18:30 hodin. 

 
 

Upozorn ění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní 
a komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 
 
 
Přítomni: Kulturní komise  - Lenka Sosnovcová (předsedkyně), Martina Bachová, Jana Dumková, Jana Jedličková, 

Dagmar Karásková, Ondřej Lochman, Dominik Malý, Soňa Švábová, Ondřej Šindelář (tajemník);  
Komise pro cestovní ruch  - Dana Lamačová (předsedkyně), Petr Beran, Tomáš Hejdrych, Karel Hubač, 
Jana Jedličková, Martina Kulíková, Hana Otáhalová, Tereza Šímová, Soňa Švábová, Dana Stránská 
(tajemnice) 

 
Omluveni: Kulturní komise  – Helga Archmanová, Lucie Beranová, Radovan Chmel, Pavel Mach, Zuzana 

Morkusová, Lenka Procházková, Daniela Sedláková, Hana Skramuská;  
Komise pro cestovní ruch – Iveta Dandová, Vít Ditrich, Karel Hluchý, Lucie Podařilová, Jiří Senohrábek, 
Lenka Somolová 

 
 
PROGRAM:  

1. Zahájení 
2. Informace o aktivitách a plánech Klubu s.r.o. a Infocentra 
3. Informace z dalších institucí (knihovna, muzeum, DDM …) 
4. Plánované aktivity komisí  
5. Různé 

 
1. Zahájení 
 
Předsedkyně komisí přivítaly přítomné členky a členy komisí, shrnuly dosavadní aktivitu komisí, představily program 
a nové členy komisí. 
  
 
2. Informace o aktivitách a plánech Klubu s.r.o. a Infocentra 

 
• Klub 

o květen/červen – jarní mini-abonmá – 3 herecké osobnosti (Shylock – Kňažko, Koule – Tomicová, 
Sex pro pokročilé – Roden a Krausová), cca polovina abonentek je prodána či rezervována 

o abonmá 2018/2019 – 90 % programu domluveno, prodej spuštěn na jaře 
 

• Infocentrum 
o zapojení do tvorby mnichovohradišťského questu (hledačka pro veřejnost, cesta po městě, 

veršované tajenky) – dokončování tvorby, proběhne testování a propagace – bylo by vhodné 
umístit provizorní tabulku, kde přesně byla rozhledna umístěna, umístit by mohla např. Jednota 
bratrská 

o účast na dětském dni – tajenky, křížovky, kvízy (zapojení studentů z Gymnázia, L. Umáčený) 
o letní příloha Kamelotu (zapojení studentů z Gymnázia) 
o průzkum bezbariérových výletních cest (opět spolupráce se studenty) 
o křížovky z Hradiště (opět se studenty) 
o vydány nové pohledy 
o příprava DL letáčku Drábské světničky 
o na webu bude upravena sekce Turistika (opět můžou pomoct studenti) 
o 8. 5. účast na Dni vítězství, Advent 

 
3. Informace z dalších institucí (knihovna, muzeum, DDM …) 

 
• Muzeum 

o 7. 4. zahájení sezóny, nově vstupné 40/20 Kč 
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o hlavní výstava věnovaná cyklistice, vernisáž 19.4. – exponáty ze sbírky Stanislava Hnízdila (rodák), 
vystoupení Baletu na vysokých kolách (bylo by možné domluvit i na akci 1.9., po domluvě 
s Dominikem Malým) + vznikne snad i brožura věnovaná cyklistice 

o další výstava - panely a interaktivní prvky seznamující s nejznámějšími pověstmi z Mnichova  -
Hradiště a okolí (+ program pro školy) 

o vytvoření dotazníku Život v Mnichově Hradišti v 70. a 80. letech – prosba o pomoc s šířením 
(knihovna, infocentrum), bude na webu a Facebooku, sběr cca do léta 

o křest knihy Mileny Roudné,  Za památnými stromy Mnichovohradišťska – 29.3. 
o příměstský tábor Cestou necestou minulostí hradišťskou (30. 7. – 3. 8.) – nabízejí se pomoci: Jana 

Jedličková, Martina Kulíková, Dana Lamačová, Dana Stránská, věk 7 – 12 let, 10 – 20 dětí, cena 
cca 1400 Kč/týden 

o 25. 5. muzejní noc nejen v muzeu – otevřeno několik objektů (sklípek na radnici, Švermova hrobka, 
fara, dvorek u č.p. 7, trezor v knihovně) 

o výstava obrazů - na podzim 
 

• Zámek (více info na stránkách https://www.zamek-mnichovohradiste.cz/) 
o sezóna začíná 30.3. – komentované okruhy (2. okruh a zámecké divadlo) 
o Valdštejnské kratochvíle – rozšíření hrado-zámeckých nocí (5. a 6. 7., speciální prohlídky přes den i 

v noci) 
o připravuje se stálá výstava do pokladny zámku (100 let na zámku MH) – panely, aplikace na mobilu 

(pan Altman, Dr. Lukášová, kasteláni) – otevřít ideálně do 28.10. 
o 2 týdny v červnu pro školy – trojkombinace divadelní přestavení (napasováno na slohy renesance, 

baroko, rokoko), dílna v Salle Terreně (etiketa v době baroka a rokoka), dětská prohlídka zámku – 
nově i týden pro druhý stupeň a střední školy 
� vznikne stálá oživená prohlídka (baron von Koller - doprovázel Napoleona na Elbu) 

s pohádkou 
� nabídka školám, vznikne letáček 

o každý rok je na památkách NPÚ zasvěcený nějakému tématu (loni - renesanční šlechta, letos - 
česká šlechta v evropské diplomacii – viz baron von Koller, 2019 – Valdštejnský rok – Valdštejnský 
palác, Duchcov, Doksy) 

o proběhnou standardní akce – semináře barokního tance a hudby, Centrum 83 – prodej 
z chráněných dílen 

o Kaple Sv. Anny zůstává v majetku státu – prostor pro koncerty 
o chystají se stavební úpravy na zámku – oprava Vozové brány 
o nový informační systém NPÚ (cedule) – od 1. května 
o příští rok snad restaurování Salla terreny (přístupné veřejnosti) – z prostředků Mininsterstva kultury 
o je zrestaurovaná renesanční kazeta/šperkovnice v italském salónu 
o 27.10. komentovaná procházka – zviditelnění zrestaurovaných věcí 

 
• Knihovna 

o Noc literatury – 9. 5. – budou rozeslány podrobnější informace členům komisí 
� na různých místech po městě se čtou úryvky z knížek (každý čte stejný úryvek několikrát, 

mění se publikum) 
� tipy na místa – dvorek v knihovně, Farmářský obchod, Kavárna u Zlatníka, Podzemí, 

divadelní bar, Cukrárna za rohem, fara, Galerie Konírna na dvorku ZUŠ 
� čtenáři – Lenka Sosnovcová, Jiří Senohrábek, František Skřípek, ochotníci … 
� poslat připomínky (tipy na místa a čtenáře) e-mailem, do konce března 

o Kronika Oldřicha S. – oceněné video 
� tvůrci by jej chtěli prezentovat v Hradišti 
� vychází z kroniky Kruhů, Podolí 
� pan Sedláček, bývalý hostinský z Antošů, U Karlových Varů … 
� psal si osobní, rodinné kroniky (část vlastní muzeum, paní Bachová, něco rodina vyhodila) 
� akce proběhne ve Volnočase, budou dělat Baráčníci 
� paní Jedličková předá kontakt na pana Šmídu (režisér) 

 
4. Plánované aktivity komisí 

� Komise pro cestovní ruch a Kulturní komise – společně se sejdou 11.9. 16:30 
� Návrh spojit je – v novém funkčním období zastupitelstva 

 
5. Různé 
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• omalovánky – zajímavosti z města (současné i minulé), možnost prodávat + nabízet pro různé účely jako 

prezentační materiály 
o informační role (dvoujazyčné texty) i zajímavá grafika 
o vydává Nakladatelství Oblak z Vysokého nad Jizerou 
o zjistit možnost podělit se o náklad s dalšími subjekty (Valečov, Zámek Mnichovo Hradiště, knihkupci 

a trafiky) a možnost autorky/nakladatelství podílet se na nákladech 
o zvážit spíše pořízení z propagačních prostředků, zvážit kolik by město upotřebilo 
o otázkou je i způsob tvorby (anketa, místní studenti, spolupráce s Infocentrem) 
o názory komisí – přítomní členové se pro výrobu těchto omalovánek na klíč vyjádřili v poměru cca 

50:50, hlasování o usnesení neproběhlo 
 

• MAP – město naváže na úvodní projekt Místní akční plán vzdělanosti, bude to cca 4-letý projekt – 
prostředky na rozvoj vzdělávání v ORP, budou tam i prostředky na přípravu regionálního vyučování 
(materiály, tábor, vzdělávací program, pracovní listy, questy apod.) 
 

• 2. etapa lesoparku – nešlo by vyzvednout náhrobní kameny (v Jizeře a půl metru pod zemí)? Prověřit 
v rámci příprav 2. etapy 
 

• připravované akce – Vítání jara (25.3.), Čarodějnice (30.4.), Noc literatury (9.5.), Den dětí (2.6.), Sousedská 
slavnost (15.9.), 100 let republiky (řada akcí) 
 

• spolek rodáků – reedice knížky Starý Glanc vypravuje (legionář žijící v MH) – válečný deník 
 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 23. 3. 2018   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro cestovní ruch, Kulturní komise a asistentka odboru Kanceláře vedoucího úřadu. 
 
 


