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Město kupuje Hotel U Hroznu, otevírá se 
cesta úpravám Klubu i stěhování muzea
Nejstarší mnichovohradišťský hotel 
a jeden z výstavních domů na Ma-
sarykově náměstí se již brzy stane 
majetkem města. Díky vlastníkovi 
hotelu, jenž nabídl svou nemovitost 
městu jako prvnímu možnému zá-
jemci, spěje k vyústění otázka úpra-
vy budovy Klubu Mnichovo Hradiště 
a také otázka stěhování městského 
muzea ze zámku do centra. Smlou-
va o prodeji Hotelu U Hroznu je před 
podpisem, jeho koupi za 15 milionů 
korun posvětilo 18 zastupitelů.

Rekonstrukce budovy Klubu  

a jeho budoucí podoba byla jedním 
z velkých a hojně diskutovaných 
témat, které zaměstnávalo zastupi-
telstvo v minulém volebním období. 
Před dvěma lety vznikla studie na-
vrhující čtyři možné varianty úprav,  
z nichž té nejnákladnější, jež po-
čítala s výstavbou nového patra  
a přestěhováním muzea do budovy, 
dalo minulé zastupitelstvo těsnou 
většinou přednost. Starosta Ondřej 
Lochman na jednání avizoval, že tak 
velkou investici bude muset potvrdit 
ještě nové zastupitelstvo. 

hotelu a že budovu nabízí k prodeji. 
Město si nechalo zpracovat 

rozbor, kolik by případná úprava pro-
stor hotelu pro potřeby města stála 
a jaké úpravy by v objektu povolili 
památkáři. Protože nejdražší vari-
anta opravy budovy Klubu a nákup 
a nutné opravy Hroznu mohou být 
velmi podobně nákladné, drtivá 
většina zastupitelů koupi objektu  
v samotném srdci města podpořila.  
A roli zde sehrála i možnost, že by 
se z hotelu se současnou kapacitou 
50 lůžek stala ubytovna.  ...2

Jelikož náročná investice by si 
vyžádala minimálně 45 milionů korun  
(a ještě o zhruba 15 milionů více, 
pokud by měl v nových prostorách 
muzea vzniknout i depozitář), vstou-
pilo vedení města minulé jaro v jed-
nání s vlastníky trojice objektů na 
náměstí, zda by nebyli ochotni své 
nemovitosti městu odprodat. Žádný 
z oslovených však neměl zájem.  
V listopadu loňského roku se pak na 
město nečekaně obrátil majitel Ho-
telu U Hroznu s tím, že již nechce 
investovat do nutné modernizace 

OdpOvEdnOst 
vs. ÚtOky

Vážení Hradišťáci,
velká ubytovna na náměstí, nebo odkup budovy dosluhujícího hotelu za 15 mi-

lionů korun? Rozlehlé logistické haly, nebo případná soudní pře s majiteli pozemků 
v průmyslové zóně? Přes sto připomínek k novému územnímu plánu a velmi složité 
posuzování jednotlivých soukromých i veřejných zájmů... To jsou hlavní z těžkých 
rozhodnutí, která v posledních měsících přijímá vedení města, rada či zastupitelé. 
Musím říci, že v této situaci radní nedali hlavu do písku, ale každé téma řeší se 
zápalem a odpovědností. A výsledky se v některých případech dostavují – podařilo 
se například snížit cenu za budovu Hotelu U Hroznu. V jiných případech dál jed-
náme – tvrdě vyjednáváme s investory, kteří chtějí postavit rozsáhlou průmyslovou 
zónu, nový územní plán konečně posouváme ke schválení. Jde o složitá rozhodo-
vání – radní po svém zasedání odcházejí z radnice v nočních hodinách a po nocích 
si ještě dohledávají informace, aby mohli co nejfundovaněji rozhodovat. A práci 
jim rozhodně neulehčují útoky, manipulace a nesmyslné příběhy šířené těmi, kteří 
odpovědnost za naše město přijmout po volbách nechtěli, když odmítli pracovat  
v radě města a dobrovolně se pasovali do role opozice. 

Na sociálních sítích, zde v Kamelotu i na dalších místech se objevují články  
a příspěvky, které jsou plné manipulací, útoků a zpochybňování a často upozorňují 
na spojitosti, které neexistují. Tedy přesněji na špinavosti, tak jak to známe z velké 
politiky. Jejich autoři rovněž zavalují zaměstnance úřadu otázkami, na které by 
znali odpovědi, pokud by se nevzdali odpovědnosti a práce pro občany v radě měs-
ta. Místo plnění svých běžných úkolů tak zaměstnanci města tráví část svého času 
dvojím vysvětlováním. A protože dosavadní zkušenost je nutí poskytované infor-
mace prověřovat opakovaně a do detailu, o to více času potřebují, aby odpověděli. 

Musím konstatovat, že mě i mnoho dalších lidí tento přístup především kan-
didátů sociální demokracie velmi zklamal. Troufám si tvrdit, že v tomto případě 
nejsme svědky odpovědného jednání, nýbrž házení klacků pod nohy. Nechci spe-
kulovat, jaká je motivace dotyčných, kteří se snaží špinit současné vedení města, 
jejich jednání však v některých případech vede pouze k tomu, že čas, který by ve-
dení města a úředníci mohli trávit prospěšnou činností, tráví hádkami a zbytečnými 
administrativními úkoly. Já, a stejně tak i další kolegové, chceme pro město praco-
vat, ne řešit donekonečna se táhnoucí spory. Chceme dotáhnout opravu několika 
kilometrů chodníků, postavit dopravní terminál, nové školní třídy, novou jídelnu  
a Klub dětí a mládeže, opravit budovu Klubu, připravit stavbu nové sportovní haly  
a na nekonečné hádky a neustále reagování na další a další články prostě nemá-
me čas. Osobně se takovéto špinavé hry odmítám nadále účastnit a stejně tak i 
další radní. Proto vás žádáme o pochopení – do budoucna už nebudeme reagovat 
na každý článek, útok či subjektivní projev názoru. Místo politikaření totiž chceme 
raději pracovat pro náš domov.

Ondřej Lochman, starosta města

NA OLŠINĚ I VE VESELÉ SI PŘIPOMNĚLI NAROZENINY T. G. MASARYKA

První prezident samostatné Československé republiky Tomáš Garrigue Masaryk by 7. března 2019 oslavil 169. narozeniny. Při této příležitosti se v tento 
den v místních částech Olšina (na snímku) a Veselá sešli místní, aby u pomníků vzdali hold zakladateli našeho státu.  
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Začala stavba autobusového nádraží, hotové má být v říjnu
V březnu začala stavba nového do-
pravního terminálu (autobusového 
nádraží) v prostoru před vlakovým 
nádražím. Jedná se o projekt, který 
město intenzivně připravuje od roku 
2016. Pokud vše půjde tak, jak je 
naplánováno, mělo by nové nádraží 
být hotovo a uvedeno do provozu do 
konce října tohoto roku. 

Proč se nádraží z náměstí přesou-
vá?

Záměr umístit autobusy k vla-
kovém nádraží není nový, plánován 
byl minimálně od druhé poloviny 20. 
století. Přesun umožní cestujícím 
lépe využít návaznost vlakové a au-
tobusové dopravy a zároveň vytvoří 
podmínky pro rekonstrukci náměstí, 
tak aby se stalo reprezentativním 

centrem města a nesloužilo pouze 
dopravě. 

Bude tedy nutné chodit od nové-
ho nádraží na náměstí pěšky?

Ne, nebude to nutné. Autobusy 
budou i nadálezastavovat na náměs-
tí (nebudou tam ale parkovat). I do 
budoucna bude tedy možné na ná-
městí nastoupit a vystoupit. Přesun 
autobusového nádraží tak nebude 
komplikací ani pro školáky dojíždě-
jící do hradišťských škol ani pro se-
niory, kteří míří například k lékařům. 

Jak bude vypadat nové autobu-
sové nádraží? Co vše je součástí 
stavby?

V prostoru před vlakovým ná-
dražím bude vybudováno pět auto-

V Domově Modrý kámen se 8. března slavil Mezinárodní den žen. Zástupci města spolu s ředitelem domova předá-
vali obyvatelkám květiny a popřáli jim především hodně zdraví. Na snímku gratuluje starosta Ondřej Lochman, za 
ním ředitel domova Petr Novák a pracovník městského úřadu Aleš Rychlý. Zcela vpravo místostarosta Jan Mareš.

MDŽ V DOMOVĚ MODRÝ KÁMEN

  Navrhujte úpravy veřejného prostoru   Upozorňujte na černé skládky

  Pomáhejte s hledáním majitelů ztracených zvířat   Ohlašujte poškozený majetek města

Výtěžek z plesu podpoří Jakuba Krsku
Ve čtvrtek 21. února předal starosta 
města Ondřej Lochman společně 
se sociální pracovnicí městského 
úřadu Stanislavou Pickovou výtěžek  
z reprezentačního městského plesu, 
který putuje Jakubovi Krskovi a jeho 
mamince.

Paní Iveta Krsková z Mnicho-
va Hradiště je velmi silná žena, jež 
se sama stará o svého syna Jaku-
ba, který na tom není po zdravotní 
stránce vůbec dobře. Jednadvaceti-
letý muž trpí autismem, paranoidní 
schizofrenií, epilepsií, poruchami 
chování a dalšími přidruženými po-
ruchami, které k těmto závažným 
onemocněním patří. 

Jakub skoro deset let pobýval 

po různých psychiatrických nemoc-
nicích a domovech, než se poved-
lo jeho zdraví stabilizovat natolik, 

aby mohl být doma nastálo (nyní je 
doma od srpna 2018). 

„Město Mnichovo Hradiště se 
ve spolupráci s Klubem rozhodlo, že 
věnuje výtěžek z plesu právě Krsko-
vým vzhledem k Jakubovým diagnó-
zám, kvůli kterým má rodina nároč-
nější podmínky pro život. Věříme, že 
jim vybraná částka dokáže pomoci 
a pokryje alespoň část nákladů na 
zdravotní postel pro Jakuba a další 
kompenzační pomůcky,“ komentuje 
Marie Léblová z Klubu Mnichovo 
Hradiště.

Vzhledem k Jakubovým dia-
gnózám je péče o něj velmi nároč-
ná. Jako autista těžce chápe realitu 
všedního života, žije ve svém světě 

a málokoho do něj vpustí. V podsta-
tě je závislý na své matce. Aby se 
však paní Iveta mohla svému synovi 
plně věnovat, musí od března opus-
tit práci, kterou s radostí vykonávala 
deset let. Tím se však rodina ocitne 
téměř bez finančních prostředků, zá-
vislá na příspěvcích a dávkách. 

„Na městském plese se vybralo 
celkem 25 tisíc korun. Děkujeme, 
že pomáháte s námi, a doufáme, 
že tyto peníze pomohou zkvalitnit 
Jakubovi život,“ dodává za pořada-
tele městského plesu Aleš Rychlý  
z kanceláře vedoucího městského 
úřadu.

Redakce

Radikální řez ve Veselé
Ještě přinejmenším měsíc potrvají 
práce na Regeneraci centra obce 
Veselá, projektu, jenž začal být re-
alizován letos v lednu a jenž si za 
cíl klade kultivaci zeleně a úpravy 
veřejných prostranství v místní části.

Aktuální výsadbě nových stro-
mů, keřů a trvalek předcházelo 
prořezávání starších a nevhodně 
zvolených dřevin. Byly pokáceny tři 
desítky stromů a dalších 42 keřovin 
včetně tújí před domy na návsi a ve 
Školní ulici, které ustoupily koncepč-

ně řešené výsadbě, jež by měla při-
nést vyšší diverzitu zeleně. V závěru 
března proběhlo rovněž prořezání 
ponechaných stromů a poslední te-
rénnní úpravy.

Jak uvádí Jaroslava Bičíková 
ze stavebního odboru městského 
úřadu, „práce mají být hotové do 
konce května, firma ale odhaduje, 
že by mohly skončit už před koncem 
dubna.“

Redakce

Město kupuje Hotel U Hroznu...
...dokončení z titulní strany

„Ve městě se často řeší pod-
loubí a donedávna rozkopaný po-
zemek naproti Hroznu. Bylo proto 
nutné, aby se hotel nestal podobně 
problematickým místem v centru 
města. Jeho koupí zabráníme vzni-
ku ubytovny (podobně v některých 
případech rozhodli o koupi soukro-
mých objektů například v Doksech 
či Semilech), získáme prostory pro 
muzeum, které se konečně podaří 
přesunout do centra města, otevře 
se nám možnost přesunout sem 
rovněž infocentrum a případně vy-

budovat několik městských bytů. 
Zároveň získáme do majetku kultur-
ní památku, tedy objekt, na který je 
možné čerpat dotace,“ vyjmenovává 
starosta Ondřej Lochman. 

Jednáním s majitelem hotelu 
ohledně prodejní ceny byli pověře-
ni zastupitelé František Ouředník  
a Ondřej Knobloch. Těm se podařilo 
původní cenu snížit o milion korun. 
Nyní budou následovat ještě jed-
nání s provozovatelem restaurace  
v přízemí hotelu, za jakých podmí-
nek bude ve svých aktivitách pokra-
čovat.

Na tom, že rozhodování o koupi 
Hroznu bylo náročné, se shodují za-
stupitelé napříč politickými stranami. 
Adaptace a opravy nové nemovitosti 
v majetku města budou stát odha-
dem dalších 20 až 30 milionů korun, 
tedy nemalé peníze. Přesto podle 
zastupitelů plusy převažují nad mí-
nusy.

Budova Klubu by tak měla zů-
stat ve stávající hmotě, měl by v ní 
zůstat společenský sál, zázemí pro 
Klub a rozšířit by se mělo zázemí pro 
místní ochotníky. Otevírá se i mož-
nost přestěhovat sem sociální odbor 

městského úřadu, který aktuálně 
pracuje ve stísněných podmínkách. 
Ten by tak získal důstojnější pro-
story a zároveň zůstal s městským 
úřadem takřka pod jednou střechou. 
Již připravený projekt rekonstrukce 
Klubu ovšem nepadá pod stůl, jeho 
části budou využity i za této situace. 

Co se týče stěhování muzea 
ze zámku do nepřehlédnutelnému 
domu vystavěnému v roce 1820, 
mělo by k němu odhadem dojít za 
dva až tři roky.

Redakce

VGP PARK: Informace 
k průmyslové zóně
V minulém vydání přinesl Kamelot 
shrnutí situace VGP Parku, průmy-
slového areálu, který by soukromý 
investor chtěl vystavět v jihozápadní 
části města. Od této informace došlo 
ke dvěma jednáním rady města se 
společnostmi VGP a PPL. 

Společnost VGP deklarovala, 
že chce v arelálu vystavět terminál 
pro společnost PPL o rozloze 4500 
metrů čtverečních, v němž by mělo 
pracovat zhruba 70 zaměstnanců a 
do něhož by denně mířilo asi 25 ka-
mionů. Diskuse ohledně průmyslové 
zóny proběhla na únorovém zastu-
pitelstvu. Město se v souvislosti s 
tímto projektem snaží minimalizovat 

negativní dopady na život ve měs-
tě, zejména prosazuje zmenšení 
zamýšlených hal, k žádné dohodě 
však zatím nedošlo.

Zástupci města požádali o ve-
řejné představení projektu občanům, 
nyní je ale otázkou, zda investor 
bude dále v záměru pokračovat, či 
jej opustí. Informace o dalším postu-
pu město zatím nezískalo. V přípa-
dě, že investor bude o stavbu průmy-
slové zóny dále usilovat, proběhne 
během dubna veřejné představení 
záměru. Termín a místo bude v tom-
to případě zveřejněno na webových 
stránkách města.

Redakce

Autobusy budou na nádraží 
přijíždět a odjíždět ulicemi Jana 
Švermy a Dvořákova. Ty proto pro-
jdou v roce 2019 také celkovou 
rekonstrukcí (chodníky i vozovky),  
v ulici Dvořákova bude vybudováno 
26 parkovacích stání pro krátkodobé 
i dlouhodobé parkování osobních 
aut. Město připravuje pro další roky 
i projekt rekonstrukce parku mezi 
nádražím a kinem.

Bude město opravovat i budovu 
vlakového nádraží?

Budova vlakového nádraží je v 
majetku společnosti Státní správa 
železniční dopravní cesty, a proto ji 
město nemůže opravit. Podle infor-
mací, které máme, je rekonstrukce 
naplánována na rok 2020. V oprave-

né budově nádraží budou k dispozici 
i nové veřejné toalety.

Kolik bude vybudování nádraží 
stát?

Celkové náklady na nové auto-
busové nádraží včetně komplexní 
rekonstrukce Dvořákovy ulice jsou 
nyní zhruba 33,5 milionů Kč. Na 
realizaci se městu podařilo získat 
dotaci z evropských fondů (Integro-
vaný regionální operační program), 
to ve výši přibližně 28,6 milionů Kč. 
Z další dotace bude hrazena velká 
část nákladů na rekonstrukci ulice 
Jana Švermy.

Pavel Král,
Odbor investic a komunální-

ho hospodářství MÚ

busových nástupišť, šesté (užívané 
jako výstupní) bude přiléhat ke spod-
ní části parku. Součástí terminálu 
bude mimo jiné krytý přístřešek pro 
cestující čekající na autobus, sto-
jany a uzamykatelné boxy na kola, 

lavičky, infotabule, veřejné osvětlení 
a vysazeno zde bude 15 vzrostlých 
stromů (duby, okrasné třešně, habry, 
jerlíny).

A co okolí nádraží?
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Dobrovolníci budou pláž 
chystat na novou sezónu
Ve čtvrtek 11. dubna se od 16 hodin 
uskuteční na pláži „Na Kamínkách“ 
dobrovolnická brigáda. Pomozte 
nám připravit pláž na novou sezónu.

Čekají nás opravy a natírání dře-
věných mol, natírání laviček a stolů  
a dosypávání písku na samotnou 
pláž. Vlastní nářadí (lopaty, hrábě 
aj.) vítáno. 

Po brigádě bude pro zájemce  

z řad pracantů připraven vuřt k ope-
čení a samozřejmě bude zajištěn  
i pitný režim. 

Pro více informací můžete kon-
taktovat Aleše Rychlého (tel. 725 
977 020, ales.rychly@mnhradiste.
cz).

Aleš Rychlý,
projektový pracovník MÚ

Ondřej Knobloch: Mnichovo Hradiště je bezpečným městem
Jedním z prvních rozhodnutí nového 
zastupitelstva, které město spravu-
je od podzimu loňského roku, bylo 
vytvoření nového postu zastupitele 
pověřeného vedením městské po-
licie(MP). Tuto funkci zastává Ond-
řej Knobloch (Žijeme pro Hradiště), 
který nám přiblížil, v čem jeho nová 
úloha spočívá a jakým směrem bude 
pod jeho vedením městská policie 
směřovat.

Termín „pověřený zastupitel“ je 
známý zejména v souvislosti se 
zpracováním územního plánu. 
Tuto funkci má v zastupitelstvu 
nově místostarosta Jan Mareš. 
Vy jste však byl na ustavujícím 
zasedání zastupitelstva jmenován 
zastupitelem pověřeným vedením 
MP. Co bude v nejbližším čase va-
ším hlavním úkolem?

Zda bych byl ochoten městu 
pomoci vedením MP, jsem byl po-
žádán vedením města. Už delší 
dobu jsem se věnoval bezpečnosti 
města v rámci komise pro bezpeč-
nost a dopravu, a proto jsem sou-
hlasil. V posledních letech jsme za 
to ve městě pořádně vzali, starosta 
i místostarosta mají plné ruce práce  
s velkými investicemi, které se mi-
nulé volební období převážně při-
pravovaly, a tak bych jim rád ulehčil. 
S náčelníkem MP, panem Koženým, 
máme nyní pravidelné schůzky, ak-
tivně se účastním porad MP, schů-
zek a jednání na městském úřadě 
s jednotlivými odbory, které přímo 
nebo okrajově souvisí s prací MP  
i ostatními subjekty, které MP vyba-
vují, školí atd. Následně s panem 
starostou, jako velitelem MP, zásad-
ní věci konzultujeme. Tak to funguje  
i v jiných městech, beru si prostě 
práci navíc.  A považuji to za ideál-
ní stav – aby si každý radní v rám-
ci možností a potřeby vzal nějaké 
téma, které je v daném čase pro 
město zásadní a důležité, za své.

Chci zkvalitňovat práci MP, budu 
se ji snažit posouvat vpřed a efek-
tivněji dohlížet na její práci. Hodlám 
více využívat kamerový systém (na-
příklad na místech, kde lidé neustá-
le parkují na chodnících a pruzích 
zeleně), reflektovat nárůst ubytoven  
a počtu agenturních pracovníků, 
budu se snažit prosadit již dlouho 
komunikovanou a žádanou „alko-
holovou“ vyhlášku, hodlám vyhovět 
obcím z naší ORP, které požadují 
úsekové měření v obcích, a reagovat 
na velké investice přinášející problé-
my v dopravě i na aktuální potřeby 
města a jeho občanů. 

Není vznik nové funkce důvodem 
k obavám? Neznamená to, že se 
množí přestupky nebo kriminální 
činnost?

Mnichovo Hradiště je stále 
bezpečným městem, lze to lehce 
doložit statistikami Policie ČR i MP. 
Spáchané trestné činy mají většinou 
podobu vykradených sklepních kójí, 
v lednu jsme tu měli několik rozbi-
tých okének aut, v naší ORP došlo 
k vykradení asi pěti obchodů. Pa-

chatelé těchto trestných činů již byli 
dopadeni. 

Čekají MP Mnichovo Hradiště  
v nejbližší době nějaké změny, na-
příklad omezování počtu strážní-
ků či úprava jejich pracovní doby? 
V jakém počtu a v jakém režimu 
aktuálně městská policie fun-
guje? A lze nějakým způsobem 
konkurovat Mladé Boleslavi, kde 
nové strážníky lákají na poměrně 
štědré pobídky?

Dlouhodobě má naše MP deset 
strážníků. Jsme rádi, že se nám po-
dařilo ihned doplnit stav po prosinco-
vém odchodu jednoho ze strážníků 
na odbor dopravy a stav je stabili-
zovaný. MP je zde pro naše občany  
a slouží v nepřetržitém směnném 
systému, kdy spolu slouží ve hlíd-
kách vždy dva strážníci. Na některé 
dny, kdy se očekává větší koncent-
race lidí v ulicích, což vyžaduje větší 
nasazení strážníků, se hlídky zesilu-
jí. Jsme rádi, že se nám zatím vyhý-
bá větší fluktuace strážníků a naše 
MP je již delší dobu stabilizovaná. 
Co se týká zmíněných pobídek u MP 
Mladá Boleslav, je to bohužel dnešní 
doba. Myslím si, že právě opravdu 
bezpečné MH je jedním z důvodů, 
proč máme ustálenou městskou po-
licii. Věřím, že ani v budoucnu nebu-
deme muset neúplný stav jednotky 
řešit. Nejde to na druhou stranu moc 
porovnávat, jelikož mladoboleslav-
ská MP je svojí velikostí opravdu 
několikanásobně větší, a to nejen  
počty strážníků, ale i šíří její činnosti.

Přestože úkolem městské policie 
je dohlížet na veřejný pořádek, 
jako člen týmu Bezpečného měs-
ta, který je v pravidelném kontaktu 

je v místě, kde se bezprostředně 
nesmí zastavit ani stát, neznamená, 
že si můžeme ušetřit 30 metrů chů-
ze a nezastavit na parkovišti. Přesto 
to, že stojíme přímo pod zákazovou 
značkou, pro některé nic nezname-
ná. Další problémem typickým pro 
letní měsíce je požívání alkoholu 
na veřejném prostranství. Na co se 
chceme zaměřit, jsou hlavně parky, 
dětská hřiště, prostranství před ve-
čerkami a obchody potravin. Alkohol 
na veřejnosti působí nepříjemně na 
děti i občany, kteří musejí okolo po-
píjejících procházet. Chci přesvědčit 
zastupitele, abychom na opětovné 
doporučení komise pro dopravu  
a bezpečnost potřebnou vyhlášku 
obsahující jmenovitě lokality, kde se 
nesmí alkohol popíjet, na dubnovém 
zastupitelstvu schválili. Po roce si 
vyhodnotíme přínos a lokality ubere-
me, nebo doplníme. Chceme hlavně 
„mít páku“ na ty, co popíjejí před 
prodejnami „lahváče“ v sedm hodin 
ráno nebo tropí hluk a nepořádek  
u večerek, prosedí celý víkend v par-
ku s alkoholem v ruce, a kvůli kterým 
rodiče s dětmi tento prostor nemo-
hou využít k tomu, k čemu je určen.

V posledních letech se vzhledem 
k veřejnému pořádku hojně pro-
bírají ubytovny. Vnímá MP jejich 
okolí jako rizikové lokality? Lze 
okomentovat, jak často jsou prá-
vě agenturní dělníci pachateli pře-
stupků proti veřejnému pořádku 
nebo trestné činnosti?

Ubytovny jsou obecně problém 
dnešní doby a naše legislativa na 
ně nějak moc nemyslí, ale byly, jsou 
a budou součástí našeho města. 
Pálí nás spíše malé ubytovny v ro-
dinných domech, ty velké mají svá 
jasná pravidla, lze v nich provádět 
kontroly a většina problémů zůstá-
vá právě za dveřmi těchto zařízení. 
Co se týče trestné činnosti, ta je  
u agenturních dělníků takřka nulo-
vá. Občas se mezi sebou poperou, 
ale je to zpravidla mimo venkovní 
prostor města. Problém představuje 
samozřejmě nepořádek a odpadky  
z těchto pronajatých domů je pro-
blém, snažíme se jej řešit. Ideální by 
bylo, kdyby občané své nemovitosti 
pro tyto účely nepronajímali nebo 
své nemovitosti prodávali rodinám, 
nikoliv firmám, které je jako ubytovny 
využijí. Jednoduše řečeno, pokud si 
nebudeme zřizovat ubytovny sami  
v soukromých objektech, velké uby-
tovny zvládne  MP i státní policie 
dobře monitorovat. Tohle je na kaž-
dém z nás.

O některých lokalitách ve městě, 
například o lesoparku nebo pod-
zámčí, se obyvatelé v průzkumu 
konaném před několika lety vy-
jádřili v tom smyslu, že se v nich 
necítí bezpečně. Jaké jsou aktuál-
ně „ostře sledované“ lokality Mni-
chova Hradiště? A existuje plán, 
jak je této pověsti zbavit?

Nemyslím si, že jsou ve městě 
vyloženě lokality, které jsou tímto 
nějak výjimečné. Samozřejmě je ně-

s oblastním vedením Policie ČR, 
jste jistě v obraze, jak se vyvíjí ve 
městě a jeho nejbližším okolí kri-
minalita? Je trend spíše pozitivní, 
nebo negativní?

Na pravidelných měsíčních se-
zeních v rámci Bezpečného města, 
kde se potkávají všechny dotčené 
orgány státní a městské policie, 
probační služby, sociálního odboru, 
úřadu práce či městského úřadu, je 
naše město vnímáno i na základě 
statistik velice pozitivně. Je jasné, že 
se občas nějaký problém vyskytne, 
ale trend posledních let má vesměs 
klesající tendenci ve všech proble-
matických aspektech. Za to bych 
chtěl náčelníka MP pana Koženého 
i všechny strážníky pochválit. Jedná 
se samozřejmě i o fungující preven-
ci kriminality ve školkách a školách, 
která probíhá pravidelně a opako-
vaně. Projekt Bezpečného města, 
které funguje od minulého volebního 
období, považuji za velmi prospěšný 
všem zainteresovaným institucím. 
Zde se potvrzuje, jak je vzájemná in-
formovanost a komunikace důležitá.

Co je z pohledu MP a veřejného 
pořádku největším problém Mni-
chova Hradiště?

Momentálně jako největší pro-
blém vnímám neukázněnost řidičů 
při pohybu po městě a jejich parko-
vání. Nedodržují dopravní značky, 
vodorovné značení a zastaví si, kde 
potřebují. Na tento problém jsme se 
zaměřili již na začátku roku a pomocí 
našeho městského kamerového sys-
tému řešíme tyto přestupky. Bohužel 
máme ještě před koncem března již 
více než 350 přestupků (!), které bu-
dou řešeny ve správním řízení. To, 
že pekárna, bankomat nebo obchod 

V porovnání s jinými městy či regiony České republiky je Mni-
chovo Hradiště bezpečným městem. Tento stav je dán dlouho-
dobou situací ve městě.

V první řadě je třeba zmínit, že MP v uplynulých letech 
získala významné finanční prostředky na materiální vybavení, 
platy strážníků a doznala personálních změn. S ohledem na 

to se předpokládá, že bude odvádět kvalitní práci při zabezpečování různých 
akcí, preventivně působit na školách či se seniory, spolupracovat s Policií ČR 
a IZS. To se děje v některých případech úspěšně, jindy jsou tu ještě rezervy.
Spokojenost by tedy mohla být větší.

Preventivní aktivity pro školy by neměly spočívat jen v představení čin-
ností MP a v ukázce výzbroje, výstroje a kamerového systému. Samotný 
kamerový systém by také mohl být efektivněji využíván. Za zmínku dále stojí 
i potřeba zkvalitnění pochůzkové činnosti strážníků.Uvedu několik příkladů, 
které mě k tomu vedou:

•	 Před	vchodem	do	pizzerie	v	ulici	Víta	Nejedlého	parkují	auta	na	
chodníku (kamerový bod KB), která omezují chodce a brání ve výhledu řidi-
čům vyjíždějícím z ulice Svatopluka Čecha.

•	 Sníh	před	několika	 týdny	byl	 rychle	odklizen	 technikou,	chybělo	
však ruční odstranění sněhu před přechody pro chodce, například u poliklini-
ky a na náměstí. Bezpečnost na přechodech zajišťují asistenti MP.

•	 Od	začátku	roku	opakovaně	nefungoval	parkovací	automat	na	ná-
městí (v péči MP).

•	 Dne	21.	 ledna	 jsem	upozorňoval	na	nebezpečné	umístění	dvou	
laviček u vstupu do budovy Klubu (pád omítky a ledu ze střechy budovy  
v havarijním stavu). Lavičky byly MP odstraněny až v polovině února. 

Miroslav Kolomazník, zastupitel za ČSSD a SZ

A C O NA TO ZASTUPITELÉ?

STATISTIKA MP MH
Přestupky evidované městskou policií a projednané příkazem

2017: na místě 662 (607 pokut)
2018: na místě 399 (349 pokut)

Podezření ze spáchání trestného činu oznámená PČR
2017: 84
2018: 5

Přestupky oznámené příslušnému správnímu orgánu 
2017: 95
2018: 73

Domov Modrý kámen vede 
od března Petr Novák
V čele Domova Modrý kámen stojí 
od března nový ředitel. Na základě 
výběrového řízení se jím stal Petr 
Novák, dlouholetý zaměstnanec 
Spokojeného domova, obecně 
prospěšné společnosti poskytující 
terénní sociální služby nejen na 
Mladoboleslavsku, a zároveň před-
seda neformálního spolku genea-
logů z Mnichovohradišťska a okolí.  

K 1. březnu jej do funkce jmenova-
la rada Středočeského kraje, právě 
kraj je totiž zřizovatelem této institu-
ce, která spravuje domov pro seni-
ory a domov se zvláštním režimem.

Rozhovor s novým ředitelem při-
neseme v některém z příštích čísel 
tohoto zpravodaje.

Redakce

kde pocitově lépe, někde hůře. Vě-
řím ale, že i na základě „alkoholové“ 
vyhlášky bude daleko větší vymaha-
telnost přestupků v lokalitách, které 
jsme vytipovali, což možná přispěje 
k jejich lepšímu vnímání. Mám na 
mysli podzámčí nebo parky. Co se 
týče lesoparku, v jarních měsících 
se bude instalovat mříž u vstupu do 
jeskyně.

Město nedávno modernizovalo 
kamerový systém. Je podle vás 
dostatečný, nebo existují plány 
na jeho další rozšiřování?

Modernizace měla rozhodně 
smysl. Stále se však snažíme body 
rozšiřovat. Letos by měly být insta-
lovány další dva do průchodu z ná-
městí za poštu, kde se nám podařilo 
domluvit s majitelem objektů instala-
ci kamer na jeho budovy. Jednáme 
s majiteli Lidlu, aby své kamery také 
napojili na městský systém. Majite-
lé nově vznikajících obchodů vedle 
prodejny Penny mají v podmínkách 
města také instalaci kamerového 
bodu. Vše se dá zlepšovat, reagu-
jeme na vývoj situace i na finanční 
možnosti radnice. 

Máte i nějaké vize do budoucna?
Dal jsem si několik cílů. Na-

příklad zajistit prostor a peníze na 
operačního zaměstnance MP, který 
by měl místo právě u kamerového 
systému a na základě zjištěných 
problémů a situací by hlídku ko-
ordinoval, aby byla v daný čas na 
místě, kde jí bude nejvíc potřeba. 
Je to náročné na legislativu, má 
to jasná pravidla, ale vše lze řešit. 
Město musí začít též jasně komuni-
kovat s firmami a agenturami, které 
zaměstnávají agenturní pracovníky. 
Chtěl bych, aby tyto společnosti dle 

jasných pravidel přispívaly v rámci 
prevence finančním příspěvkem, 
který by byl využit na další strážníky 
MP nebo operačního pracovníka, 
abychom udrželi bezpečnost a klid 
ve městě alespoň na takové úrovni, 
jako je tomu v současnosti. Věřím, 
že občané našeho města se zde cítí 
dobře a bezpečně a že MP je jejich 
partnerem a oporou. To vyžaduji od 
všech strážníků. Opačně je také tře-
ba si říci, že každý z nás musí vždy 
začít hledat chyby sám u sebe a být 
sám příkladem pro druhé. Když toto 
dodržíme, budeme mít pohodové 
město, kde MP nebude muset řešit 
přestupky typu parkování, nepořád-
ku, výtržností a kde se nám bude 
všem fajn.

Bohužel, opozice podle mě 
rozpoutává opakovaně zbytečnou 
agitaci, jak se nám všem zhorší 
bezpečnost kvůli nově vznikajícím 
halám. Tímto chci občany jedno-
značně uklidnit. Pokud bude takový 
projekt realizován, budou haly stát 
za městem, v případě vzniku nových 
ubytoven je budeme zásadně pre-
ferovat mimo širší centrum města. 
Naše město je bezpečné, pokud ně-
kdo tvrdí opak, je to to čistý politický 
populismus.

Závěrem chci občany požádat, 
aby si zvykli v případě jakýchkoli 
podnětů či problémů kontaktovat 
MP. To, že vy ve vašem okolí problé-
my vidíte, neznamená, že je regist-
ruje i strážník. MP nemůže být stále 
všude. Nepřetržitý kontakt na MP je 
326 771 240, e-mail náčelníka MP je 
petr.kozeny@mnhradiste.cz. Obra-
cet se můžete i přímo na mě:  kno-
bloch.mh@gmail.com. Přeji všem 
klidné žití v našem městě.

Redakce

Ukliďme Česko: přiložíte 
letos ruku k dílu i vy?
Velká úklidová akce je po roce opět 
tady. Ti, kterým není lhostejný ne-
pořádek v našem okolí, se v sobotu  
6. dubna v rámci akce Ukliďme Čes-
ko vyzbrojí dobrou náladou, pevný-
mi botami, pracovními rukavicemi 
a pytli na odpadky a vydají se na 
celou řadu míst v katastru Mnichova 
Hradiště.

Letos se bude uklízet na Dol-

cích, v lesoparku, v parku u Kofoly, 
v parku u nádraží a také v místních 
částech Kruhy, Hradec, Lhotice, 
Olšina, Dneboh Podolí, Sychrov  
a Veselá.

Sraz na místech úklidu je v 9 ho-
din, případné dotazy zodpoví Dana 
Stránská (tel. 725 895 420).

Redakce
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Nové chodníky, zeleň a zklidněná doprava 
na „Habeši“? Přijďte se seznámit se studií
Město Mnichovo Hradiště zve všech-
ny občany a vlastníky nemovitostí  
v lokalitě na „Habeši“ i další zájemce 
na veřejné setkání, které proběhne 
ve čtvrtek 4. dubna od 15:30 hodin 
v Základní škole Sokolovská, v míst-
nosti č. 108. Během tohoto setkání 
představíme návrh úprav chodníků  
a uličních prostorů v lokalitě a před-
běžný harmonogram prací. V prů-
běhu setkání bude možné studii při-
pomínkovat a ovlivnit tak i budoucí 
podobu lokality.

Již během března a dubna 
začne výměna kanalizace, vodo-

vodu a plynovodu v ulicích Husova  
a Mattušova a výměna plynovodu v 
ulici Přemyslova. O průběhu těchto 
prací budete informováni správci 
jednotlivých sítí (Vodovody a kanali-
zace MB, a.s. a skupina innogy). 

Na opravy povrchu vozovky po 
výměně inženýrských sítí navážou 
povrchové práce pod taktovkou 
města zahrnující například opravy  
a vybudování nových částí chodníků 
a parkovacích stání, výsadbu veřej-
né zeleně, provedení zpomalova-
cích opatření na vozovce, instalaci 
dopravního značení, mobiliáře atd.  

v ulicích Husova a Přemyslova. 
V následujících letech dojde  

k obdobným úpravám také v ulicích 
Boženy Němcové, Komenského  
a Mánesova. Ulice Mattušova a Li-
bušina nejsou zahrnuty do řešeného 
území, protože zde v nedávné době 
došlo k obnově povrchů. V ulici Bez-
ručova zase není prostor na úpravy 
uličního prostoru vzhledem k šíři 
vozovky.

Teprve na základě projednané 
studie vznikne dokumentace pro sta-
vební povolení, kterou vyhotoví au-
torizovaný technik v oboru dopravní 

stavby Ing. Zdeněk Fiedler ve spolu-
práci s Ing. arch. Lucií Pavlištíkovou 
z architektonického studia úl (www.
studio-ul.cz).

Zahájení prací předpokládáme 
na podzim tohoto roku po ukončení 
výměny inženýrských sítí. Více infor-
mací o setkání či chystané investiční 
akci poskytne projektový pracovník 
města Ondřej Šindelář (tel. 326 776 
619, 720 070 039, e-mail: ondrej.sin-
delar@mnhradiste.cz).

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Dne 22. dubna 2019 uplyne rok 
ode dne, kdy nás po vážné nemoci 
navždy opustil Pavel Jenč. Vy, kdo 
jste ho znali, věnujte mu tichou 
vzpomínku. 

Rodina

Autobusem do bazénu i v osmaosmdesáti letech
Od ledna do března vozil opět každý 
týden (v úterý nebo ve čtvrtek) bez-
platný autobus zájemce o koupání  
a plavání z Mnichova Hradiště do 
bazénu v Mladé Boleslavi a zase 
zpět. Autobusem jezdí do Boleslavi 
především, ale ne jenom, senioři. 
Jednou z pravidelných cestujících 
(vynechala pouze jednou) je paní 
Jindřiška Bajerová, která sama sebe 
zároveň označila jako pravděpodob-
ně nejstarší účastnici těchto cest. 
Paní Bajerové jsem položila v této 
souvislosti pár otázek.

Paní Bajerová, prozradíte nám, 
kolik je Vám let?

Je mi 88.

Proč jste se rozhodla začít jezdit 
do bazénu autobusem? Jezdila 

jste tam už dříve?
Jsem bývalá učitelka českého 

jazyka a tělesné výchovy, ke sportu 
mám blízko. Bydlela jsem v Podě-
bradech a jsem tedy „dítě Labe“, ve 
kterém jsem ráda plavala. Do bazé-
nu v Mladé Boleslavi jsem ale dříve 
nejezdila, nemám totiž auto.

Jaké části bazénu využíváte?
Nejvíce plavu – většinou 20 ba-

zénů (500 metrů), ráda jdu do vířivky 
a do páry.

Jezdíte sama, máte hole... Bylo 
něco, čeho jste se na začátku 
obávala? 

Ne, nebylo, vše probíhalo bez 
problémů. Chtěla bych moc podě-
kovat za možnost autobus využívat. 
Špatně slyším, a proto další nabídku 

pro seniory – například přednášky – 
využívat nemohu.

Máte nějaký tip na to, jak si udržet 
fyzičku i do vysokého věku?

Snažím se každý den hýbat – 
chodím pěšky nebo jezdím na kole. 
A v létě, pokud má voda alespoň 
17 stupňů, se koupu samozřejmě  
i v Jizeře.

Paní Bajerové děkujeme za rozho-
vor a těšíme se, že se s ní i dalšími 
setkáme opět na podzim, kdy bu-
dou cesty bezplatného autobusu 
do mladoboleslavského bazénu 
pokračovat.

Poprvé přímý autobus do bazé-
nu vyjel na začátku roku 2017 a od 
té doby se město snaží tuto službu 

vždy v období od ledna do března  
a od října do prosince zajistit. Ces-
ta autobusem je zdarma (hradí ji 
ze svého rozpočtu město) a bazén 
poskytuje navíc Hradišťákům deseti-
procentní slevu ze vstupného. 

A proč to město dělá? V Mni-
chově Hradišti nemáme (a zatím  
v dohledné době ani mít nebudeme) 
veřejný bazén. A i když se může 
stát, že je relativně lehké dojet vy-
koupat se do sousedních měst, 
neplatí to pro každého. Pokud ne-
jezdíte automobilem, běžným auto-
busem se až k bazénu nedostanete. 
Přímým spojením se proto snažíme 
doplnit nabídku sportovního vyžití ve 
městě, tak aby bazén byl dostupný 
všem zájemcům.

Martina Kulíková

Staroslavná vlastenecko-dobročinná obec baráč-
níků Mnichovo Hradiště blahopřeje svým členům  
a členkám, kteří v měsíci březnu oslaví narozeniny.

   Zdeněk Pelikovský

   Zdeňka Košková

   Marie Maudrová

Přejeme vše dobré a hodně zdraví do dalších let.

VGP park: komise radě města 
doporučila územní uzávěru
Na jednání komise pro životní pro-
středí jsme 20. března posuzovali 
záměr investora VGP Park Mnicho-
vo Hradiště, s.r.o. na lokalitě Haškov, 
kde dle dostupných informací hrozí 
na soukromém pozemku římskoka-
tolické církve výstavba logistického 
centra o celkové zastavěné ploše 
bez mála 70 tisíc metrů čtverečních. 
To s sebou nese řadu aspektů, které 
zhoršují životní prostředí ve městě, 
především se jedná o výrazný ná-
růst dopravy a s ní spojené navýšení 
emisní a hlukové zátěže. Vedením 
města jsme byli seznámeni s nasta-
lou situací a postoji, které město za-
ujímá. Bohužel, platný územní plán 
tento rozsah výstavby umožňuje  
a město dále jedná o zmenšení za-
stavěných ploch a dalších ústupcích 
ze strany investora.

Jelikož je zmíněné území již 
nyní emisně zatíženo, členové komi-
se se většinově shodli, že výstavby 
takovýchto rozměrů jsou z hlediska 
životního prostředí nepřípustné. 
Navíc je takovýto záměr zcela pro-
ti závazkům, které město učinilo v 
minulosti, jako je například Program 
zlepšování kvality ovzduší Zóna 
střední Čechy CZ02, kde se deklaru-
je snížení emisní zátěže v roce 2020 

na 60 % hodnoty z roku 2011, anebo 
strategický plán města, který jasně 
hovoří o „Omezení tranzitní a kamio-
nové dopravy ve městě“ a především  
o „Ovlivňování využití průmyslových 
ploch ve prospěch udržitelného roz-
voje (tzn. tvorby pracovních míst, 
nezatěžování města dopravou a ne-
ekologickými provozy).

Z výše popsaných důvodů pova-
žujeme zmíněný záměr za výrazně 
konfliktní ve smyslu zhoršení život-
ního prostředí a na základě dostup-
ných informací doporučujeme radě 
města stavební uzávěru na dotčené 
pozemky do doby schválení nového 
územního plánu. Právě v novém 
územním plánu vidíme šanci, jak 
zamezit podobným typům výstavby  
v našem městě. Nutnost územní stu-
die, stanovení horní meze vygenero-
vané dopravy, index zastavěnosti  
a zelených ploch, výška budov, ale 
i jejich funkce a další možnosti dají 
zástupcům města silnější vyjed-
návací pozici pro kontrolu toho, co  
v průmyslové zóně města bude stát 
a jakou přidanou hodnotu to obča-
nům přinese.

Václav Luka,
člen komise pro životní prostředí

S ohledem na končící termín 
Programu regenerace městské 
památkové zóny Mnichovo Hra-
diště byla v květnu loňského roku 
zahájena příprava jeho páté ak-
tualizace na období 2019–2025, 
kterou zastupitelstvo města 
schválilo na svém zasedání 25. 
února letošního roku. 

Schválený program je pod-
mínkou pro možnost podat žádost  
o dotaci na opravy nemovitých 
kulturních památek v památkové 
zóně z Programu regenerace 
městských památkových rezer-
vací a zón ministerstva kultury. 
Jeho konečné znění najdete na 
webu města,  v tištěné podobě 
je k dispozici na oddělení pa-
mátkové péče odboru výstavby  
a územního plánování. Obsahu-
je přehled historicky hodnotných 
staveb v městské památkové 
zóně, zhodnocení jejich stavu, 
záměry vlastníků jednotlivých 
objektů v dotčeném období i se-
znam architektonicky zajímavých 
ohrožených objektů, které se již 
nacházejí v havarijním stavu.

Redakce

O dotace lze žádat 
až do roku 2023
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Půlnoční premiéra 
Avengers: Endgame
Jsme rádi, že po více než roce vás 
můžeme pozvat na noční projek-
ci – na premiéru dalšího dílu série  
o Avengers s názvem Avengers: 
Endgame, napjatě očekávanou je-
jími fanoušky! Bude ve formátu 2D  
s titulky. Ve čtvrtek 25. dubna začí-
náme  těsně po půlnoci. Pozor – jed-
ná se o půlnoc ze středy 24. dubna 
na čtvrtek 25. dubna, přijďte tedy ve 
středu před půlnocí!

Rezervovat či koupit vstupenky 
můžete v kině nebo v infocentru na 
Masarykově náměstí v jeho provozní 
době. Telefonicky můžete lístky za-
rezervovat na 326 772 465, 326 776 
739, 326 734 744 a 607 015 072 
nebo e-mailem na adrese kino@
klubmh.cz.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Listování: Hry bez hranic

Do kina na Teroristku, 
Čtyřlístek i trabanty
Dubnové české filmové premiéry 
budou v našem kině tři – černá ko-
medie Teroristka s Ivou Janžurovou 
v hlavní roli je dílem režiséra Radka 
Bajgara (Teorie tygra), celovečerní 
film nejen pro děti Velké dobro-
družství Čtyřlístku vstupuje do kin u 
příležitosti 50. výročí nejznámějšího 
českého komiksu Čtyřlístek a známý 
cestovatel Dan Přibáň přichází s 
dalším trabantím dokumentem s ná-
zvem Trabantem tam a zase zpátky.

Závěr série o Avengers očeká-
vají s napětím všichni její fanoušci. 
Na půlnoční premiéru zveme v člán-
ku výše, další reprízy budou po pre-
miéře následovat.

Z ostatní filmové nabídky zmi-

ňujeme válečné drama Zraněná 
srdce o vášnivé lásce v poválečném 
Hamburku roku 1946, dále proslulý 
horor Stephena Kinga Hřbitov zvířá-
tek o tajemném hřbitově domácích 
mazlíčků uprostřed lesa a koncem 
měsíce uvedeme též záznam balet-
ního představení z pařížské Opery 
Labutí jezero.

Na dvě středeční dopoledne 
vám nabízíme český film Léto s gen-
tlemanem a konečně také Bohemian 
Rhapsody.

Přejeme vám krásné Velikonoce 
a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nakoukněte do dámské šatny…
Jestlipak víte, která místnost v diva-
dle je opravdu ta nejdůležitější a kde 
se všechno určuje, probírá, ovlivňu-
je, posuzuje a rodí? Ne, nejde o ředi-
telnu, tím tajemným místem je právě 
dámská šatna. 

Skrze setkání a rozhovory v di-
vadelní šatně dává komedie Arnošta 
Goldflama, jenž je jejím autorem i re-
žisérem této inscenace, nahlédnout 
do osudů čtyř hereček. Ve čtyřech 
generačních rovinách lze sledovat 
provázané osobní i profesní událos-

ti. Komedie skvěle poodhaluje jindy 
tak skryté a zároveň atraktivní pro-
středí divadelního zákulisí. 

V poslední hře aktuálního abo-
nentního cyklu nastudované v Diva-
dle U Valšů se nám představí Danie-
la Kolářová, Dana Batulková, Evellyn 
Pacoláková a Petra Tenorová. A stej-
ně jako loni se můžete těšit na malé 
překvapení před začátkem hry.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Závěr sezóny: Beethoven 
– Janáček – Kundera
Probíhající koncertní sezónu zakon-
čí ve čtvrtek 25. dubna nádherný 
koncert violoncellisty Jiřího Bárty  
a klavíristky Terezie Fialové. Ti se 
společně etablovali během posled-
ních pěti let na domácí i zahraniční 
scéně jako duo dvou mimořádných 
hudebních osobností spojující 
hudební spontánnost se snahou  
o autentickou interpretaci skladate-
lova zápisu. 

Umělci zahrají koncert věno-
vaný Leoši Janáčkovi, Ludwigu van 
Beethovenovi a Milanu Kundero-
vi jako hold geniálním tvůrcům tří 
epoch západoevropské kultury. Před 
zahájením koncertu vás opět čeká 
malé překvapení ze strany organizá-
torů, máte se nač těšit.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Divadelní i koncertní 
abonmá je již v prodeji

V dubnu se po posledním diva-
delním představení a po posledním 
koncertu v rámci Kruhu přátel hudby 
začnou prodávat abonmá na další 
sezónu. Vše platí stejně jako minulý 
rok: do konce května mají stávající 
abonenti čas oznámit, zda chtějí  
v předplatném pokračovat. 1. červ-
nem nepotvrzená místa propadnou 
a prostor dostanou noví uchazeči.  
O místa se můžete hlásit na tele-
fonním čísle 607 015 300, e-mailu 
divadlo@klubmh.cz nebo osobně  
v kanceláři divadla, v Klubu.

Od dubna je rovněž spuštěna 
novinka, a to dětské předplatné. 
Nyní si budou moci rodiče s dět-
mi zakoupit abonentku na nedělní 
pohádky za zvýhodněnou cenu.  
A že je o co stát! Těšit se můžete na 
Zlatovlásku, Neposlušná kůzlátka, 
Křemílka a Vochomůrku, Jů a Hele, 
Princeznu ze mlejna, Pračlověka,  
a další zajímavé postavy. Více infor-
mací získáte v kanceláři divadla.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Dospěláci, nebojte se komiksů!
V městské knihovně se snažíme 
nabízet našim čtenářům i ne úplně 
běžné knihy – najdete u nás knihy 
nositelů Nobelových cen za litera-
turu nebo nositelů cen Magnesia 
Litera. Tentokrát máme však dob-
rou zprávu pro čtenáře komiksů. Na 
podzim se dvě knihovnice zúčastnily 
semináře, kde se dozvěděly novinky 
v této oblasti a také přivezly seznam 
světově oceňovaných komiksových 
děl. Tyto „obrázkové knihy“ nejsou 
určeny jen dětem, jak by se mohlo 
zdát. Naopak, spousta významných 
komiksů cílí na dospělé čtenáře. 
Ačkoli například ve Francii jsou ko-
miksy běžnou součástí domácích 
knihoven, dospělí Češi se s tímto 
žánrem většinou teprve seznamují.

Láká vás zkusit si přečíst ko-
miks? Zkuste začít třeba některou 
z ve vedlejším boxu představených 
mezinárodních lahůdek.

Protože v loňském roce uply-
nulo 80 let od zveřejnění prvního 
dobrodružství Rychlých šípů, za-
koupili jsme i knihu Rychlé šípy  
a jejich úžasná nová dobrodružství, 
na nichž se podílela padesátka nej-
lepších současných tvůrců z Česka 

a Slovenska.
A mimochodem, už znáte úžas-

ně laskavé a dojemné knihy Franka 
Tashlina? Nebo skvělé knihy Marja-
ne Satrapi? A víte, že populární Mi-
kulášovy patálie byly původně také 
komiks? Pokud si chcete některé  
z těchto knih půjčit nebo prohléd-
nout, určitě nás navštivte.

Jana Jedličková a Kateřina Vítová,
městská knihovna

SYLVAIN SAVOIA: MARZI 1984–1987
Marzi vznikla z vyprávění o dětství na Východě. Marzena Sowa vysvětlo-
vala svému příteli, kterého potkala v Bordeaux, jak se žilo u nich doma, 
když byla malá. Tím přítelem byl komiksový kreslíř Sylvain Savoia. Spolu 
začali vyprávění skládat do obrázků a malých příběhů. Společně vytvořili 
malou Marzi, jedináčka ze sídliště za hutěmi v polském městě Stalowa 
Wola, a nechali ji tam prožít druhou polovinu osmdesátých let.

NICOLAS DE CRÉCY: DOBA LEDOVÁ
Komiks o partě lidí v dávné budoucnosti (na zemi už zase vládne věčný 
sníh a led), kteří se při přechodu jednou nehostinnou zmrzlou plání pro-
padnou do jakési jeskyně plné zvláštních barevných obrazů, jejichž účel 
jim zůstává záhadou. Rozpadlá budova pohřbená hluboko pod sněhem 
a ledem není nic jiného než pařížská galerie Louvre! Obrazy a sochy ze 
slavné obrazárny již nejsou vrcholnými díly našeho kulturního dědictví, 
nýbrž podivnými artefakty, kterým je třeba ve světě bez lidstva a jeho 
paměti dát nový smysl.

RIAD SATTOUF: JEDNOU BUDEŠ ARAB
Dětství na Blízkém východě, v syrsko-francouzské rodině, mezi sociali-
stickými experimenty a arabskou tradicí, mezi Francií, Libyí a Sýrií, ale 
především s neobvyklou blonďatou kšticí, zachycuje ve svém komiksu 
populární francouzský kreslíř Riad Sattouf. Očima malého Rijáda popi-
suje atmosféru v těchto státech na začátku osmdesátých let 20. století. 
S dětskou bezelstností a notnou dávkou humoru líčí ubohost a absurditu 
„ideální“ libyjské společnosti, budované revolučním vůdcem Muamma-
rem Kaddáfím, syrský venkov – klanovou a v podstatě ještě středověkou 
společnost, i celou svou syrsko-francouzskou rodinu.

INZERCE

O našich čápech, slavících 
i dalších opeřencích 
Také patříte mezi Hradišťáky, kteří 
už se nemohou dočkat, až se k nám 
vrátí „náš čáp“? Často chodíme na 
procházky okolo komína s jeho hníz-
dem a vlastníma očima či webovou 
kamerou umístěnou v jeho hnízdě 
sledujeme jeho život a chování. Če-
káme třeba, kolik potomků nám le-
tos představí. Stal se zkrátka naším 
sousedem. Co o něm ale doopravdy 
víme? 

Máte-li zájem, dozvědět se něco 

bližšího o životě „našich čápů“, nebo 
třeba o slavících a dalším ptactvu 
sídlícím v našem kraji, určitě byste 
si neměli nechat ujít besedu s ornito-
logem Pavlem Kverkem ve čtvrtek 4. 
dubna od 18 hodin. Setkání se koná 
ve Volnočasovém centru v Mnichově 
Hradišti.

Všichni jste srdečně zváni. 
Vstup je zdarma.

Redakce

V pondělí 18. března se konalo již 
tradiční Listování pořádané měst-
skou knihovnou. Věra Hollá a Jiří 
Ressler tentokrát představili „ajťác-
kou grotesku“ publicisty a komen-
tátora Michala Kašpárka Hry bez 
hranic. 

Hlavní hrdina, mladý progra-
mátor Filip, je typickým představite-
lem dnešní generace Y. Je skvěle 
placeným profesionálem ve svém 
oboru a užívá si všeho, co dnešní 
svět nabízí: cestování, drogy, sex 
bez závazků. Vydělávat na poho-
dlný život vývojem návykových her 
a těžbou osobních dat sice není 
zrovna morální, ale když to nebude 
dělat on, bude to dělat někdo jiný, 
ne? Když se vynalézavému Filipovi 
během vrcholící uprchlické krize na-
skytne příležitost vydělat na lidském 
neštěstí tolik, že už nikdy nebude 

muset vstávat do práce, neváhá. Ale 
jde o nechutné vykořisťování nebo 
záchrannou misi? 

Skvělé herecké výkony Věry 
Hollé a Jiřího Resslera odměnili di-
váci scénického čtení bouřlivým po-
tleskem a zájemci si mohli knihu po 
skončení programu rovněž zakoupit.

Lucie Krausová, 
městská knihovna

Informační centrum je 
konečně oficiálním „íčkem“
Dne 12. března získalo mnichovo-
hradišťské infocentrum certifikát 
Asociace turistických informačních 
center České republiky (ATIC)  
v klasifikační třídě C a stalo se tak 
(konečně) oficiálním infocentrem!  
A co nám certifikace vlastně přinese 
mimo práva užívat oficiální logotyp 
certifikovaných „íček“?

Především nebudeme stát 
mimo profesní dění. Budeme mít 
možnost se potkávat a vyměňovat 
zkušenosti se svými kolegy napří-
klad při členských fórech. Získáme 
přístup na odborná školení, možnost 
podívat se na turistické možnosti  

v jiných částech země – jak se služ-
by TIC dělají jinde. Budeme mít 
lepší postavení při žádosti o dotace 
na provoz infocentra. A samozřej-
mě také větší propagaci, například  
v mapách, zpravodajích, odborných 
časopisech (TIM, COT, Kam po čes-
ku…) apod.

Zkrátka jsme rádi, že jsme  
i tento rest dotáhli do konce a posu-
nuli infocentrum v Mnichově Hradišti  
v otázce zkvalitňování našich služeb 
zase o krok dál.

Tomáš Hejdrych,
městské informační centrum

Tulipánový měsíc
Děti z MŠ Mírová vytvořily na pod-
poru onkologicky nemocných již 
počtvrté krásná dílka, která po celý 
březen zdobila prostory Komplexní-
ho onkologického centra v Liberci a 
obchodní centrum Forum v Liberci. 
Výtvory dětí byly součástí výzdoby 
onkologických pracovišť a veřej-
ných prostor v rámci Tulipánového 
měsíce, projektu, který v březnu již 
posedmé realizovala nezisková or-

ganizace Amelie, z.s. Upozorňuje 
jím na potřebu podpory onkologicky 
nemocných nejen v oblasti léčby, ale 
i v psychosociální rovině.

Za nádherné obrázky pro ve-
selejší prostředí nemocnice dětem 
i jejich paním učitelkám opět moc 
děkujeme.

Petra Kuntošová,
Amelie, z.s. 
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Zápisy do mateřských škol proběhnou  
v Hradišti a ve Veselé začátkem května
Ředitelka Mateřské školy Mnicho-
vo Hradiště Alena Volfová vyhlási-
la dny 6. a 7. května jako dny, kdy 
proběhne zápis dětí k předškolnímu 
vzdělávání na školní rok 2019/2020. 

Zápisy proběhnou na jednotlivých 
mateřských školách, tedy v Mírové 
ulici, v Jaselské ulici a ve Veselé,  
a to v čase od 14:30 do 16:00.

Zájemci mohou před vlastním 

zápisem každou z mateřských škol 
navštívit v rámci dnů otevřených 
dveří, a to 24. dubna (MŠ Mírová 
a MŠ Veselá od 14:30 do 16:00)  
a 25. dubna (MŠ Jaselská od 8:00 

do 10:00 hodin). Ve dnech otevře-
ných dveří rodiče obdrží tiskopisy 
potřebné k zápisu do mateřské školy.

Redakce

Rej masek
Prvního března se u nás ve školce 
od rána začaly scházet namísto 
dětí podivné bytosti. Některé byly 
pohádkové, například princezna, ša-
šek, Červená karkulka, některé byly  
i strašidelné, jako třeba pirát nebo 
čarodějnice, ale byla tu i zvířátka, 
žabka, panda nebo pavouk.

Určitě jste uhádli, že se u nás 
konal karneval. Všichni jsme se na 
něj moc těšili a celý týden jsme se 
pilně připravovali. Zdobili jsme třídy 
a připravovali kostýmy. Když to v pá-

tek vypuklo, ze všech tříd se už od 
rána ozývala hlasitá hudba a všude 
se tančilo a soutěžilo.

Moc jsme si to užili a těšíme se 

Pracovní skupiny přicházejí s prvními nápady a aktivitami

Jak únorové, tak březnové dny se 
nesly v duchu druhých setkání pra-
covních skupin MAP II Mnichovo-
hradišťsko – prostřednictvím do nich 
zapojených členů z řad učitelů či ro-
dičů, ale i neformálních vzdělavatelů 
můžeme přispět k naplňování priorit 
stanovených Strategickým rámcem 
MAP Mnichovohradišťsko a k jejich 
aktualizaci. 

Pracovní skupina zaměřující se 
na žákovskou participaci a místně 
zakotvené učení připravila pro učite-
le vedoucí parlamenty a žáky sdru-
žené v žákovských parlamentech 

našich škol inspirativní seminář, aby 
získali nové impulzy pro svou práci 
a mohli sdílet zkušenosti z regionu 
či se seznámit s tím, jak se tomuto 
tématu dlouhodobě věnují na Zá-
kladní škole Partyzánská v České 
Lípě. Zároveň se tato skupina aktiv-
ně vrhla do přípravy on-line sborníku 
pro učitele i širokou veřejnost, dohle-
dává místní odborníky či se věnuje 
tématu školních zahrad. Již nyní se 
těšíme na jejich výstupy, které jistě 
využijí mnozí z vás.

Pracovní skupina pro čtenář-
skou gramotnost zavítala na svém 
druhém setkání do Základní školy Ji-
vina. V podnětném školním prostředí 
si členové odpověděli na otázku, jak 
vypadá člověk čtenářsky gramotný  
a proč vůbec máme číst – díky tomu 
si budeme moci snáze zformulovat 
cíle této skupiny. Z jejího podnětu 
bylo zorganizováno setkání kni-
hovníků z ORP Mnichovo Hradiště, 
první svého druhu, či je plánováno 
pozvat do Mnichova Hradiště zají-

mavého spisovatele dětských knih 
– v hledáčku máme například Da-
nielu Krolupperovou, jíž se bohužel 
nevešlo jarní setkání do kalendáře, 
ale nevzdáváme se a budeme ji 
oslovovat pro podzimní akci. Radost 
máme též z nově vznikající spolu-
práce mezi knihovnou a školkami, 
kdy mnichovohradišťské knihovnice 
vyjedou mimo své město a zavítají 
do okolních školek se svými čtenář-

skými dílnami. 
Ve skupině věnující se financo-

vání našich projektových aktivit se 
zrodil nápad na vytvoření dotačního 
zpravodaje, který by mohl školám 
usnadnit orientaci na velmi bohatém 
dotačním poli – snad se brzy do-
čkáme jeho prvního čísla. Budeme 
zvědavi na reakci těch, jimž by mohl 
posloužit. Tato reakce pro nás pak 
bude impulzem pro případné pokra-

čování v této práci.
„Matematici“ si na svém setkání 

kladli otázku, jak motivovat děti, aby 
začaly v jejich předmětu (ale nejen  
v něm) přemýšlet. Dospěli též  
k závěru, že existuje obrovská 
disproporce mezi školní realitou a 
běžným životem, v němž mnohé 
děti pak nedokážou aplikovat to, co 
se za školní léta naučily. Jak tedy u 
zejména starších dětí navodit zájem 
o matematiku? Jedině tím, že bude 
neustále odkazovat na běžný život. 
Aby matematici ostatním dokázali, 
že jejich „věda“ se dá představit i 
zajímavou a mnohdy hravou formou, 
připravili si pro veřejnost na čtvrtek 2. 
května inspiromat, v němž se podělí 
o své metody a zajímavé pomůcky. 
Přijďte se inspirovat či přispět svou 
troškou do „matematického“ mlýna. 

Aby našich setkání nebylo málo, 
máme za sebou též první společné 
setkání metodiků prevence z ORP 
Mnichovo Hradiště – kromě mni-
chovohradišťských zástupců nás 

potěšila účast metodičky prevence 
ze ZŠ a MŠ Žďár a ze SOU Hubálov. 
Nicméně pro budoucí setkání pláno-
vané na říjen jsou dveře otevřené  
i ostatním. Již první schůzka přines-
la tipy na zajímavá témata, kterým 
bychom se mohli věnovat, například 
šikaně ve školách, komunikaci s ro-
diči, kyberšikaně či právnímu pově-
domí žáků. Věříme, že se nám k této 
problematice podaří připravit akci 
pro učitele či pro širokou veřejnost.

Z výše uvedeného je jistě zjev-
né, že aktivit za sebou, ale i před 
sebou máme nepřeberné množství. 
Těšíme se, že se na některé z nich 
potkáme právě s vámi, zástupci uči-
telů, neformálních vzdělavatelů či 
rodičů. Pokud chcete mít průběžný 
přehled o o všech našich akcích, 
sledujte naše webové stránky www.
map-mh.cz či facebookový profil 
MAP II Mnichovohradišťsko. 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Dílničky pro budoucí prvňáčky
Ve středu 6. března proběhla v bu-
dově základní školy na Masarykově 
náměstí příprava předškolních dětí 
na zápis. Za doprovodu našich dru-
žinových vychovatelek si mohly vy-
zkoušet různé formy tvoření. To se 
neslo v duchu nadcházejícího jara, 
které je spojené mimo jiné s naro-
zením nových mláďat, a proto si bu-
doucí prvňáčci mohli vyrobit ovečku 
či jehňátko. Odměnou za šikovnost 
jim byla výroba samolepky smajlíka 
na dalším stanovišti. 

V ostatních třídách již byly při-
praveny paní učitelky z 1. stupně, 
které měly přichystané úkoly ze 
školních lavic, ale i z tělocvičny. Děti 
tedy jednak protrénovaly svou paměť 
pomocí hry s písmenky nebo si zku-
sily obrázkové čtení knížky, jednak 
se vydaly na dobrodružnou cestu 

džunglí, na které musely přejít lávku 
s číhajícími krokodýly a absolvovat 
disciplíny zaměřené na obratnost, 
postřeh i určování barev. Poslední 
zastávka byla pro chytré hlavičky a 
šikovné ručičky. Budoucí školáci zde 
mohli udělat radost nejen sami sobě, 
ale i tatínkovi. Vyráběly se zde totiž 
kravaty z barevného papíru, zdobe-
né geometrickými tvary. Nakonec 
byli předškoláci za odměnu pozváni 
na svačinku v podobě banánové jed-
nohubky s čokoládou – i tento paml-
sek si vyrobili sami. 

Dílniček se za doprovodu rodičů 
zúčastnilo téměř 50 dětí. Doufáme, 
že se jim u nás ve škole líbilo, a bu-
deme se těšit na viděnou u zápisu 
3. dubna.

Tereza Plívová,
 Základní škola Studentská

Jako vážně cimbálovka?
Otázka z titulku článku zazněla na 
našich školních chodbách během 
měsíce února mnohokrát. V plánu 
akcí totiž stálo, že nám 19. února při-
jede předvést své umění Cimbálová 
muzika RÉVA. Na jejich vystoupení 
jsme i my, učitelé, čekali s menšími 
rozpaky - obavy z toho, jak kombi-
nace cimbálovky a sálu rozverných 
dítek a pubescentů dopadne, tu 
zkrátka byly. Jak se ovšem ukázalo, 
byly úplně zbytečné...

Čtyřčlenná mužská kapela vy-
brala ze svého repertoáru kousky 
jako Holubí dům či To ta Hel´pa, jež 
byly dětem známé z hodin hudební 
výchovy. Kdo z žáků si i po těchto 
písních myslel, že tento koncert 
opravdu není nic pro něj, toho pře-
svědčily další skladby - klasiku v po-
době Mozartova Tureckého pochodu 

totiž záhy vystřídala rocková balada 
Nothing Else Matters, následně me-
lodie z počítačové hry Mafia a nako-
nec současný hit od skupiny Mirai 
Když nemůžeš, tak přidej. 

Mladí posluchači byli během 
koncertu opravdu velmi aktivním 
publikem – za tónů houslí, kontraba-
su, cimbálu, klarinetu a saxofonu se 
zpívalo, tleskalo a nakonec i tančilo. 
V pauzách mezi písněmi se zase 
soutěžilo – žáci dostali od muzikan-
tů postupně několik otázek z oblasti 
hudby, přičemž první správná od-
pověď byla vždy oceněna drobnou 
odměnou. Tak schválně, kdo z vás 
třeba věděl, že cimbál pochází z Me-
zopotámie? My už to tedy nějakou 
chvíli víme.

Dana Trpkošová,                                                                                                                                       
 Základní škola Studentská

7. A a 7. C vyrazily na lyžařský výcvik

Od 17. do 24. února se naše třídy 
účastnily lyžařského zájezdu do Pří-
chovic. Po příjezdu jsme hned nasa-
dili běžky, na kterých někteří z nás 
stáli poprvé – což se také projevilo. 
Od pondělí do úterního odpoledne 
jsme se zdokonalovali v jízdě na 
sjezdových lyžích i na snowboardu. 
Večer jsme měli zajímavou přednáš-
ku od člena horské služby doprová-
zenou ukázkami ze zásahů. Ve stře-

du dopoledne jsme opět absolvovali 
běžecký výcvik, při kterém jsme se 
rozdělili na ty, kteří vydrží, a na ty, 
kteří přežijí. Odpoledne jsme navští-
vili nejvýše poležený kravín v České 
republice a rozhlednu Maják Járy 
Cimrmana na sjezdovce. Čtvrtek byl 
věnován jednak přípravě na závody 
ve slalomu, jednak zdokonalování 
našich lyžařských dovedností. Od-
poledne začalo pršet a pršelo celou 

Nepropásněte zápis dětí 
do centra Kohoutek
Kohoutek je soukromá školka s tradi-
cí od roku 2014, kdy byly krásné pro-
story místní kino kavárny přestavěny 
na prostor, který plně vyhovuje dět-
ským potřebám. K dispozici máme 
velkou hernu, spoustu hraček, her a 
edukačního materiálu, školní zahra-
du s certifikovanými herními prvky z 
akátu. 

O děti se starají plně proškolené 
paní učitelky s aprobací pro děti již 
od jednoho roku. Přesně tam také 
Kohoutek směřuje – po navýšení 
kapacit stáních školek se specializu-
jeme právě na mladší děti. Přijímat 
budeme dětičky, které v průběhu 
roku 2019 dovrší dvou let. K zápisu 
nejsou nutné žádné dokumenty, jen 
přihláška k zápisu, kterou najdete na 
webu www.kohoutek-mh.cz nebo na 
našem facebookovém profilu.

Školkovné je pro školní rok 
2019/2020 stanoveno na 1500 Kč/
měsíc. Kapacita školky je 20 dětí, o 
které se starají čtyři učitelky. Velkou 
výhodou je tedy možnost individuál-
ní péče.

Více informací poskytne ředitel-
ka Mgr. Bc. Jana Šťastná (tel. 724 
192 819).

Jana Šťastná,
Mateřské centrum Kohoutek

KDY? 23. dubna 2019 v čase 
15:30–17:00 hodin
KDE? DS Kohoutek, Ivana Ol-
brachta 897 (vstup z ulice Jana 
Švermy)

Zápis

Květiny pro Mahle Behr
Mezi mateřskou školou v Mírové 
ulici a firmou Mahle Behr se rozvíjí 
spolupráce již mnoho let. I my jsme 
chtěli udělat radost, a tak každá třída 
ve školce vytvořila plakáty plné kvě-
tin, které určitě udělaly radost všem 

ženám v tomto závodě. Do firmy byly 
totiž doručeny v souvislosti s Mezi-
národním dnem žen.

Jana Kuntošová,                                                                                                                                       
 Mateřská škola Mírová

noc. Ráno pak byla mlha, ale sníh 
byl přijatelný, takže závody proběhly 
podle plánu. Zvítězili ti nejrychlej-
ší. Odpoledne se s námi rozloučilo 
krásným slunečným počasím.

Přestože jsme se nevyhnuli úra-
zům, určitě budeme na tento „lyžák“ 
rádi vzpomínat.

Účastníci zájezdu,
Základní škola Studentská

příští rok na další.

Blanka Bělohlávková,
Mateřská škola Jaselská

ARCHIV KAMELOTU
Hledáte článek, který vás 
zaujal v některém ze starších 
vydání Kamelotu, a marně, 
protože tištěnou verzi zpra-
vodaje již nemáte? Nevadí, 
všechna čísla zpravodaje 
jsou k dispozici na webu 
města v sekci Kamelot.
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Farmářské trhy na novém 
místě, u Karlových Varů

Pokud již nedočkavě očekáváte kaž-
dotýdenní dodávku čerstvých potra-
vin od farmářů z okolí, vězte, že se 
brzy dočkáte. Hradišťské farmářské 
trhy startují v sobotu 6. dubna. Na-
vštěvovat je budeme moci každé so-
botní dopoledne v čase od 7:30 do 
12 hodin. Ale pozor: kvůli probíha-
jícím pracím na náměstí se stěhují 
na jeho druhou část – na parkoviště 
před hostinec U Karlových Varů. 

A na co se můžeme těšit? Za-
hrádkáře potěší sadba zeleniny  
a bylinek ze zahradnictví z Kochá-
nek. Na trhy také přivezou první jarní 
květiny pro oživení našich domovů. 
Z farmy Janouškových z Křenku si 
budeme moci zakoupit brambory, 
mrkev, petržel, cibuli, ale snad už  
i první letošní ředkvičky a saláty.

Mléčné výrobky dodá na trhy 
farma Jeřmanice. Tato farma získala 
v minulých letech ocenění Regionál-
ní potraviny za česnekovou poma-
zánku a smetanový zákys a Výrobek 

roku Libereckého kraje za tvaroh. 
Byla by škoda je neochutnat! 

Kváskové i jiné chleby, peči-
vo, koláče a další si nakoupíme  
u stánku Semilské pekárny. Pokud 
ovšem holdujete domácímu pečivu, 
tak oceníte výborné mouky z mlýna 
Perner. Kromě tradičních pšenič-
ných a špaldových najdete v jeho 
sortimentu i mouku rýžovou, ječnou  
a další.

Samozřejmě na trzích nebude 
chybět ani med. Ačkoli se včelařům 
zásoby tenčí, přiveze své produkty 
na hradišťské trhy včelí farma Smr-
žov. A je nejvyšší čas med zakou-
pit, protože nový bude až koncem 
května. Během dubna samozřejmě 
na trzích najdete jarní a velikonoční 
dekorace a pomlázky. 

Pokud byste na trzích rádi pro-
dávali své produkty či výrobky, vo-
lejte paní Honzů (telefonní číslo 602 
100 470).

Na našem webu www.trhyfar-
marske.cz se můžete dozvědět ak-
tuální informace anebo dát lajk na 
Facebooku Pojizerské farmářské 
trhy a informace se k vám samy po-
hrnou.

Pavla Peša Machálková

Státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2019
Státní zámek Mnichovo Hradiště, 
jak již bylo mnohokrát řečeno, je 
jedním ze sbírkově nejbohatších 
státních zámků pod správou Národ-
ního památkového ústavu v České 
republice. Především se zde nachá-
zejí kmenové sbírky rodu Valdštejnů.  
Tento rod zde působil od roku 1622, 
kdy jej po konfiskacích majetku Vác-
lava Budovce z Budova, věhlasného 
protestantského šlechtice, koupil 
slavný vojevůdce třicetileté války 
Albrecht z Valdštejna. Ten jej v roce 
1627 prodal svému vzdálenému 
bratranci Maxmiliánovi z Valdštejna, 
takzvané mnichovohradišťské větvi 
Valdštejnů zámek patřil až do roku 
1946. Po takzvaných Benešových 
dekretech v roce 1946 byl zámek 
zkonfiskován a je až do dnešních 
dnů státním majetkem ve správě 
Národního památkového ústavu.

V letošním roce, 21. ledna, ze-
mřel ve věku nedožitých 94 let přímý 
potomek Maxmiliána z Valdštej-
na a následník rodu hrabě Arnošt  
z Valdštejna.  Následníkem přímé 
linie rodu se tak stal hrabě Karel 
Albrecht z Valdštejna, který je pří-
mým desetinásobným vnukem již 
zmiňovaného Maxmiliána z Vald-
štejna. Veškerá výzdoba portréty na 
prohlídkových trasách zámku před-
stavuje přímé předky Arnošta a jeho 
syna Karla Albrechta z Valdštejna.

Na zámku aktuálně v prvé řadě 
probíhá digitalizace sbírek a jejich 
inventarizace, jejíž součástí jsou 
i výše zmiňované portréty a 25 ti-
síc sbírkových předmětů včetně 
knihovny rodiny Valdštejnů, což je 
dlouhodobý a velmi náročný projekt, 
jehož předmětem je zpracování od-
borného popisu a pořízení digitální 
fotografické dokumentace jednotli-
vých sbírkových předmětů. Těch se 
na zámku nachází zhruba 40 tisíc. 
Digitalizace fotodokumentace sbírek 
a jejich kontrola v novém evidenč-

ním programu byla již dokončena 
a pokračuje proces odborného po-
pisování sbírkových předmětů, di-
gitální fotodokumentace a kontrola 
knihovních svazků zámecké knihov-
ny, která čítá cca 20 tisíc svazků. Za 
loňský rok byly zpracovány další dvě 
tisícovky svazků. Výstupem tohoto 
projektu bude badatelsky přístupný 
program pro státní sbírky v majet-
ku Národního památkového ústavu, 
které čítají přes 500 000 sbírko-
vých předmětů a knihovních svaz-
ků. Projekt, o němž je řeč, by měl 
být dokončen do konce roku 2020  
a následně bude pokračovat zpraco-
vávání knihovních fondů. 

Dalším projektem, který již na 
zámku probíhá, je a bude restau-
rování porcelánu a textilií sedacích 
souprav na trase 1. a 2. návštěvnic-
kého okruhu. Restaurování je velmi 
zdařilé a odhalilo mnoho zajímavos-
tí, především původní barevnost tex-
tilu. Máme také požádáno o finance 
na restaurování štukových výzdob 
a nástěnných obrazů v interiéru za-
hradního altánu (sala terreny).

Dlouhodobě zde pokračují další 
projekty z minulých let. Například 
oprava zámecké ohradní zdi v ulici 
V Lípách, pro nedostatek finančních 

Práce na dláždění ve vozové bráně.

prostředků však bude oprava při-
způsobena finančním možnostem. 
Stavba ohradní zdi zasahuje do pro-
vozu zámeckého parku a vyžaduje 
shovívavost návštěvníků s větším 
stavebním provozem v areálu zámku 
a také se stavem cest, které budou 
po dokončení stavby ošetřeny. 

K otevření letošní návštěvnic-
ké sezóny bude dokončena oprava 
vstupního portálu vozové brány  
a budeme postupně pracovat i na 
dalších dvou portálech vstupních 
bran vedoucích do areálu zámku. 
U bran bude také postupně umís-
těn nový celorepublikový informační 
systém Národního památkového 
ústavu. Kování bran, pro nedostatek 
financí, zatím čeká na restaurování.

Od letošního roku bude nasmě-
rována dopravní obsluha zámku or-
lickou branou, vozová brána z ulice 
V Lípách bude pouze pro pěší ná-
vštěvníky.

Nově je také připraveno zázemí 
při svatební síni pro matriku města 
Mnichovo Hradiště, expozice 3. ná-
vštěvnického okruhu, tedy kostela 
svatých Tří králů, bude doplněna  
o sedm terakotových soch světců  
a jednu původní dřevěnou sochu sv. 
Anny, na konci sezóny uvidíte při 

komentované prohlídce původním 
nábytkem nově zařízenou třináctou 
komnatu (zlatý salónek).

V sezóně 2019 připravujeme 
na zámku samozřejmě také tradiční 
kulturní program, který zahajujeme 
6. a 7. dubna, vždy v 10:30 hodin 
mimořádnou komentovanou pro-
hlídkou zákulisí zámeckého divadla, 
která se bude opakovat o víkendu 
20. a 21.dubna (Mezinárodního den 
památek). Aktuální kulturní program 
naleznete na webových stránkách 
zámku Mnichovo Hradiště www.za-
mek-mnichovohradiste.cz.

Dále pokračuje zdařilá celore-
publiková soutěž NPÚ (Národního 
památkového ústavu) pro návštěvní-
ky hradů a zámků „Klíč k památkám“ 
(viz www.npu.cz), která umožňuje, 
při splnění soutěžních podmínek, 
návštěvníkům navštívit šestý hrad či 
zámek zdarma.

Národní památkový ústav vy-
hlásil jako téma letošního roku „Ga-
llasové a Clam-Gallasové: Noblesa 
severních Čech“. Toto téma bude  
v platnosti od 1. ledna 2019 až do 
1. března 2020 a nejviditelnější bude 
především na  Lemberku, Frýdlantu 
a Grabštejně v Libereckém kraji, kde 
rod Gallasů zanechal své nezapo-
menutelné stopy.

Chystáme se i na příští rok, kdy 
bude tématem roku rod Valdštejnů. 
K této příležitosti se připravují vý-
stavy a expozice s doprovodným 
programem na valdštejnských zám-
cích Mnichovo Hradiště, Duchcov, 
Kozel, Doksy a na dalších, kde bude 
zmiňován i nedávno zesnulý rodák  
z Doks, hrabě Arnošt z Valdštejna.

Věříme, že v sezóně 2019 ná-
vštěvníky na státním zámku Mni-
chovo Hradiště všemi novinkami 
potěšíme.

Soňa Švábová, 
NPÚ, Státní zámek Mn. Hradiště

Dóza z delftské fajáns.

Klub českých turistů zve na jarní výlety a dobrovolnické akce

Stejně jako příroda se i Klub českých 
turistů začíná probouzet ze zimního 
spánku. Přestože jsme první le-
tošní výlet absolvovali již v neděli 
24. března, oficiálně svoji činnost, 
stejně jako v loňském roce, zahaju-
jeme procházkou na zříceninu hradu 
Zásadka. Tento výlet se uskuteční v 
neděli 7. dubna a rozhodně budeme 

rádi, když na něj vyrazíte s námi. 
Kdo dává přednost cyklistice, může 
za námi dorazit na kole, na děti čeká 
po cestě plnění úkolů. Nezapomeňte 
si s sebou vzít buřty. Těšit se můžete 
na hudební doprovod Jindry Kelíška, 
prohlídku sychrovské kapličky, po-
případě budete moci posedět v tam-
ní hospodě. 

Kromě tradičního výletu na 
Zásadku můžete počítat i s řadou 
dalších turistických cílů. Týden před 
Velikonocemi (v sobotu 13. dubna) 
se vlakem vypravíme do zatím nej-
vzdálenějšího bodu od Mnichova 
Hradiště – do německého městečka 
Oybin, které je díky své zřícenině 
hradu jedním z nejnavštěvovaněj-
ších míst Lužických hor. Vášnivé mi-
lovníky turistiky pak určitě nadchne 

poslední dubnový víkend, v němž je 
naplánován výlet jak na sobotu, tak i 
na neděli. Sobota (27. dubna) bude 
patřit zejména rodinám s dětmi, 
neboť nás čeká nenáročná, asi pět 
kilometrů dlouhá trasa vedoucí skal-
ními bludišti Kalich a Chléviště. Pro 
vyznavače delších pochodů je pak 
určena neděle (28. dubna) – v tento 
den se vypravíme ze Sedmihorek 
přes Rotštejn do Turnova. Zapome-
nout nesmíme ani na seniorské vý-
lety organizované Helenou Pöllovou. 
S ní můžete během dubna vyrazit na 
dva výlety – v úterý 9. dubna na vrch 
Sokol nacházející se nedaleko Malé 
Skály a ve čtvrtek 25. dubna do Pod-
troseckých údolí. 

Členové mnichovohradišťského 
Klubu českých turistů nechodí pouze 

po výletech, ale snaží se zkrášlovat i 
prostředí kolem sebe. Bude nám tak 
potěšením, pokud se s námi v sobo-
tu 6. dubna připojíte k celostátní akci 
Ukliďme Česko. Sraz je v 9 hodin na 
křižovatce ulic Na Příkopech a Pře-
myslova. Naším úkolem bude uklidit 
Dolce, poté se můžeme občerstvit v 
Uzenářství Stejskal v Hoškovicích a 
následně si projít novou cestu z Ho-
škovic přes Přestavlky do Mnichova 
Hradiště. Další dubnovou dobrovol-
nickou akcí je brigáda na pláži Na 
Kamínkách. Uskuteční se ve čtvrtek 
11. dubna od 16 hodin a všichni, 
kdo mají čas a rádi by se podíleli na 
zkrášlení pláže, jsou srdečně vítáni.     
   

Jiří Janda,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Jarní a letní bazar v sokolovně
nutná rezervace prodejního místa 
na telefonu 737 944 015 nebo na 
adrese bazarmh@seznam.cz. Stoly 
a židle pro prodejce jsou k dispozici. 
Tradičně se k nám připojí se svým 
prodejním stánkem i Dobrotety.  
Přijďte dobře nakoupit.

Jiřina Bartoňová

Zveme všechny, kteří chtějí nakoupit 
oblečení pro děti a dospělé, hračky 
nebo sportovní potřeby, aby přišli na 
bazar. Tentokrát s nabídkou na jaro 
a léto. 

Bazar se uskuteční v sobotu  
6. dubna od 9 do 12 hodin v soko-
lovně v Mnichově Hradišti. Pokud 
budete mít zájem o prodej zboží, je 

Betlémáři pokračují

tě za manželem z Krkonoš. Nikoho  
z nás nepřekvapilo, že má moc ráda 
sport a konkrétně běh, protože tomu 
nasvědčuje i její štíhlá postava. Co 
už nás dost překvapilo, byla délka 
tratí, které si ordinuje. Začátky prý 
byly těžké. Několikrát si dlouhé tra-
tě vybraly svou daň na zničených 
nohách, protože při dlouhém běhu 
se vám zvětší chodidlo i o jedno až 
dvě čísla. Jaké tratě tedy běhá? Pro 
pět kilometrů se prý ani nevyplatí se 
oblékat do sportovního. Jedním ze 
splněných snů a nejvyšších poko-
řených met byla zaběhnutá Jizerská 
padesátka pro běžce. Vyhlášená 
lyžařská trať v létě potrápí hodně 
nadšenců. Snad je to i fyzicky nároč-
nější, protože musí poctivě odšlapat 
každý metr. Paní Šeflová se na běh 
připravovala několik měsíců a tréno-
vala, takže byla v dobré kondici a trať 
úspěšně zdolala. A to ani netušila, 
že už běžela s malým pokladem pod 
srdcem. Naštěstí vše dobře zvlád-
la a teď si od běhání dává pauzu  
a úplně rozkvetla. Za paní Šeflo-
vou se modlíme a přejeme jí zdraví  
a elán do dalších kilometrů.

Dana Nováková, 
Truhlářský kroužek 

Jednoty bratrské

Na Vánočním jarmarku jste nás 
přesvědčili, že ještě máme co na 
betlému ztvárňovat a hlavně, že vy, 
návštěvníci a příznivci, máte stále 
ještě zájem betlém sledovat. Nuže 
tedy, pozor, pozor, jedeme další 
prodloužené jízdy! Výrobní tempo 
jsme trochu zmírnili, přesto bychom 
rádi letos přidali nový blok. Mnicho-
vohradišťský sportovní klub slaví sté 
narozeniny. To je krásná příležitost-
přistavět model fotbalového areálu, 
tribuny i místní hospůdky. S tímto 
blokem snad dojde na ztvárnění 
Jizery, po kterém už mnozí volají. 
Ještě máme v plánu přidat lesopark, 
který je v posledních letech zútulňo-
ván a Hradišťáky více využíván. Tím 
se dostávám k zatím poslednímu 
zážitku, který vám teď ráda přiblížím. 

Než umístíme na betlému dal-
ší postavičku, živého představitele 
čeká jedna povinnost – musí přijít 
mezi nás na návštěvu a povyprávět 
nám něco o sobě. Lesopark často 
využívají sportovci, proto jsme si 
pozvali paní Šeflovou, radní města  
a vášnivou běžkyni. 

Paní Vendulu přivítala u drob-
ného občerstvení skupinka dětí  
a dospěláků. Začali jsme již tradiční-
mi otázkami a dověděli se, že paní 
Vendula se přistěhovala do Hradiš-

Zájem občanů o služby LUMA MB se vloni čtyřikrát zvýšil
Město Mnichovo Hradiště i v roce 
2018 finančně podpořilo poskytová-
ní komplexu odborných bezplatných 
služeb pro občany Mnichova Hradi-
ště. Jedná se o pět druhů sociálních 
služeb pro oběti domácího násilí, 
rodiny s ohroženými dětmi, osoby 
žijící v sociálně vyloučených lokali-
tách a jedince i rodiny v rozličných 
sociálních krizích. Dále je poskyto-
vána služba Pomoc obětem trest-
ných činů, která komplexně podpo-
ruje oběti jakýchkoli druhů trestných 
činů, včetně zvláště zranitelných 
obětí. Těmi jsou například nezletilé 
děti, senioři a oběti sexuálně zamě-
řených trestných činů. 

Služby byly poskytovány ce-

loročně jednak ve Volnočasovém 
centru v Mnichově Hradišti, dále  
v domácnostech uživatelů a také ve 
formě doprovodů na úřady a další 
instituce (například na Policii ČR, 
k soudu či na úřad práce). Občané 
se samozřejmě mohou objednat na 
konzultaci i do poradny v Mladé Bo-
leslavi. 

Počet uživatelů jednotlivých 
služeb v roce 2018 byl následující: 
Intervenční centrum: 3, Sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 
17, Odborné sociální poradenství: 
8, Terénní programy: 4, Telefonická 
krizová pomoc: 49, Pomoc obětem 
trestných činů: 3. Celkem jsme tedy 
podpořili 84 klientů, přičemž v roce 

2017 to bylo 27 klientů. Většina 
uživatelů službu čerpala opakova-
ně, například v Sociálně aktivizační 
službě pro rodiny s dětmi bylo jedné  
z   rodin, v rámci řešení velmi kom-
plikované situace, poskytnuto cel-

kem 226 osobních a telefonických 
konzultací. Na poskytování všech 
služeb spolupracujeme s právničkou 
z řad advokátů. Osoby ve finanční 
tísni byly podporovány trvanlivými 
potravinami, úklidovými a hygienic-
kými prostředky z Potravinové ban-
ky Praha a z Národní potravinové 
sbírky. 

Všechny uvedené služby jsou 
občanům Mnichova Hradiště k dis-
pozici i nadále. Podrobné informace 
lze najít na www.luma-mb.cz. Tele-
fonní číslo k objednání na konzulta-
ce je 774427557 a 777107950.

Martina Brzobohatá,
LUMA MB

Pracovníky LUMA MB lze kon-
taktovat na telefonním čísle 777 
107 950, v Mnichově Hradišti 
tato organizace úřaduje ve Vol-
nočasovém centru.

Na www.luma-mb.cz zájem-
ci naleznou řadu informací o na-
bídce jejích služeb.

Kontakt
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Sezóna, v níž oslaví Mnichovohradišťský SK 
100 let své existence, právě začala

INZERCE

Starší přípravka MSK má za 
sebou úspěšnou zimní přípravu
Tradičním způsobem probíhá poma-
lu již končící zimní příprava starší 
fotbalové přípravky MSK. Opět se 
jednalo o kombinaci pravidelných 
tréninkových jednotek ve Sportov-
ní hale Bios, vložených tréninků  
v bývalé Posilovně a také o účast 
na pěti silně obsazených halových 
turnajích. A je třeba konstatovat, že 
se naši fotbaloví mladíci opravdu na 
těchto turnajích činili. 

Hned v tom prvním, tradičním 
prosincovém SBA Cupu konaném 
v Biosu, nenašla starší přípravka 
MSK přemožitele! Další kvalitně 
obsazený turnaj v Železném Brodě 
našim přinesl 5. místo, poté násle-
dovala série „stříbrných“ umístění  
v lednovém Sporting Cupu, na tur-
naji v Semilech a na Sporting Cupu 
č. 2, který se stejně jako ten ledno-
vý za pořadatelství stejnojmenného 

mladoboleslavského klubu konal 16. 
února v „domácím“ BIOSu. Nejen  
z pohledu těchto výsledků se jedná 
o jedno z nejlepších zimních příprav-
ných období v historii této kategorie. 

Svými individuálními výkony na 
sebe v průběhu zimního halového 
období nejvíce upozornili Radim Je-
níček, Lukáš Rambousek, Petr Mik-
šovský, Adam Pešán a Jakub Novot-
ný. Chutí a zápalem do hry o sobě 
dali ovšem výrazně vědět i ostatní 
hoši, kteří dostali šanci od trenérské-
ho triumvirátu Aleš Jindra, Tomáš 
Rambousek, Jaroslav Novotný.

Před startem fotbalového jara 
nezbývá než hráčům a trenérům 
popřát, ať úspěšně navážou na již 
proběhlou část aktuální sezóny. 

Marek Reiter,
Mnichovohradišťský SK

Fotbalové jaro je tady... „A“ tým se 
poprvé sešel v areálu MSK v úterý 
22. ledna. Dobrou zprávou je, že se 
kádr dvaceti hráčů podařilo udržet 
ve stejném složení, v jakém se po 
posledním utkání na podzim rozešel. 

Tréninkové jednotky byly tre-
nérem Šafářem naplánované na tři 
fáze v týdnu + přípravné víkendové 
utkání. Trénovalo se pravidelně o 
útercích, středách a pátcích. V úterý 
jsme využívali pravidelně nově zre-
konstruovaný areál atletického sta-
dionu u Základní školy Studentská, 
kde hráči polykali hlavně neoblíbe-
nou fyzickou přípravu, středa patřila 
tréninkům v hale BIOS a na páteční 
tréninky tým dojížděl na nové hřiště 
s umělou trávou do Turnova. Jednou 
za 14 dní jsme prokládali přípravu 
crossfitovými tréninky ve Fit-Clubu 
MH. Trenér Šafář také kladl důraz na 
regeneraci. Příjemné prostředí Fa-
móz Klubu na Zvířeticích bylo třikrát 

také naším zázemím, kde tým vyu-
žíval bazén se slanou vodou, saunu 
a služby maséra, který také hráčům 
pomáhal lépe vstřebávat únavu z 
náročné zimní přípravy.

Během přípravy na sezónu jsme 
sehráli celkem pět přípravných utká-
ní. V Benátkách jsme podlehli dob-
rovické rezervě 2:4. V Turnově jsme 
sehráli další čtyři přípravná utkání. 
Porazili jsme Mimoň 8:1, Pěnčín u 
Turnova 4:2, Sedmihorky 4:0 a v ge-
nerálce Bakov 7:2.

Příprava se vydařila nad oče-
kávání, hráči k ní přistoupili zodpo-
vědně v rámci svých pracovních a 
studijních povinností. Vyhýbala se 
nám zranění, všichni hráči dostali 
dostatečný prostor ukázat trenérům, 
že právě oni jsou ti, kteří by do prv-
ního jarního utkání měli nastoupit v 
základu.

Po zimě došlo k následujícím 
změnám. Do kádru a přípravy se po 

delší pauze z důvodů pracovních a 
studijních povinností vrátili brankář 
Tomáš Ježek a Dan Pokorný. Poved-
lo se nám na zorganizovat přestup a 
přivést k nám útočníka Martina Lu-
keše (25 let) z Pěčic, který v MSK 
již působil v letech 2012 – 2015. Tre-
nér hodně stál o levonohého hráče, 
kterých je opravdu jako šafránu, do 
ofenzívy. Stalo se, že den před prv-
ním utkáním se nám povedla další 
posila, tou je ofenzivní hráč Martin 
Sabol (29 let), který ještě v podzim-
ní části soutěže hájil barvy našeho 
soupeře v soutěži, týmu Čelákovic. 
Oba tímto v našem klubu vítáme a 
věříme, že se rychle stanou platnými 
hráči a ukáží to, proč jsme si je do 
MSK vybrali.

Jelikož máme nyní v kádru tři 
brankáře, vyhodnotili jsme společně 
s trenéry jako nejvýhodnější pro jed-
noho z nich, aby měl také pravidelné 
zápasové vytížení. Naše brankářská 

naděje Karel Kalčík (ročník 1999) 
bude na jaře s naším týmem tré-
novat a zápasové vytížení dostane 
v krajské „B“ třídě, kde bude hájit 
branku Bakova nad Jizerou. Honza 
Jonáš odešel na přestup do Sportin-
gu MB a Jan Tomašov se stal defini-
tivně hráčem divizního Turnova. 

Kádr: Brankáři: Jakub Kroupa, 
Tomáš Ježek. Hráči do pole: Daniel 
Pokorný, Jan Svoboda, Tomáš Hof-
man, Jan Bajer, Tomáš Honc, Adam 
Charvát, Patrik Vegricht, Robert 
Lakatoš, Filip Krejza, Jakub Rada-
čovský, Jakub Rakouský, Pavel Pro-
korát, Michal Jíra, Martin Sabol, On-
dřej Najman, Pavel Nohýnek, Martin 
Lukeš, Daniel Říha, Petr Janata. 
Trenéři: Emil Šafář, Vladimír Janata. 
Trenér brankářů: Miroslav Jindra ml. 
Vedoucí mužstva: Miroslav Jindra st.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

Fotbalisté volili vedení a oceňovali své hráče i legendy
V podvečerních hodinách soboty 23. 
února proběhla na sále Posilovny 
MSK každoroční valná hromada na-
šeho fotbalového klubu, která měla 
tentokrát také přívlastek volební. 

Po oficiálním zahájení ze stra-
ny dosluhujícího předsedy oddílu 
Tomáše Ježka, který mimo jiné 
přivítal vzácné hosty z vedení měs-
ta Mnichova Hradiště i okresního 
fotbalového svazu, následovalo 
bilanční zhodnocení uplynulého ka-
lendářního roku jak po stránce ryze 
fotbalové, tak také z pohledu vyká-
zaných čísel ekonomických. Poté byl 
přednesen plán činnosti klubu na rok 
2019, který se stejně jako zpráva za 
rok 2018 setkal se souhlasným sta-
noviskem přítomných. 

V tradiční části programu valné 
hromady se nezapomnělo na oce-
nění pro nejlepší hráče jednotlivých 
mládežnických kategorií – za fotba-
lovou přípravku to byli Radim Jení-
ček a Lukáš Rambousek, za mladší 
žáky Matěj Moc, z kategorie starších 
žáků trenéry v minulém roce nejvíce 
zaujal David Haken a mezi doros-
tenci se nejvíce zaskvěl Jan Mihalík. 
Milou novinkou, ve které bychom 
chtěli i v dalších letech pokračovat, 
byla následná ocenění za celoži-
votní přínos hradišťskému fotbalu. 
Symbolický vstup do klubové síně 

slávy letos absolvovali „žijící legen-
dy“ našeho klubu, Miroslav Karcol, 
Miroslav Jindra a také vpravdě ještě 
nedávno aktivní fotbalový rozhodčí 
Luděk Ryger. 

Dalším bodem programu byla 
volba nového výkonného výboru 
MSK – nově „povedou“ místní fotbal 
Ondřej Knobloch z pozice předsedy, 
Milan Kvintus, Martin Smetana, Ja-
roslav Trpkoš, Aleš Janatka, Vladi-

slav Hofman a Marek Reiter. Násle-
dovaly krátké, ale o to povzbudivější 
projevy zástupce „fotbalového okre-
su“ pana Vlka a také místostarosty 
města Ing. Jana Mareše, po kterých 
dostali příležitost zúčastnění obrátit 
se na nové vedení „Emeskáčka“  
s případnými dotazy. 

Po této oficiální části letošní 
valné hromady následovala již jen 
nezbytná neformální setkání přátel 

a kamarádů z fotbalového prostředí 
našeho klubu, kteří se třeba v prů-
běhu roku nemají moc šancí potkat 
a „poklábosit“, ale i těch, pro než je 
právě tento způsob dohrávky valné 
hromady neodmyslitelný. Tato část 
programu pokračovala v přilehlé 
Hospodě Na Hřišti.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

INZERCE

Ve Dnebohu se v květnu opět 
utkají profesionální hasiči
Dnebožský víceúčelový areál větši-
nou slouží k tréninkům a soutěžím 
dobrovolných hasičů. Jako již tradič-
ně se zde vždy v květnu utkají také 
mužstva hasičů profesionálních. 
Nyní se celé klání Velké ceny ČR  
v požárním útoku družstev HZS kra-
jů a podniků uskuteční v úterý 14. 
května od 10 hodin. K vidění budou 
mužstva z celé ČR, ale také třeba 

hasiči z mladoboleslavského podni-
ku Škoda Auto. Velkou cenu završí 
nesoutěžní útok SDH Dneboh.

Všichni jste srdečně zváni nejen 
na zajímavou podívanou, ale také 
na vyhlášené dnebožské smaženky 
a další občerstvení.

Jana Šťastná,
Osadní výbor Dneboha
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10. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

4. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

5. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERORISTKA 
Nová komedie od režiséra Teorie tygra s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

6. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 
Škyťák a Bezzubka vstupují do českých kin potřetí! A oba jsou zamilovaní!

6. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZRANĚNÁ SRDCE 
Příběh vášnivé lásky a zrady v poválečném Hamburku roku 1946.

7. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
Myšpulín, Bobík, Fifinka a Pinďa si vyprávějí svá největší dobrodružství.

10. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

11. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
Dan Přibáň a jeho parta na palubě trabantů dokončují cestu kolem světa.

12. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Pokračování úspěšné francouzské komedie s Christianem Clavierem.

13. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU 
Myšpulín, Bobík, Fifinka a Pinďa si vyprávějí svá největší dobrodružství.

17. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZRODILA SE HVĚZDA
Láska dvou muzikantů trvá jen do doby, než se ona stane slavnou... 

18. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LOVENÍ
Komedie od tvůrce Snowboarďáků o dívce bezhlavě hledající novou lásku.

KALENDÁR AKCÍˇ

24. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
LÉTO S GENTLEMANEM 
Romantická komedie podle scénáře Jaromíra Hanzlíka a s ním v hlavní roli. 

19. DUBNA, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

20. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
DUMBO 3D
Film Tima Burtona o slůněti, které díky velkým uším dovede létat.

20. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERORISTKA 
Nová komedie od režiséra Teorie tygra s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

21. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JAK VYCVIČIT DRAKA 3 3D
Škyťák a Bezzubka vstupují do českých kin potřetí! A oba jsou zamilovaní! 

24. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY 
Dan Přibáň a jeho parta na palubě trabantů dokončují cestu kolem světa.

25. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERORISTKA 
Nová komedie od režiséra Teorie tygra s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

25. DUBNA, 0:01, FILMOVÁ PROJEKCE / PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
AVENGERS: ENDGAME
Čtvrtý film z populární superhrdinské série Avengers. 

3. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SKLENĚNÝ POKOJ 
Příběh vily Tugendhat a jejích obyvatel prchajících před invazí nacistů.

13. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HŘBITOV ZVÍŘÁTEK
Adaptace známého hororu z pera Stephena Kinga.

14. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KOUZELNÝ PARK
Animovaný film o dívence June, která chce vytvořit svůj zábavní park.

26. DUBNA, 19:00, BALETNÍ PŘEDSTAVENÍ Z PAŘÍŽSKÉ OPERY
PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ: LABUTÍ JEZERO
Záznam velkolepého baletního představení z roku 2018.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
2. DUBNA, 17:00 AŽ 19:00
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lek-
tora. Výrobky si přijdeme naglazovat 16. dubna. Nutné přihlášení kvůli ome-
zené kapacitě. V ceně je výpal a materiál. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

5., 12. A 26. DUBNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Herna sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku 1–4 roky. Bez progra-
mu s využitím herních prvků Klubu dětí. Cena: 10 Kč /osoba či dítě.

13. DUBNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky všeho věku i pohlaví. S sebou 
si přineste materiál, šicí stroj (není podmínkou), přezůvky. Přihlášky nejpoz-
ději do 11. dubna v Klubu dětí a mládeže, telefonicky či emailem. Minimální 
počet účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 250 Kč / osoba.

18. DUBNA, 7:30 AŽ 16:00
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V KLUBU
Na zelený čtvrtek jsme si připravili celodenní prázdninový den. Čeká nás 
tematické tvoření, hry, povídání o Velikonocích a velikonočních zvycích. 
Program je určen pro děti od 6 do 12 let. Přihlášky nejpozději do 16. dubna. 
Cena: 250 Kč (v ceně je dvakrát svačina a oběd, pití, materiál na tvoření).

4. A 25. DUBNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

2., 9., 16., 23. A 30. DUBNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

3., 10., 17. A 24. DUBNA, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči. 
Více informací formou SMS na tel. čísle 774 263 770.

27. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AVENGERS: ENDGAME 3D
Čtvrtý film z populární superhrdinské série Avengers. 

27. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

1. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
V překrásném Laponsku se odehrává velký příběh malého soba o přežití.

28. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MRŇOUSKOVÉ 2: DALEKO OD DOMOVA
Dobrodružství berušky, která se nedobrovolně dostane daleko od domova.

1. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AVENGERS: ENDGAME
Čtvrtý film z populární superhrdinské série Avengers. 

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO

3. DUBNA, 17:00 AŽ 19:00, MATEŘSKÁ ŠKOLA BŘEZINA
SETKÁNÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL 
V MŠ Březina se uskuteční další ze setkání, která byla úspěšná již v prv-
ním projektu. Inspirujeme se prostory školky v Březině, Zdena Drahokou-
pilová, bývalá inspektorka, nás seznámí s novinkami, které se mateřských 
škol dotýkají, společně budeme sdílet vše zajímavé a důležité, s čím se 
zaměstnanci MŠ potýkají.

9. DUBNA, 16:30 AŽ 18:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
ŠKOLKA VE WALDORFSKÉM DUCHU
Jarmila Ponocná, bývalá ředitelka MŠ Klubíčko v Bosni, nám povypráví 
o tom, jak vypadá běžný den, týden či rok ve waldorfské školce. Akce se 
uskuteční ve Volnočasovém centru MH, vstup zdarma. 

2. DUBNA, 16:30 AŽ 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
KLUB ČTENÍ
„O hodnocení a věcech souvisejících“ budeme přemýšlet, diskutovat i snít 
nad knihou Karla Starého a Veroniky Laufkové s názvem Formativní hodno-
cení ve výuce. Akce se uskuteční v kanceláři MAP ve Volnočasovém centru 
MH, vstup zdarma.

24. DUBNA, 16:30 AŽ 18:30, ZŠ A MŠ KLÁŠTER HRADIŠTĚ N. JIZ.
SETKÁNÍ MALOTŘÍDÍCH ŠKOL
Do ZŠ a MŠ Klášter Hradiště nad Jizerou zveme všechny zaměstnance 
malotřídních škol z našeho ORP. Popovídáme si i o tom, jak se žáci podílejí 
na životě ve škole či obci, budeme přemýšlet nad tím, jak žáky v jejich 
aktivitě podpořit a tyto aktivity rozvíjet. Kromě toho si školu prohlédnete  
a společně pohovoříte s těmi, jejichž každodenním chlebem je život v ma-
lotřídní škole.

25. DUBNA, 16:30 AŽ 18:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
UČITELEM VE WALDORFSKÉ ŠKOLE
Jaké je to učit na waldorfské škole? Co se tu učí? Jak hodnotí své žáky? 
Zapojují je do života školy a obce? Je taková škola jiná než ostatní? V 
čem nám může být blízká a v čem vzdálená? O těchto a mnoha dalších 
tématech budou povídat Jan a Ondřej Slavíkovi z Waldorfské základní školy 
Semily. Akce se uskuteční ve Volnočasovém centru MH, vstup zdarma.

MUZEUM
11. DUBNA, 17:00
VERNISÁŽ VÝSTAVY STARÉ POHLEDNICE MNICHOVOHRA-
DIŠŤSKA A ČESKÉHO RÁJE
Přijďte nahlédnout do minulosti Mnichovohradišťska a jeho krásného okolí 
skrze pohlednice ze soukromé sbírky pana Jiřího Šosvalda. Po vernisáži 
bude výstava přístupná až do 26. května.

23. DUBNA, 17:00
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM #2  
Městské muzeum Vás zve na druhou ze série tematických besed a virtu-
álních procházek po Mnichově Hradišti, připravených k 740. výročí města.

4. DUBNA, 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
ČÁPI, SLAVÍCI A DALŠÍ PTACTVO NA MNICHOVOHRADIŠŤSKU 
Beseda s ornitologem Pavlem Kverkem o životě místního ptactva.

OSTATNÍ
4. DUBNA, 15:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
HISTORIE ESPERANTSKÉHO HNUTÍ V MNICHOVĚ HRADIŠTI  
A STAV ESPERANTA VE SVĚTE DNES 
Esperantský klub Mladá Boleslav zve na přednášku Jindřišky Drahotové 
Historie esperantského hnutí v Mn. Hradišti a stav esperanta ve světe dnes.

4. DUBNA, 15:30, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ
VEŘEJNÉ SETKÁNÍ K ÚPRAVÁM CHODNÍKŮ A ULIČNÍCH 
PROSTORŮ LOKALITY NA „HABEŠI“
Město Mnichovo Hradiště zve všechny obyvatele, vlastníky nemovitostí i 
další zájemce na veřejné setkání. Představíme vám grafický návrh řešení. 
Seznámíme vás s předběžným harmonogramem úprav. Budete mít mož-
nost připomínkovat navržené řešení.

6. DUBNA, 9:00, SOKOLOVNA MH
BAZAR JARO/LÉTO
V prodeji bude oblečení pro děti i dospělé, hračky, sportovní potřeby a jiné.

6. A 7., 20. A 21. DUBNA, 10:30, ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZÁKULISÍ A JEVIŠTNÍ TECHNIKA ZÁMECKÉHO DIVADLA 
Komentovaná prohlídka speciálně chráněných originálních prostor jeviště  
a mechaniky zámeckého divadla na II. návštěvnickém okruhu.

14. DUBNA, 10:00, FARNÍ ZAHRADA
VÍTÁNÍ JARA
Přivítání jara se spoustou lidových tradic.

15. DUBNA, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA  
Jednání nejvyššího orgánu města, program je k dispozici na webu města.

16. DUBNA, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA NEFORMÁLNÍHO SPOLKU GENEALOGŮ
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Bližší infor-
mace poskytne Petr Novák (tel. 724 700 656, petr-novak@post.cz).

DIVADLO
8. DUBNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DÁMSKÁ ŠATNA
Komedie Arnošta Goldflama skvěle poodhaluje atraktivní prostředí divadel-
ního zákulisí. Hrají: Daniela Kolářová, Dana Batulková, Evellyn Pacoláková, 
Petra Tenorová.

25. DUBNA, 19:00, KONCERT
VIOLONCELLOVÝ KONCERT JIŘÍHO BÁRTY 
8. koncert 47. sezóny cyklu Kruh přátel hudby. Violoncellista Jiří Bárta za-
hraje s klavírním doprovodem Terezie Fialové koncert na téma Beethoven 
– Janáček – Kundera.

27. DUBNA, 9:00, SOKOLOVNA
DEN TANCE  
Druhý ročník mezinárodního dne tance v Mnichově Hradišti.Příjďte si odpo-
činout pohybem v rytmu různých tanečních stylů.

30. DUBNA, 17:45, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
STAVĚNÍ MÁJKY, LAMPIONOVÝ PRŮVOD A ČARODĚJNICE
V poslední dubnový den se na náměstí bude zdobit a vztyčovat májka,  
v 17:45 proběhne sraz účastníků lampionového průvodu, který v 18 hodin 
vykročí ke 2. základní škole, kde proběhne pálení čarodějnic.
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

Buďme spolu
Máme už čtvrtý měsíc roku 2019. 
Věřím, že se všem mým spoluob-
čanům, nejen těm,  kteří budou mé 
řádky číst, postupně plní vše, co od 
něj očekávají. Já třeba očekávám, 
že v něm  bude přiměřené množství  
zdraví, spokojenosti, lásky a přátel-
ství. Chtěla bych, aby mě nemíjelo 
ani štěstí, které k životu a plnění na-
šich přání patří. 

Měla jsem v loňském roce před 
volbami připraven článek o tom, že 
sdružení Žijeme pro Hradiště na-
startovalo zcela novou éru v našem 
městě. Chtěla jsem v tomto článku 
říci spoluobčanům, že by bylo fajn, 
kdybychom jim dali znovu důvě-
ru. Dali jim důvěru proto, aby nás  
v dalších čtyřech letech přesvěd-
čili, že opravdu to, co za tuto dobu 
sdružení dokázalo, nebyla náhoda. 
Vzpomněla jsem si ale pozdě. Můj 
článek už do předvolebního zářijo-
vého čísla nemohl být zveřejněn. 
Prý by ovlivňoval volby. Smířila jsem 
se s tím. Byla jsem mile překvapena, 
že to dopadlo tak, jak jsem si přála. 

Sdružení pro Hradiště zvítězilo zcela 
přesvědčivě. Je vidět, že lidé v Hra-
dišti nejsou ani slepí ani hloupí.

Dnes píši proto, že jsem dost 
překvapená z jedné věci, která se 
objevuje i v celostátní politice. Stra-
ny, které ve volbách neuspěly tak, 
jak si představovaly, dělají vše pro 
to, aby vítěznou stranu co nejvíce 
pošpinili a ukázali těm, kteří je volili, 
že zase nejsou tak zlatí. 

Útoky proti uskutečněné opravě 
hasičárny v Hoškovicích, kde žádní 
hasiči nejsou!? Neoplocený nový 
atletický stadion u ZŠ Studentská!?  
Nemožnost otevřít tzv. fond starosty 
na rozklikávacím rozpočtu města!?  
Mohla bych takto pokračovat dál. 
Sdružení Žijeme pro Hradiště všech-
ny tyto nepravdy vysvětlilo. Určitě 
víte, o čem píši, a těch vysvětlených 
připomínek bylo nespočet.

Myslela jsme si, že tím, že Žije-
me pro Hradiště vyhrálo, bude pro 
ostatní strany jasným znamením pro 
to, aby mělo jejich podporu. Ne, je 
tomu naopak. Tak, jak se pohybuji 

po městě, poslouchám mnoho při-
pomínek k činnostem, které byly, 
nebo jsou nynějším zastupitelstvem 
schvalovány. Kde tedy ti zastupitelé 
ostatních stran jsou, když věci, které 
schválí, později kritizují. Je zarážejí-
cí, že občané, kteří zkoušeli, dostat 
se do zastupitelstva, hledali stranu, 
ve které by se jim to mohlo podařit. 
Je nepochopitelné, že do vztahů  
v městské politice někteří vnášejí  
i vztahy osobní. 

Nejvíce mě překvapil článek  
v příloze Střední Čechy Mladé fron-
ty dnes od pana redaktora Svačiny 
Místo přírody další haly. Použil tu vy-
jádření zastupitele Václava Haase, 
starosty Ondřeje Lochmana, Pavla 
Macha, zástupce Římsko-katolické 
farnosti Mnichovo Hradiště a gene-
rálního ředitele J. V. Geeta majitele 
firmy, která by eventuelně měla haly 
stavět. 

Zastupitel pan Haas poskytuje 
v tomto vyjádření pouze jeho pohled 
na celou zatím plánovanou akci. 
Faktické údaje si můžeme přečíst  

Tato rubrika obsahuje texty, které neprošly jazykovou ani věcnou korekturou a prezentují pouze 
subjektivní názory autorů jednotlivých příspěvků. Zastupitelé i představitelé veřejnosti mají mož-
nost v této rubrice publikovat polemické texty. V případě nadměrného rozsahu materiálu bude jeho 

uvedení redakcí s autorem konzultováno.

v dalších vyjádřeních osob, které 
jsem výše jmenovala. Já vím, že 
územní plán města a jeho dělení 
na konkrétní využití ploch převzaly 
stany, které jsou ve vedení města, 
od svých předchůdců. No a prá-
vě ve vedení města v té době byla  
i strana, ke které náleží pan Haas... 
Jeho vyjádření k této věci, podle 
mého názoru, v této fázi, patřilo na 
zastupitelstvo, ne do přílohy pro 
celé Střední Čechy. Proč útočí proti,  
když v té době vlastně o nic ještě 
nešlo.

Pan starosta přiznal na zastupi-
telstvu, že ještě zastupitele a občany 
o této věci rada neinformovala. Řekl, 
že až jednání dospějí do stádia, kdy 
stojí za to informovat, určitě to udělá. 
Také se tak stalo. Měli jsme možnost 
si v březnovém Kamelotu toto vy-
světlení přečíst. Pan zastupitel Hass 
určitě základní informace z rady 
měl. Můj dojem je, že jeho strana 
kolem sdružení  Žijeme pro Hradiště 
dělá dusno a vyvolává atmosféru, 
která klidu a pohodě pro dobré ve-

dení města nepřispívá. Obyvatelé 
našeho města, kterým na městě 
záleží, nepotřebují spousty emo-
tivních informací, ať už v jakémkoli 
tisku. Oni potřebují informace, které 
jsou pravdivé. Myslím, že všechny 
strany, které se na vedení města 
podílejí, by si měly uvědomit, že by 
měly být opravdovými partnery vět-
šinové strany. Vždyť  jde především  
o občany jejich města a jde o spo-
lečný zájem všech obyvatel. Doma  
přece také své názory a mínění na 
různé věci měníme. Konečné roz-
hodnutí si v rodině také řekneme, 
až získáme jistotu, že tak to má 
být. Proč tedy obviňovat většinovou 
stranu z toho, že své názory každou 
chvíli mění.

Je tu jen jeden velký rozdíl. Do 
té rodiny prostě patříme a nemůže-
me přelétat od ...ových k ...m. To vše 
je dané. Ale ve vedení města může 
v příštím volebním období být úplně 
jiná strana nebo úplně jiné sdružení. 
Bude záležet na tom, jak dokáží a čím 
dokáží tyto subjekty obyvatele měs-

ta dostat s hlasem pro ně do volební 
místnosti. Žijeme pro Hradiště nás  
v minulém volebním období s hla-
sem do volební místnosti dostalo. 
Dejme proto sdružení prostor a klid 
pro práci. Pokud zklamou, ať ti jejich 
největší kritici a odpůrci ukáží, jak se 
to má dělat.

 „Zarytí“ odpůrci a kritici ŽPH, 
nechovejte se, jako ti velcí politici 
ve vládě, neházejte klacky pod nohy 
těm, kteří nám tu předvedli, že chtě-
jí a dokázali něco vybudovat. Těm, 
kteří podle některých zastupitelů  
a bývalých členů zastupitelstva, 
mění své názory jako letní sukni za 
zimní.

Dejme těm, kteří, jak vidíme, 
budují dál prostor. Většina obyvatel-
-voličů si myslí, že jim to jde dobře. 
Pojďte i vy ostatní strany žít pro 
Hradiště, pro své kamarády a spo-
luobčany. Pojďte táhnout za jeden 
provaz. 

Míla Knoblochová,
obyvatelka Mn. Hradiště

Čas, do kterého stojí investovat
Už je máte za sebou? A jaké to ten-
tokrát bylo? O čem je řeč? O třídních 
(rodičovských) schůzkách. Nejen 
rodiče a děti, ale mnohdy i samotné 
učitele poleje při vyslovení těchto 
dvou slov pomyslný studený pot. Ně-
komu zase zrudnou líce či se ozve 
nepříjemná bolest hlavy spojená se 
vzpomínkami na okamžiky, které si 
nechceme připomínat. 

Pokud si už nyní říkáte si, chu-
dák učitelka, nezažila hezký rodičák, 
měla by se přijít podívat k nám, při-
znám se, že opravdu příjemných ro-
dičovských schůzek mám za sebou 
minimum. Ne snad proto, že bych 
se v nepohodě případně cítila já, 
ale především s ohledem na tváře 
rodičů, kteří procházejíce budovou 
školy působili málokdy nadšeně  
a usměvavě, ale spíše ostražitě 
či lehce napjatě. Přiznejme si, že  
i mnozí učitelé zažívají stres při po-
hledu do kalendáře, který říká, že 
schůzky jsou již zítra. Našli bychom 
však jistě školy nebo třídy, do nichž 
rodiče chodí na ona setkání s chutí. 
Jak to? 

Na některých školách se nad 
situací, která zbytečně přináší ne-

malou stresovou zátěž, zamysleli 
komplexně. Jak se na rodičovských 
schůzkách cítíme?  Z čeho tyto 
pocity pramení? Jak nepříjemným 
situacím můžeme předejít? Po hlub-
ší analýze často zjistili, že se vyplatí 
věnovat jim čas a energii: najít vhod-
ný model komunikace, dát najevo, 
že setkání rodičů celé třídy i indi-
viduální schůzky (triády) mají své 
místo a smysl. Nabídnout prostředí, 
v kterém se budou cítit bezpečně a 
které bude co nejméně připomínat 
jejich případné negativní zážitky 
spojené se školní docházkou. 

Na některých školách přistoupili 
k modelu, kdy probíhá neformální 
setkání rodičů, kterému odpovídá 
i uspořádání stolků a židlí (někde 
obdoba kavárny s květinou na stole, 
jindy formou kruhového sezení). Uči-
tel pak nemá dominující místo osoby 
stojící před tabulí, ale je jedním ze 
sedících účastníků. Běžnější se už 
stávají i triády, při nichž se setkává 
žák, rodič a učitel často nad portfoli-
em dítěte a rozhovor je veden mezi 
třemi rovnocennými partnery – ne  
o dítěti bez dítěte (což se děje čas-
to na běžných schůzkách). Triáda 

pak slouží k rozhovoru nad vývojem 
žáka, nad rozvojem jeho potenciálu 
– a to je dovednost, kterou se musí 
mnohdy učitel nejdříve naučit, aby 
místo funkčního rozhovoru nevznikla 
jeho nefunkční nápodoba.

Rodiče i žáci mají při triádách 
příležitost vnímat, že škola není jen 
místem známek, ale i prostorem pro 
růst dítěte a reflexi žákova posunu. 
Záležitosti organizačního charakteru 
či podstatné informace od vedení 
školy se pak rodiče dozvídají klidnou 
a kultivovanou formou na společném 
setkání všech rodičů viz výše. Je 
škoda, pokud forma i obsah schů-
zek rodiče, žáky i učitele předsta-
vují nekomfortní situaci vycházející  
z nepochopení, arogance či strachu 
a vedoucí k neporozumění, ke vzte-
ku či budování vzájemné izolace.

Třídní schůzky nemají být pro 
nikoho z účastníků nutným zlem, ale 
časem stráveným nad společným 
tématem žákům, rodičů a učitelů. 
Časem, do kterého stojí investovat.

Iva Štrojsová, členka komise 
pro vzdělávání, sport a zájmovou 

činnost za sociální demokracii

Kde je veřejný zájem? 
Teprve únorové zasedání zastu-
pitelstva využilo vedení města  
k tomu, aby veřejně seznámilo občany  
s připravovaným projektem výstav-
by logistického areálu VGP Park 
Mnichovo Hradiště, o kterém dlou-
hé měsíce s investorem v tichosti 
jedná. Vzhledem k rozsahu projektu  
a množství negativních dopadů na 
kvalitu života, které může jeho reali-
zace přinést, se mezi zastupiteli roz-
hořela poměrně bouřlivá, emocionál-
ní a místy i osobní debata. Naopak 
racionální argumentace, principiální 
postoje a tolik potřebné informace se 
nějak vytratily. Přesto se v diskusi,  
v jednacím sále i následně na soci-
álních sítích, objevilo několik věcí, 
které stojí za povšimnutí. 

Jako sociální demokraté a ze-
lení jsme kritizováni za to, že ne-
pracujeme s úplnými a aktuálními 
informacemi, a tím uvádíme obča-
ny v omyl. Pravdou je, že striktně 
vycházíme z veřejně dostupných 
informací. Nic jiného nám ani nezbý-
vá. Vedení města nám totiž dosud  
v písemné podobě neposkytlo nic 
víc než své politické deklarace a dvě 
vyjádření architekta města z května 
a října loňského roku. Do uzávěrky 
tohoto čísla nám bylo navzdory nej-
různějším příslibům a opakovaným 
žádostem a urgencím odpíráno 
znění plánovací smlouvy, právních 

rozborů a dalších analytických ma-
teriálů. Takovýto postup ze strany 
vedení města je v přímém rozporu 
s tak často skloňovanou a dekla-
rovanou transparentností a svědčí  
o pohrdání zastupiteli, pro které jsou 
tyto materiály nezbytným předpokla-
dem pro plnohodnotný a odpovědný 
výkon jejich mandátu. 

Dále je nám vytýkáno, že jsme 
při pořizování nového územního 
plánu nevznesli takové návrhy, které 
by výstavbu logistického areálu zne-
možnily. Takovouto kritiku pokládám 
za nehoráznou a vrcholně pokry-
teckou. Byli to totiž zejména naši 
zástupci, kteří v minulém volebním 
období ve výboru pro územní pláno-
vání prosazovali větší míru regulace 
problematických lokalit s cílem po-
sílit vliv města a zamezit nenávrat-
ným škodám v území. V tomto úsilí 
jsme chtěli pokračovat i po říjnových 
komunálních volbách, a proto jsme 
navrhovali vznik výboru pro územní 
rozvoj. Ten by byl ideální platformou 
pro jednání o finální podobě územ-
ního plánu a po získání informací 
od vedení města by mohl iniciovat 
další zpřísnění podmínek pro vyu-
žití plochy, kde má VGP Park vznik-
nout. Tento náš návrh však byl nově 
vzniklou koalicí Žijeme pro Hradiště  
a ODS na ustavujícím zasedání 
smeten ze stolu jako nepotřebný. 

Nejvíce pozoruhodná je na celé 
diskusi skutečnost, že nikdo není 
schopen a ochoten uvést argumen-
ty, pro které by bylo dobré a přínos-
né, aby logistický areál v této podobě  
v našem městě vznikl. Důvod je jas-
ný, projekt s sebou nese tak rozsáh-
lá rizika (například devastace půdy, 
neúnosné dopravní zatížení, výraz-
né znečištění ovzduší, zhoršené 
vodní hospodářství, znehodnocení 
nedalekých nemovitostí, potřebnost 
již tak nedostatkové pracovní síly 
atd.), že je v žádném případě nelze 
vyvážit jednorázovými investicemi 
do okolní infrastruktury.

Navzdory této skutečnosti ve-
dení města odmítá zaujmout jed-
noznačně odmítavý postoj a vyu-
žít dostupných legálních nástrojů  
k tomu, aby výstavbě logistického 
areálu v této podobě zabránilo. Je 
proto nezbytné, aby občané, kterým 
není osud našeho města lhostejný, 
na své volené zástupce apelovali  
a důsledně jim připomněli, že osob-
ní pocity úcty, sympatií a přátelství  
k vlastníkovi dotčených pozemků, 
které jsou lidsky pochopitelné, ne-
smí převážit nad obhajobou veřej-
ného zájmu, ke které jsme se jako 
zastupitelé svým slibem zavázali.

Václav Haas,
zastupitel za ČSSD a SZPozvánka na vernisáž první jarní výstavy

Přijďte nahlédnout do minulosti Mnichovohradišťska a jeho krásného okolí skrze pohlednice ze soukromé sbírky 
pana Jiřího Šosvalda. Vernisáž výstavy proběhne 11. dubna od 17 hodin, samostná výstava s názvem „Staré pohlednice 
Mnichovohradišťska a Českého ráje“ pak potrvá do 26. května.

Unikátní pohled do historie naplnil kino
První ze série virtuálních procházek městem, které muzeum připra-
vuje k 740. výročí Mnichova Hradiště, byla věnována náměstí a jeho 
obyvatelům. Více než 130 návštěvníků, kteří zaplnili téměř celé kino, 
vidělo na historických fotografiích a videích, jak se měnily jednotlivé 
domy, jejich vzhled, prodejny či provozovny v nich umístěné. Zavzpo-
mínalo se i na některé prodavače či známé osobnosti, zúčastnění 
si také připomněli některé významné události, které se na náměstí 
odehrály. K nejstarším patřil pohled na pruské vojáky okupující město 
v roce 1866, nechyběly záběry z vyhlášení republiky v říjnu 1918, 
ale také například z odhalení i odstraňování sochy Jana Švermy. 
Bonbónkem byly fotografie z jízdy na vysokých kolech v 60. letech, 
závody motokár kolem radnice ve stejné době či fotografie účastníků 
známé sázky fotbalových fanoušků – sparťana vezoucího slávistu na 
trakaři ze Smržovky do Prahy, kteří se zastavili i na našem náměstí. 

Jana Dumková, Muzeum města Mnichovo Hradiště
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Vznikne mnichovohradištský „hřbitovník“ ?
Tvář městského hřbitova se od jeho 
založení v roce 1827 mnohokrát pro-
měnila. Jen kamenná krása nejstar-
ších náhrobků připomíná její dávnou 
podobu. Nad prázdnými místy po 
čerstvě zrušených hrobech jsem si 
říkala, kolik jich zmizelo již dávno...

K pátrání po našich předcích 
patří nejen sestavování rodokme-
nů, ale také cesty na místa, kde žili, 
návštěva tamních hřbitovů a objevo-
vání jejich hrobů. A když se to nepo-
daří, pak shánění historických fotek 
hřbitova – pokud je však muzeum či 
kronikář mají (je to totiž jako s ledni-
cí či internetem – co do nich nebylo 
dáno, to tam nikdo nenajde).

Ulice našeho města a historie 
jejich domů byly pečlivě zmapovány 
paní Helenou Průškovou a paní Len-

kou Procházkovou v jejich knihách a 
kalendáři „Uličník“. Také uličky a pro-
stranství našeho hřbitova (a genera-

MUZEUM OPĚT 
PROSÍ O POMOC

Na období od června do srpna 
chystá městské muzeum výsta-
vu věnovanou místním hospo-
dám. Při té příležitosti prosíme 
o poskytnutí či zapůjčení jakých-
koliv materiálů s tématem sou-
visejících – především fotografií 
z interiérů (včetně svatebních, 
rodinných, podnikových či jiných 
oslav), vývěsních tabulí, nástěn-
ných obrázků, sklenic, pivních 
tácků apod. Pokud nám můžete 
nějak pomoci, ozvěte se prosím 
na tel. 326 771 001 nebo na e-
-mail: muzeum@mnhradiste.cz.

OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Alois Svoboda (1878–1948)
Okresní muzejní spolek v Mnichově 
Hradišti měl od počátku své existen-
ce mezi svými členy řadu obětavých 
pracovníků, kteří věnovali svůj čas, 
úsilí a i nemalé vlastní finanční pro-
středky na shromažďování a ucho-
vání památek na doby minulé. 

Jedním z nich byl i Alois Svobo-
da, podle fotografie drobný, štíhlý, 
nenápadný muž, který však pro své 
rodné město vykonal velmi mnoho. 
Ačkoliv byla po jeho smrti na jeho 
rodném domě umístěna pamětní 
deska, dnes už jen málokdo o ní 
ví a jméno Aloise Svobody je větši-
ně obyvatel města zcela neznámé. 
Pokusme se tedy alespoň stručně 
osobnost tohoto muže přiblížit.

Alois Svoboda se narodil v Mni-
chově Hradišti 4. února 1878 v domě 
čp. 186 v rodině místního kupce Jo-
sefa Svobody, v níž již vyrůstaly dvě 
dcery, Marie a Anna. Matka Anna, 
rozená Košková, pocházela z Mla-
dé Boleslavi. Otec rok po narození 
syna, 6. února 1879, zemřel v c. k. 
všeobecné nemocnici v Praze na 
„ochrnutí mozku“. Bylo mu 39 let.  
3. září 1879 se jako pohrobek na-
rodila Anně Svobodové další dcera 
– Josefa Anastázie. Matka zůstala 
sama se čtyřmi dětmi, a proto není 
divu, že se brzy znovu provdala.  
7. února 1880 uzavřela sňatek  
s Františkem Langem, obchodníkem 
z Mnichova Hradiště. Alois Svoboda 
po skončení školní docházky na-
stoupil jako kancelářský praktikant 
a později jako úředník u pražské 
strojírenské firmy Novák a Jahn. Po 
fúzi tohoto podniku se Škodovými 
závody zde pracoval až do odchodu 
do důchodu jako účetní. Ženatý byl 
s Boženou, rozenou Hořejší, naroze-
nou v roce 1887 v Drahoticích, dce-
rou zdejšího řídícího učitele Josefa 
Hořejšího. V manželství se v roce 
1908 narodila dcera Vlasta, poz-
ději provdaná za Jana Bolonského,  
a syn Čestmír, který zřejmě zemřel 
v dětském věku, údaje o něm se ne-
podařilo zjistit. 

Ačkoliv Alois Svoboda prožil 
většinu svého života v Praze, na 
rodné město nezapomněl a neustá-
le se o něj zajímal. Sbíral všechny 
dostupné zprávy a informace o něm, 
docházel do archivů a vypisoval  
z pramenů údaje týkající se Mnicho-
vohradišťska. Kupoval nebo opisoval 
(!) knihy a brožury vztahující se k to-
muto regionu, psal články o dějinách 
města, přispíval do Pojizerských 
listů a jiných regionálních tisků. Byl 
v úzkém kontaktu s kustodem zdej-
šího muzea, ve volných dnech sem 
zajížděl a v muzeu pracoval. S aka-
demikem Janem Filipem zpracová-
val archeologické nálezy, pomáhal 
zajišťovat přednášky a osvětovou 
činnost. Výčet jeho aktivit by mohl 
pokračovat dál.

Alois Svoboda zemřel v Pra-

ze 19. června 1948 ve věku 70 let. 
Byl pochován do rodinné hrobky  
v Mnichově Hradišti, později byly 
jeho ostatky přeneseny do hrobu 
rodiny Bolonských. Jeho žena Bo-
žena zemřela jen několik měsíců po 
něm 23. listopadu 1948. Podle přání 
zesnulého odevzdala dcera Vlasta 
Bolonská veškerý otcem shromáž-
děný materiál Okresnímu muzeu  
v Mnichově Hradišti. Muzeum tak 
získalo velmi zajímavou sbírku, 
kterou můžeme rozdělit na několik 
částí:

a) opisy archivních dokumen-
tů týkajících se Mnichova Hradiště 
– pocházejí většinou z archivu teh-
dejšího ministerstva vnitra a vald-
štejnského archivu – najdeme zde 
například dokumenty o koupi a pře-
vodu majetků, výpisy ze zemských 
desek či robotní seznamy, zajímavé 
jsou materiály týkající se bývalého 
kapucínského kláštera v Mnichově 
Hradišti, cenný je i opis práce Tomá-
še Hindla Děje panství hradišťského 

b) opisy článků o Mnichově 
Hradišti a okolí z novin a časopisů  
19. století, ať už regionálních (Jize-
ran, Mladoboleslavské listy...) nebo 
celonárodních (Pražské noviny, Svě-
tozor, Lumír, Česká včela…)

c) kartotéka vlastních jmen osob 
a místních jmen z Mnichovohradišť-
ska s uvedením pramenů

d) sbírka pohlednic
e) sbírka novinových výstřižků  

o Mnichově Hradišti
f) sbírka vlastivědných a turistic-

kých knih a brožur pojednávajících  
o Mnichově Hradišti

g) kopie některých odborných 
článků významných historiků, se kte-
rými se Alois Svoboda osobně stýkal 
a spolupracoval s nimi – například 
Jan Filip, Josef Vítězslav Šimák  

Kromě písemného materiálu 
věnoval Alois Svoboda již za svého 
života do městského muzea další 
hmotné předměty, například sbírku 
lastur, archeologické nálezy, alba 
starých fotografií. Zajímavé jsou  
i ukázky látek vyráběných místní to-
várnou Iserstein a Becher či kovaná 
železná pokladnice. Cenný je také 
dopis od Alice Masarykové adreso-
vaný právě Aloisi Svobodovi. Obsah 
dopisu, život Anny Černé, je téma na 
samostatný článek.

Přáním Aloise Svobody bylo, 
aby jím nashromážděný materiál byl 
přístupný studentům a badatelům, 
aby byl postupně zpracován a pub-
likován. Ačkoliv od jeho smrti uply-
nulo už přes 70 let, byly materiály 
využity zatím jen minimálně. Snad 
tento článek alespoň trochu přispěje 
k povědomí o tom, co vše je i záslu-
hou Aloise Svobody možno v našem 
muzeu nalézt.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Alois Svoboda (vpravo) s profesorem Janem Filipem, archeologem, v muzejní 
expozici.

Profesí byl Václav Pařík hodinářem a zlatníkem.

Pamětní deska Aloise Svobody v mnichovohradišťské Příkré ulici čp. 186.

Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky Aloisi Svobodovi.

HLEDAJÍ SE 
PAMĚTNÍCI

Chtěla bych touto cestou najít 
nějaké příbuzné mé mámy, kte-
rá zemřela v roce 1970, když 
mi byly tři roky a sestře jeden 
rok, otrávila se i s mužem sví-
tiplynem. Nic víc o ní nevíme  
a chtěli bychom poznat, jaká 
byla. Jmenovala se Marie Krč-
mářová, narozená 12. června 
1946 v Mnichově Hradišti. Vdaná 
byla Křídlová a pak Pelechová. 
Budu vděčná za každou infor-
maci, pošťák Ondra zatím taky 
nikoho nenašel.

Jaroslava Mikešová

ce našich předků tam odpočívající) 
si však zaslouží zmapování. Může 
se to podařit do budoucna jen teh-
dy, když dávná fota hřbitova ochotní 
majitelé půjčí muzeu nebo našemu 
spolku genealogů k okopírování. 

Protože se blíží Velikonoce, při-
pojím i tentokrát tip na výlet. Zámek 
Hrubá Skála je velmi známým mís-
tem. Nedaleko něho se nachází hřbi-
tov – a ne ledajaký. Některé hrobky 
jsou totiž vytesány přímo ve skále, 
inspirované skalním hrobem Ježíše 
Krista. Mnohé další zdobí starobylé 
pískovcové náhrobky a sochy.

Daniela Břoušková
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Přijmeme skladníka 
(květen–říjen) 
do skladu knih 
ve Všeni u Turnova

Požadavky:
● dobrá fyzická zdatnost
●  manipulace s paletovým 

vozíkem
● zodpovědnost
● nekuřák
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Karneval v duchu Orientu
První březnovou neděli se na sále 2. základní školy ve 
Studentské ulici konal tradiční karneval, který pořádá 
Klub dětí a mládeže Mnichovo Hradiště pod taktovou 
zdejších pedagogických pracovnic. Letos bylo pro karne-
val zvoleno téma „Pohádky tisíce a jedné noci“. K tomuto 
tématu byl přizpůsoben celý karneval i s doprovodným 
programem. Pro děti byly připravené různé zábavné 
aktivity a soutěže, taneční vystoupení přímo na sále, 
na chodbách děti mohly vyzkoušet tvoření, malování na 
obličej, skákací hrad. Jako hlavním zpestřením karneva-
lu bylo fantastické kouzelnicko-fakírské vystoupení. Na 
karneval zavítalo bezmála 130 dětí. Celá akce proběhla 
za finanční podpory města Mnichovo Hradiště a firmy 
Comfeel s.r.o. a také za hmotné podpory – odměny pro 
děti poskytly Hračky Amina Mnichovo Hradiště, dorty za 
nejlepší masku Cukrárna za rohem, skákací hrad Kohou-
tek MH z.s.

Hana Skramuská, Klub dětí a mládeže

6. DUBNA, UKLIĎME MNICHOVO HRADIŠTĚ
I letos se náš odbor zapojí do této celostátní úklidové akce, opět se 
pokusíme vyčistit lokalitu v Dolcích. Kromě bohulibé činnosti nás čeká  
i příjemná procházka, občerstvovací zastávka v Hoškovicích a návrat do 
Mnichova Hradiště novou cestou přes Přestavlky.

7. DUBNA, 2. ROČNÍK AKCE „NA JAŘE ZÁSADNĚ NA ZÁSADKU“
Máme pro Vás opět připraveno několik možných tras, tentokrát i cyklis-
tických pro milovníky jízdy na kole. Děti se cestou zabaví při plnění úko-
lů. V cíli čeká všechny pochodníky pamětní list, možnost opékání buřtů  
v malebných kulisách zříceniny Zásadky za hudebního doprovodu a jedi-
nečná šance prohlédnout si interiér sychrovské kapličky či občerstvit se 
v tamní hospodě.

9. DUBNA, NA VRCHOL SOKOL V BESEDICKÝCH SKALÁCH
Seniorský výlet pro všechny, kdo mají čas v průběhu pracovního týdne  
(a nejen pro seniory). Čeká vás výšlap z Malé Skály na Sokol a návrat 
přes naučnou stezku Suchými skalami zpět na Malou Skálu. 

11. DUBNA, ÚKLID PLÁŽE NA KAMÍNKÁCH
Již v loňském roce se náš odbor přidal k jarnímu dobrovolnickému úklidu 
této oblíbené pláže u Jizery. Baví nás zušlechťovat místa, v nichž se pak 
následně pohybujeme nejen my, ale všichni ostatní, proto nesmíme na 
této akci chybět.  

13. DUBNA, ŽITAVSKÉ HORY – OKOLÍ KURORT OYBIN
Rozpínáme křídla a míříme i za hranice naší republiky. Vlakem dojedeme 
až do tohoto Německa, kde nás čeká malebná krajina pískovcových skal 
a lázeňské městečko Oybin s možností návštěvy impozantního kláštera 
vystavěného na skále.

25. DUBNA, PODTROSECKÁ ÚDOLÍ
Zavítejte spolu s námi do kouzelných Podtroseckých údolí, kde budeme 
cestou míjet rybníky a vodní toky v kaňonovitých údolích lemovaných 
pískovcovými skalami i květnaté louky. Snad cestou potkáme i některé  
z typických živočichů této přírodní rezervace.

27. DUBNA, BLUDIŠTI BESEDICKÝCH SKAL
Pamatujete? Vloni jsme první dětský výlet do Besedic kvůli nepříznivému 
počasí zrušili, během druhého nám nepřály spoje a dostali jsme se na 
Drábovnu a do Dolánek, snad bude třetí pokus o proniknutí do skalních 
bludišť již úspěšný. Děti s sebou, budou mít cestou dostatek prostoru pro-
zkoumat tajuplné skalní masivy Besedicka.

28. DUBNA, SEDMIHORKY – ROTŠTEJN – TURNOV
Milovníkům delších tras nabízíme výlet mířící ze Sedmihorek severním 
směrem až k romantické zřícenině hradu Rotštejn, který se nachází na 
samém okraji přírodní rezervace Klokočské skály. Poznejte spolu s námi 
tuto částečně zděnou a částečně vtesanou stavbu do bloku čtyř pískov-
cových skal.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Chcete v Kamelotu inze-
rovat, a oslovit tak každý 
měsíc 3500 domácností? 
Vaši inzerci uvítáme. Stačí 
si připravit inzertní podklad 
a oslovit Ing. Danu Strán-
skou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní 
ceník i podmínky inzero-
vání naleznete v sekci Ka-
melot na webu města. Při 
navázání dlouhodobé spo-
lupráce je možné uplatnit 
slevu. 

Pro inzerenty


