
VRAŽDA
Muzeum se ve svém pří-
spěvku z historie města 
vrací k nevyřešenému pří-
padu vraždy v Bažantnici, 
k němuž došlo v 50. letech. 
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LETNÍ KINO
Areál letního kina se po-
zvolna probouzí k životu.  
S jakými dílčími projekty 
se tu počítá? A co tu podle 
všeho již nevznikne?
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ARCHITEKT
Mnichovo Hradiště má od 
května nového městského 
architekta. Stal se jím Jan 
Světlík, kterého představu-
jeme v rozhovoru.
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Žádné obří haly: městu i signatářům petice 
jde o společnou věc, nyní se hledá řešení
V posledních týdnech a měsících 
není v Mnichově Hradišti téma, které 
by rezonovalo mezi lidmi více než 
potenciální výstavba velkého logis-
tického areálu jižně od města. Proti 
tomuto záměru soukromého investo-
ra dokonce vznikla v polovině květ-
na petice, pod kterou začaly rychle 
přibývat podpisy. Odpůrci tohoto 
projektu však mají důvod k radosti 
– investor svůj záměr již v březnu 

zcela stáhl.
Původní projekt, vůči němuž se 

vymezuje právě petice STOP logis-
tickým gigantům v Mnichově Hradi-
šti, počítal v haškovské průmyslové 
zóně s výstavbou tří hal o celkové 
ploše bezmála 80 tisíc metrů čtve-
rečních, a to na pozemcích v ma-
jetku zdejší římskokatolické farnosti  
a dalších vlastníků (územní plán na 
těchto pozemcích průmyslovou vý-

VýzVy rozVoje 
mesta

Vážení Hradišťáci,
Kamelot vám jako vždy přináší přehled toho nejdůležitějšího, co v na-

šem městě za poslední měsíc proběhlo. Nejdiskutovanějším tématem byla 
diskuse ohledně průmyslové zóny – o záměru tzv. VGP Parku, o kterém vás 
na stránkách zpravodaje informujeme již od února. Investor svůj záměr za-
stavil. Prezentovaný projekt tedy nevznikne. Pozemky, o nichž dnes vedeme 
dlouhé debaty, jsou však již přes 20 let v územním plánu určeny pro průmysl  
a skladování a majitelé mají právo je tímto způsobem využít. Na druhou stranu 
jsem odhodlaný zabránit jakémukoliv podobně monstróznímu projektu, a to  
i za cenu soudních sporů, budou-li nutné. Dosud jsme měli možnost bránit se 
proti obrovským halám i jinými způsoby. Po roce jednání investor stále nemá 
žádné povolení, téma tedy máme pevně v rukou. 

Co se bude v této věci dít dále? Odborníci nám připravují scénáře, jak by 
se měla haškovská průmyslová zóna rozvíjet, aby byla pro město přínosem 
a ne jeho ohrožením. Vše musíme konzultovat s právníky, neb nám při ka-
ždém kroku, kterým snížíme cenu soukromých majetků, hrozí soud a právní 
následky. Když nebude na řešení v zastupitelstvu většinová shoda, navrhnu 
zastupitelstvu vyhlásit místní referendum, ať tuto věc rozhodneme my všichni 
společně. Rozvoj v průmyslové zóně je každopádně výzva. Děkuji všem, kteří 
sdílí stejné obavy, jaké má městská rada, a nejsou vůči svému okolí lhostejní. 
Díky za podporu. Tuto výzvu zvládneme stejně jako jiné výzvy minulých let. 

Výzev je v našem městě ale mnohem více. Už nějaký čas nám život kom-
plikují výkopy, ať už je to na náměstí, u nádraží, v Mírové ulici… Před týdnem 
mě ve městě zastavila jedna dáma a zvýšeným hlasem mi řekla: „Starosto, 
kde se v tom městě nekope?!“ Odpověděl jsem, že tam, kde se kopalo vloni 
a kde se bude kopat příští rok. Je to samozřejmě nadsázka, ale v mnohém 
pravdivá. Maximálně se snažíme získávat peníze pro naše město, opravují 
se chodníky, staví se, vybavují se hasiči... Zkrátka investujeme, a to je dobrá 
zpráva. Zvládnutou výzvou se zdá být v tomto ohledu třeba kapacita ve škol-
kách. Díky loňské přístavbě školky v Jaselské ulici je dostatek míst téměř pro 
všechny děti z našeho katastru. Další výzvou bude nyní naše základní školství 
– čekají nás opravy stávajících budov i jejich postupné rozšiřování.

Všem přeji krásný začátek léta, dětem ty nejlepší známky na vysvědčení 
a rodičům přípravy na dny dovolené a letního odpočinku. 

Ondřej Lochman, starosta města
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stavbu od roku 1995 skutečně umož-
ňuje). Tento takzvaný VGP Park 
měl sloužit jako logistické i výrobní 
centrum. Během jednání s vedením 
města investor postupně své plány 
redukoval a nakonec vzhledem k ne-
smlouvavému postoji radních, kteří 
požadovali výrazné snížení zastavě-
ných ploch a další ústupky, od svých 
plánů zcela upustil.

V tuto chvíli tedy městu vznik 

žádného nového průmyslového are-
álu bezprostředně nehrozí. Do bu-
doucna to však nelze vyloučit. To je 
také důvodem, proč signatáři petice 
požadují vydání stavební uzávěry na 
dotčenou rozvojovou plochu – ta by 
do vydání nového územního plánu 
zamezila v místě jakékoliv stavební 
aktivitě – a úpravu územního plánu, 
aby podobný areál v místě vyrůst ne-
mohl.    ...2

NA POMNÍK OBĚTEM BOJŮ ZA SVOBODU SE PO 60 LETECH VRÁTILY ŘECKÉ OHNĚ

Součástí pietní připomínky Dne vítězství 8. května byly po rovných 60 letech také hořící ohně. Více o nich na straně 3.            Foto: Eliška Kupcová

ˇ
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Žádné obří haly: městu i signatářům petice 
jde o společnou věc, nyní se hledá řešení
...dokončení z titulní strany

„Výše uvedený investiční záměr 
(...) s sebou nese rozsáhlá rizika 
devastace orné půdy, neúnosného 
dopravního zatížení, výrazného 
znečištění ovzduší, zvýšení hladiny 
hluku, zhoršeného vodního hospo-
dářství a mikroklimatu, znehodnoce-
ní nedalekých nemovitostí a nezbyt-
nosti dalších pracovních sil, kterých 
je v celém regionu již nyní kritický 
nedostatek,“ stojí v textu petice, pod 
níž připojila svůj podpis celá řada 
Hradišťáků a nejen jich. Celé znění 
petice si můžete přečíst na interne-
tové stránce www.vl82.cz.

Stavební uzávěru však může 
investor i vlastníci pozemků napad-
nout a požadovat za způsobenou 
újmu náhrady. Radnice proto v tuto 
chvíli hledá jinou cestu jak realizaci 
podobných projektů předejít. Archi-
tekt města byl pověřen, aby vypra-
coval návrh regulace pro tuto část 
Mnichova Hradiště, vedení města ve 
spolupráci s právníky souběžně pro-
věřuje, jak tyto regulace promítnout 
do nového územního plánu a záro-
veň se vyhnout soudním přím.

Zajímavé postřehy k této otázce 
přináší rovněž nový architekt města, 
kterým se stal od 1. května Jan Svět-
lík. V tomto vydání Kamelotu s ním 

Až do konce června je možné no-
minovat mladé osobnosti z našeho 
okolí na Cenu města Mnichovo 
Hradiště pro mládež. Ta bude také 
letos, podle zvyklosti, předána na 
zářijové sousedské slavnosti. Máte-li 
ve svém okolí adepta, který dosahu-
je v některém oboru mimořádných 
výsledků či vyvíjí dlouhodobou spo-
lečensky prospěšnou činnost, nevá-
hejte na jeho práci upozornit.

Prestižní cenou, jejímž smys-
lem je vyzdvihnout aktivity a zásluhy 
chlapců a dívek z Mnichova Hradi-
ště a jeho blízkého okolí (oceněni 
mohou být neplnoletí obyvatelé 
Mnichova Hradiště a jeho míst-
ních částí a rovněž žáci a studenti 
zdejších škol), jež mohou slou-
žit jako inspirace pro ostatní, byli  
v minulých letech oceněni zpěváci  
z dětského pěveckého sboru Zvon-

ky, mladí volejbalisté TJ Sokol Mni-
chovo Hradiště, městský parlament 
dětí a mládeže a mezi jednotlivci  
pak Anna Samešová a Matěj Kře-
pelka.

Návrh, jehož součástí musí být 
informace o nominantovi, zdůvodně-
ní nominace a rovněž kontaktní úda-
je o navrhujícím pro případ, že by 
bylo třeba od něho získat podrobněj-
ší informace, je třeba doručit písem-
ně na tiskopisu, který je ke stažení 
na internetových stránkách města. 
Nominovat můžete jak jednotlivce, 
tak kolektivy.

Cena města pro mládež není 
spojena s finanční odměnou, laure-
át však získá dar přiměřený svému 
věku a oboru, v němž se realizuje,  
a rovněž diplom.

Redakce

Nominujte na cenu města 
mimořádné mladé lidi

Většina z vás si pamatuje znaky 
města, které byly ve městě instalo-
vány před 40 lety v rámci oslav 700 
let města. Skoro čtyřicet let jsme je 
mohli potkávat v prostoru před ob-
chodním domem Družba, v ulicích 
1. máje nebo Obránců míru. Znaky 
však z veřejného prostoru během 
loňského roku zmizely. 

Není se však čeho bát, neskon-
čily ve šrotu, jak si mnozí myslí. Au-
tor těchto znaků, pan Jan Frydrych, 
své výtvory rozebral a z neporuše-
ných částí vytvořil jeden. Ten může-
te vidět umístěný v nově opraveném 
vestibulu radnice. Se znakem se 
nyní počítá již pouze jako s dekorací 
do vnitřních prostor. Pod širé nebe 

se tak již nevrátí.

Aleš Rychlý,
Kancelář vedoucího MÚ

Z ulic do vestibulu radnice

Tašky na třídění odpadů
Město pokračuje v podpoře třídění 
odpadů nákupem dalších sad barev-
ných tašek. Tašky jsou stejné jako  
v loňském roce, jedna sada sestá-
vá ze tří kusů tašek (modrá, zelená  
a žlutá) na sběr papíru, skla a plas-
tů. Materiál je omyvatelný, ucha jsou  
v tašce křížově prošitá, aby bylo 
možné garantovat nosnost tašky 10 
kg. Taška má pevné dno, které netr-
pí překladem. Pokud jste tašky ne-
obdrželi zdarma už v loňském roce, 
můžete je získat letos.

Suchý zip je na horním okraji 
umístěný na dvou taškách obou-
stranně, na zbývající jednostranně, 
tak aby bylo možné pořadí tašek v 
sadě měnit. Suchý zip je na kratších 
stranách, aby vynikl potisk. Tašky 
jsou ve dvou velikostech:  velké (35 
x 50 x 26 cm), vhodné pro distribuci 
do rodinných domů, a menší (25 x 

40 x 25 cm), vhodné na sídliště.
Sady tašek budou rozdávány 

zdarma jen občanům Mnichova 
Hradiště a místních částí, kteří v mi-
nulém roce tašky neobdrželi! Každá 
domácnost může dostat maximálně 
jednu sadu. V letošním roce je nově 
zaveden i prodej tašek. Školy, firmy, 
občané, kteří již mají tašky z loňské-
ho roku, popřípadě zájemci z okol-
ních obcí si mohou tašky zakoupit. 
Prodávat se budou pouze celé sady, 
cena malé sady je 40 Kč, cena velké 
sady 45 Kč.                                             

Tašky se vydávají i prodávají od 
pondělí 3. června 2019 v informač-
ním centru v MnichověHradišti. 

Dana Stránská, 
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Polní cesty jsou připraveny k vycházkám i projížďkám
V loňském roce vznikly více než tři 
kilometry nových propojení mezi 
místními částmi – polní cesta od par-
koviště u zámku do Hoškovic, polní 
cesta z Podolí k soše sv. Vojtěcha  
a dále do Hořeních Kruhů a propojka 
z města kolem přestavlckého země-
dělského areálu na Dneboh. Přesto-
že si cesty hned od počátku našly 
své uživatele (chodce i cyklisty),  
k dokonalosti měly po zprovozně-
ní daleko – pro někoho bylo těžké  
je najít, povrch byl hrbolatý, cesty 
nezastíněné, bez možnosti poseze-
ní…

První krok ke zpříjemnění pro-
cházek udělali občané Podolí ve 
spolupráci s městem a místními fir-
mami v září loňského roku. U příle-
žitosti osazení repliky sochy sv. Voj-
těcha u vzrostlé lípy mezi Podolím  
a Hořeními Kruhy byly v místě vysa-

zeny dvě nové lípy a umístěna lavič-
ka. Na začátku roku přibylo u cest ve 
spolupráci s firmou Smile Art orien-
tační značení. Díky šipkám byste je 
na procházce či projížďce neměli mi-
nout, ukazatele udávají i vzdálenost 
do nejbližších sídel. Firmy Těžex  

a Saturn služby zase provedly 
na konci zimy zválcování, terénní 
úpravy a osetí cest travou. Na za-
čátku května pak byly cesty prvně 
posečeny. K orientaci v krajině je 
možné nyní využít i webovou či mo-
bilní aplikaci mapy.cz, kde jsou ces-

ty vyznačeny, a je možné si přes ně  
i naplánovat trasu.

Práce na cestách tím však ne-
končí. Tak třeba travnatý povrch cest 
je nutné každoročně kultivovat. Na 
letošní podzim či příští jaro chys-
táme vysázení aleje podél nejdelší 
cesty od zámku do Hoškovic. Z pera 
krajinářské architekty Markéty Pešič-
kové vzniká studie a návrh osázení 
této cesty jednostrannou alejí, prav-
děpodobně třešňovkou. O příspěvek 
na stromky bychom rádi požádali 
společnost Škoda Auto. K pomoci se 
sázením vyzveme občany Mnichova 
Hradiště. V plánu je i obnova dalších 
cest na území města a jeho místních 
částí. Budeme rádi za zajímavé tipy.

Ondřej Šindelář, 
Odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

V šesti místních částech proběhla v květnu sousedská 
posezení. V dalších třech se připravují
Stejně jako v posledních dvou le-
tech probíhají i letos v obcích, kte-
ré spadají pod Mnichovo Hradiště, 
takzvaná sousedská posezení. Před 
uzávěrkou Kamelotu se sešli zá-
stupci města s osadními výbory a 
občany Lhotic, Podolí, Dnebohu a 
Dobré Vody. Do konce května, ale již 
po uzávěrce, proběhla ještě setkání  
v Olšině a na Sychrově. V červnu se 
chystají setkání ve Veselé (10. červ-
na) a v Kruhách (11. června). Termín 
pro Hoškovice zatím nebyl stanoven.

Formát setkání zůstává i letos 
obdobný. Starosta Ondřej Lochman 
nebo místostarosta Jan Mareš 
seznámí přítomné s významnými 
investicemi a záměry města a spo-
lu s dalšími zástupci města projde 
seznam konkrétních úkolů stano-
vených pro místní část. Občané 
mají možnost ptát se, diskutovat  

a upozorňovat na problémy, které je 
pálí. Přestože se setkání většinou 
nesou v přátelském duchu, dochází 
i na ožehává témata, ať už týkající 
se přímo dané vesnice nebo celého 
města (například aktuální téma stav-
by velkých průmyslových areálů).

Po skončení formální části setkání 
mohou občané dále posedět a dis-
kutovat u kávy či piva.

Oproti veřejným setkáním, která 
probíhají ve městě, jsou sousedská 
posezení méně formální. S jejich 
organizací městu vydatně pomá-

hají osadní výbory – v jejich režii je 
většinou příprava místa posezení  
a drobného občerstvení. Osadní vý-
bory jsou v současné chvíli jmeno-
vány zastupitelstvem města v osmi 
místních částech. Ze zákona mají 
možnost podávat nebo připomínko-
vat orgánům města návrhy, které se 
týkají jejich místní části. V Mnichově 
Hradišti je navíc zvykem, že občané 
zvolení do osadního výboru míst-
ní část reprezentují při komunikaci  
s městem, průběžně řeší se zástup-
ci města konkrétní úkoly a pomáhají 
určovat priority do návrhu rozpočtu 
města. Práce osadního výboru je 
dobrovolná a všem, kdo se jí účast-
ní, patří velký dík.

Ondřej Šindelář, 
Odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Představení revitalizace 
parku v ulici Jana Švermy
V návaznosti na vybudování do-
pravního terminálu v prostoru před 
vlakovým nádražím připravuje měs-
to úpravu parku v ulici Jana Švermy 
(parku u nádraží). Park byl založen 
na začátku 30. let minulého století, 
kdy mu tehdejší zastupitelstvo dalo 
název Tyršův sad. Část zeleně byla 
už v průběhu předchozích let odstra-
něna z důvodů špatného stavu, nyní 
bychom chtěli přikročit k úpravám, 
které se dotknou jak zeleně, tak cest 
i mobiliáře. Realizaci předpokládá-
me v roce 2020/2021 v závislosti na 

získaných finančních prostředcích. 
Co úpravy parku přinesou? 

Zveme všechny zájemce na setkání, 
na kterém budou plánované zásahy 
představeny. Setkání se bude konat 
ve středu 19. června od 17 do 18 
hodin ve Volnočasovém centru. Na-
vrhované úpravy parku (především 
plánovanou výsadbu) představí au-
torka návrhu Ing. Lucie Pavlíčková  
z firmy Bušim s.r.o.

Martina Kulíková, Odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

přinášíme rozhovor, který se stočí i 
k VGP Parku.

„Já i ostatní radní zcela chápe-
me obavy, které mají signatáři peti-
ce. Proto jsme také VGP Parku za 

město vystavili stopku. Pokud v za-
stupitelstvu nenajdeme jednoznač-
nou shodu jak situaci řešit, jsem při-
praven navrhnout místní referendum 
a podobně postupovat i v dalších pří-

padech, kdy má být stavební projekt 
realizován na orné půdě či louce,“ 
říká starosta Ondřej Lochman.

Redakce

Areál, proti němuž se vymezuje petice, v haškovské průmyslové zóně nevznikne.
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Na pomník Obětem bojů za svobodu 
se po více než 60 letech vrátily řecké ohně
Článek věnovaný soše Čechie  
s lipovou a vavřínovou ratolestí se  
v Kamelotu již v minulosti objevil, my 
se nyní zaměříme na dva doplňující 
prvky pomníku. Jsou jimi takzvané 
řecké ohně, které se letos po letech 
staly opět součástí slavnostního 
aktu.

Tyto ohně byly jako součást 
pomníku instalovány společně se 
sochou v roce 1946. Na svém místě 
však bohužel nezůstaly dlouho. Již  
v roce 1953 umírá prezident Klement 
Gottvald, řecké ohně se demontují  
a přesouvají na náměstí, aby byly 
jednou z dekorací v rámci jeho tryz-
ny. Poté se při stejné příležitosti ob-
jevují také u tryzny Antonína Zápo-
tockého. Na pomník se pak už nikdy 
nastálo nevrátí.

Po dlouhých letech tyto ohně 
objevil pan Václav Toman ve skle-
pení městského kina. Doslova je 
zachránil před sešrotováním. Co 
vlastně zachránil a k jakým účelům 
se to používalo, však přesně nevě-

děl. Nyní se však díky virtuálním 
procházkám po městě, které pořádá 
městské muzeum, podařilo panu To-
manovi tyto prvky poznat, a to právě 
na snímku zachycujícím jednu ze 

zmíněných  tryzen na náměstí. Ná-
sledně řecké ohně věnoval městu,  
a tak se dekorace mohla vrátit na 
své původní místo. 

Řecké ohně budete do bu-

doucna moci vidět vždy při pietních 
aktech. Mimo ně budou umístěny  
v depozitu.

Aleš Rychlý,
Kancelář vedoucího MÚ

Bývalé letní kino: dopravní 
hřiště bude, pumptrack ne
Vloni v dubnu byl vypracován ná-
vrh možné budoucí podoby areálu 
někdejšího letního kina, které bylo 
městem v posledních letech více-
méně nevyužívané. Některé návrhy 
z tohoto dokumentu byly již realizo-
vány, jiné vzaly během následných 
diskuzí za své.

Jako první se realizace dočka-
la posilovna pod širým nebem, kde 
mohou zájemci zdarma procvičit 
pestrou škálu svalstva. Právě tento 
projekt se dočkal největší podpory  
v rámci soutěže podobných projektů 
Lepší Hradiště. K dispozici je tu orbi-
trek, stroj na veslování, stroj kombi-
nující twist, brusle a surf, kombino-
vané zdvihací a bench zařízení nebo 
šikmá lavice. Svaly mohou milovníci 
posilování potrápit rovněž na wor-
koutové sestavě s hrazdami, kruhy 
a boxovacím pytlem. Tento Fitness 
Park byl slavnostně otevřen v září 
loňského roku. Na začátku května 
byly u Fitness Parku umístěny také 
lavičky. 

Dalším dílčím projektem, jehož 
realizaci již nic nebrání, je obnova 
dětského dopravního hřiště. To na 
místě sice existuje, ale je v dezo-
látním stavu, neboť aktivity, k nimž 
mělo sloužit, se zde již od 90. let 
neprovozovaly. Městu se podařilo 
vyjednat s vlastníkem hřiště, jímž 
bylo donedávna Sdružení sportov-
ních svazů ČR, nakonec rozumnou 
cenu a areál i s budovou zázemí od-
koupilo za necelý milion korun. Ještě 
před touto transakcí město vstoupilo 
v jednání se společností Besip i pro-
vozovatelem dětského dopravního 
hřiště v Mladé Boleslavi, kteří se  
k záměru obnovy hřiště postavili 

jednoznačně kladně, a to zejména 
z toho důvodu, že boleslavský areál 
nestačí uspokojovat poptávku zá-
kladních škol z regionu. Besip navíc 
přislíbil i praktickou pomoc – pomohl 
naplánovat, jak by hřiště mělo vypa-
dat, aby splňovalo potřeby dnešní 
doby, přislíbil proškolit lektory, za-
jistit dětem pracovní listy a drobné 
odměny a rovněž zajistit finance na 
dopravu dětí ze škol mimo město na 
hřiště. Dnes město čeká jak dopad-
ne žádost o dar od firmy Škoda Auto, 
díky kterému by mohly začít opravy 
asfaltového povrchu.

Mimo již zmíněné by měl v bý-
valém letním kině určitě zůstat am-
fiteátr, jakýsi univerzální festivalový 
areál. Mezi dalšími plány je i hřiště 
pro starší děti. A co z původního 
záměru obnovy letního kina tedy vy-
padlo? Předně takzvaný pumptrack, 
dráha, která měla nabídnout adre-
nalinovou jízdu zejména cyklistům 
(pumptrack se vyznačuje řadou na 
sebe navazujících stoupání, klesá-
ní a zatáček a učí se na něm ze-
jména lepší ovládání jízdního kola  
a udržování rovnováhy). V jeho ne-
prospěch rozhodly dvě skutečnosti 
– fakt, že podobný areál již existuje 
v nedalekém Bakově nad Jizerou,  
a rovněž skutečnost, že vybudová-
ním pumptracku by zanikl centrální 
volný prostor, který tradičně slouží 
jako místo pro konání poutí.

Na mrtvém bodě se v součas-
nosti nalézá také výstavba areálu 
pro horská kola a cyklokrosaře. 
Komunikace iniciátorů jeho vzniku 
směrem k městu aktuálně neprobí-
há.

Redakce

Vlevo pohlednice zachycující památník padlým v parku u nádraží kolem roku 1946, vpravo současný stav.

V kině se debatovalo o investicích
V úterý 21. května proběhlo v kině 
setkání, jehož cílem bylo představit 
realizované i plánované investice ve 
městě0. Zároveň město informovalo 
i o větších soukromých investicích, 
které probíhají v katastru města. 
Setkání původně plánované na dvě 
hodiny se nakonec protáhlo na ho-
diny čtyři, přičemž největší diskuze 
se týkala právě investic soukromých.

Co se týče investic městských, 
zástupci města informovali přede-
vším o stavbě terminálu. Stavba 
bude ukončená v říjnu, následovat 
bude zkušební provoz, měření hlu-
ku, případná kompenzační opatření 
a v roce 2020 kolaudace. Letos bude 
dokončena i rekonstrukce ulic Jana 
Švermy, 5. května a Lhotická. Po-
sunula se také stavba komunitního 
centra. To bude hotové do března 
2020 a od dubna se bude uvádět po-
stupně do provozu. Stavět se letos 
bude též v lesoparku, kde se opraví 
další část cest a bude provedena sa-
nace skalní stěny. 

Představeny byly i další větší 
projekty, třeba rekonstrukce náměstí 
a sídliště Jaselská. Zde pokračují 
přípravné práce (výměna sítí, povo-
lovací řízení), tak aby se v příštím 
roce mohlo začít stavět. V roce 2020 
město plánuje zahájit první etapu 
rekonstrukce náměstí, což bude 
obnášet mimo jiné vybudování ná-
cestních zastávek pro autobusy a re-
konstrukci prostoru před restaurací 
Karlovy Vary a před městskou policí. 

Průběžně aktualizované infor-
mace k tomu, co město staví či při-
pravuje, jsou na webu města v kartě 
Investice a projekty

Další, bouřlivější část setkání 
patřila investicím soukromým – tako-
vým, kde investorem jsou soukromé 
firmy a stavby nejsou na městských 
pozemcích. Město zde v rámci jed-
nání s investory a v rámci územní-
ho řízení usiluje o to, aby se snížil 
případný negativní dopad staveb na 
město a jeho infrastrukturu. 

Představen byl Industrial Park 

(záměr výstavby haly v objektu bý-
valého Liazu), Vendo Park (záměr 
výstavby obchodního objektu u Pe-
nny Marketu) a VGP Park (záměr 
výstavby hal na pozemcích naproti 
Mahle). Poslední zmiňovaný záměr 
má mnoho odpůrců ze strany ve-
řejnosti (petice STOP logistickým 
gigantům v MH) a i vedení města 
odmítlo výstavbu obřích logistických 
hal a v tomto směru s investorem 
jednalo. Ten svůj záměr stáhl.

Plocha, na které chtěl investor 
stavět, není jediná, kde to územní 
plán umožňuje. VGP Park je tak 
příkladem toho, před jak složitý-
mi rozhodnutími může město stát  
i v budoucnu. Regulací výstavby 
na plochách určených pro průmysl 
a skladování se bude nyní zabývat 
pracovní skupina složená z odbor-
níků. Cílem je zvážit možné scénáře  
a návrhy regulace, které bude mož-
né zapracovat do územního plánu. 

Redakce

Regenerace centra Veselé
Už v minulém vydání jsme informo-
vali o skutečnosti, že ve Veselé, jejíž 
centrum prochází od ledna rege-
nerací, došlo v uplynulých týdnech  
a měsících k plánovanému pokácení 
stromů a prořezu těch v lepším sta-
vu, vysázení nových stromů, dřevin 
a květin, zaříznutí pařezů a terén-
ním úpravám. Dosavadní práce si 
vyžádaly 700 tisíc korun z přidělené 
dotace, dalších 230 tisíc na terénní 
úpravy putovalo z rozpočtu města. 

Odbor investic a komunálního 
hospodářství rovněž oslovil firmu 
Rengl, vlastníka zdejší plakátovací 
plochy, a vyzval ji k výměně této plo-
chy. Ta krátce nato proběhla.

K dokončení dotační akce zbý-
vá ještě vybudovat asi 70 metrů 
čtverečních takzvaných štěrkových 
trávníků (zátěžový pojízdný trávník 
určený pro parkování vozidel). Tato 

část regenerace centra Veselé by 
měla být dokončena v termínu, tedy 
do konce května.

Na tuto akci bude ovšem ná-
sledně navazovat ještě vybudová-
ní dlážděných parkovacích stání  
a přeložení lampy veřejného osvět-

SDH opravuje hasičárnu

SDH Olšina po letech útlumu obnovil 
v posledních letech činnost a vrhnul 
se do oprav hasičské zbrojnice – ha-
siči zabezpečili havarijní stav objek-
tu, obnovili krovy, atiky a aktuálně  
pracují na střeše a připravují se na 

řešení elektroinstalace.
Za to, že se do díla pustili, patří 

dík hasičům i dalším občanům Olši-
ny.

Redakce

Uzavírky a opravy komunikací Král
Na Masarykově náměstí se dokon-
čují opravy povrchů po výměně ka-
nalizace a vodovodu. Během těchto 
prací bude docházet k dílčím ome-
zením pro chodce i automobilovou 
dopravu. Následovat budou ještě 
výměny kabelových vedení nízkého 
napětí, které omezí zejména chod-
ce. Dokončení těchto prací předpo-
kládáme do konce letních prázdnin.

Stejně jako minulý měsíc zůstá-
vá s souvislosti se stavbou doprav-
ního terminálu uzavřen prostor před 
nádražím a část Dvořákovy ulice. 
Náhradní přístup na vlakové nádraží 
je upraven z Dvořákovy ulice, pokud 

to charakter stavebních prací dovolí, 
bude umožněn i přístup přes park  
u kina. Linky autobusů jsou ukon-
čeny na náměstí nebo u sokolovny. 
Dále je částečně uzavřena i ulice 
Jana Švermy, kde jsou zahájeny 
opravy chodníků.

V Mattušově a Husově ulici po-
kračují práce na výměnách vodovo-
du, kanalizace a plynovod. Zahájeny 
budou rovněž opravy povrchů v Bez-
ručově a Mánesově ulici a výměna 
plynovodu v Přemyslově ulici. 

Ve Veselé je částečné omezení 
v ulici 5. května z důvodu opravy 
chodníku, omezení je vždy jen na 

úseku realizované etapy a spočívá  
v zúžení jízdního prostoru bez nut-
nosti objížďky. Během pracovní 
doby je provoz řízen semaforem 
kyvadlově. V červnu se k omezení 
dopravy ve Veselé přidá ještě zúžení 
Lhotické ulice, kde začne výstavba 
nového plynovodu, následovat bu-
dou práce na novém chodníku.

Závěrem bych rád podotkl, že 
uvedená omezení jsou předpoklá-
daná a může dojít k jejich časovým  
i prostorovým změnám.

Pavel Král, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

Práce na dopravním 
terminálu běží

V březnu začal v prostoru před 
železničním nádražím ve Dvo-
řákově ulici vznikat dopravní 
terminál, který elegantně propojí 
vlakovou zastávku s autobusový-
mi linkami. 

V místě byla na konci května 
dokončena dešťová kanalizace  
a zemní práce první etapy stavby 
včetně přeložky vedení nízkého 
napětí. Rovněž se začaly připra-
vovat podkladové vrstvy vozo-
vek, parkovacích stání, nástupišť 
a chodníků, osazovaly se obrub-
níky a byla zahájena pokládka 
kamenných dlažeb. 

Veškeré práce zatím probí-
hají dle harmonogramu. (red)

lení na návsi v prostoru před zdejší 
kapličkou a také umístění sedacích 
hranolů za sochou sv. Floriána. 
Předpokládaný termín realizace je 
v tomto případě v průběhu června.

Redakce
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Co nás čeká v nové sezóně? Hrdý Budžes, 
Nohavica, Pawlovská i kapela Hradišťan
Kromě koncertního a divadelního 
abonentního cyklu včetně toho no-
vého, pohádkového, čeká diváky  
v nadcházející sezóně několik dal-
ších programů. 

Říjen bude ve znamení hudby 
– v pondělí 7. října u nás zahraje 
Wojciech Waleczek Evropský klavír-
ní recitál k 15. výročí vstupu České 
republiky do EU. Zazní 25 skladeb 
od nejznámějších evropských skla-
datelů, můžeme se tedy těšit na 
to skutečně nejlepší. Krátce na to,  
10. října, v divadle vystoupí populár-
ní písničkář Jaromír Nohavica.

Listopad se ponese v duchu ko-
medie – hned zkraje, v sobotu 2. lis-

topadu, v divadle rozproudí zábavu 
Halina Pawlowská v pořadu Manuál 
zralé ženy, v rámci kterého bude vy-
právět historky o sobě, o své rodině 
a přátelích. 20. listopadu nás pak 
čeká skvělá komedie Hrdý Budžes  
s Bárou Hrzánovou.

V prosinci se můžete těšit na 
vystoupení kapely Hradišťan s Jiřím 
Pavlicou, která s odkazem na lidové 
tradice překračuje hranice hudeb-
ních žánrů. Ač koncert nebude čistě 
vánoční, jistě ve vás navodí sváteční 
atmosféru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Festival Junity již potřetí!
Městský parlament dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště vás srdečně zve 
na Festival Junity 2019.

Již třetí ročník festivalu se letos 
uskuteční 15. června od 16 hodin na 
Vostrově. Opět se můžete těšit na 
skvělou atmosféru, kterou vykouzlí 
plno úžasných zpěváků a hudeb-
níků, samozřejmě nebude chybět 
spousta jídla a pití. Na své si přijdou 
i děti. 

A kdo bude atmosféru vytvá-
řet? Našimi kapelovými novinkami 
jsou Knock, Tamdoletma a DNA 
Brothers. Podruhé nám také zahra-
jí kapely The Peanuts a Pan Sysel 
a další, na které se můžete těšit  
k závěru večera. A tečkou Junity ne-
může být nikdo jiný než kapela Era 
Vulgaris. Nebude chybět ani dopro-

vodný program.
Na závěr bychom rádi poděko-

vali těm, bez kterých by se samot-
ná akce neuskutečnila – Hance 
Skramuské a Petře Pilbauerové  
z Klubu dětí a mládeže Mnichovo  
Hradiště. Neméně upřímně děkuje-
me také našim finančním partnerům 
– firmě Devinn s.r.o., Centru zdra-
vého spaní Nábytek Honza s.r.o.,  
městu Mnichovo Hradiště, firmě 
Comfeel a v neposlední řadě rovněž 
Spolku přátel Gymnázia Mnichovo 
Hradiště.

Budeme se na vás těšit, určitě 
dorazte!

Nikola Strnádková,
Městský parlament dětí  

a mládeže Mnichovo Hradiště

Úspěšná Noc literatury
Městská knihovna se letos již podru-
hé zapojila do celostátního projektu 
Noc literatury. Ve čtvrtek 9. května 
v podvečer jste se tak mohli během 
příjemné procházky po městě zasta-
vit na čtyřech místech, kde se četlo 
každou půlhodinu ze současných 
děl evropských autorů. 

V městské knihovně předčí-
tala herečka mladoboleslavského 
divadla Ivana Nováčková z knihy 
Ilony Ferkové Ještě jedno, Lído.  
V baru městského divadla jste mohli 
slyšet stejně jako loni herce Davida 
Vejražku, svým skvělým hlasem 
četl úryvek z knihy Simona Mawera 
Pražské jaro. Prostory a báječnou 
obsluhu poskytla pro tento večer 
opět i restaurace Amuse Bouche,  

z knihy švédské autorky Bey Uusmy 
Expedice tu četl herec Libor Stach. 
Na faře připravil pan farář nádherné 
křeslo pro herce Tomáše Vaňka, kte-
rý ale bohužel nestihl dorazit, a tak 
jsme se tu ve čtení knihy Navrátilky 
od Donatelly di Pietrantonio postup-
ně vystřídaly my knihovnice včetně 
dobrovolnice paní Miroslavy, které 
tímto ještě jednou moc děkujeme, 
stejně jako ostatním pomocníkům 
podílejícím se na organizaci a zajiš-
tění celé akce. 

Upozorňujeme, že některé  
z výše uvedených knih jsou k zapůj-
čení ve fondu městské knihovny.

Lucie Krausová,
městská knihovna

Dechovkou se rozezní 
farní stodola i divadlo
Příznivci dechovky zbystřete – tento 
rok je opět na co se těšit. Jako první 
do Mnichova Hradiště zavítá kapela 
Sadovanka, která 26. července v 17 
hodin zahájí Anenskou pouť ve sto-
dole na faře. Čeká vás dvouhodino-
vý pořad známých písniček sloven-
ských, moravských i českých, které 
si budete moci zazpívat společně  
s muzikanty nebo si na ně i tančit. 
Aby zábava byla úplná,  o průvodní 
slovo a vytvoření dobré nálady se 
postará lidový vypravěč Slávek Ku-
bík.

Další pořad plný dechové hudny  
je naplánovaný na 23. října, těšit se 
můžete na kapelu Krajanka Václava 

Hlaváčka. Na vystoupení naváže 
před divadlem, v němž se program 
odehraje, již tradiční grilovačka ná-
sledující po koncertě.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Červnový program kina je bohatý na premiéry 
Filmových premiér i filmů, které 
hrajeme v našem kině poprvé, je 
tentokrát opravdu hodně, takže bu-
dete mít rozhodně z čeho vybírat.  
V premiérovém termínu uvedeme 
osm snímků různých žánrů. Po 
úspěších filmů Zrodila se hvězda 
a Bohemian Rhapsody producen-
ti vsadili na toto osvědčené téma  
a přišli s dalšími hudebními snímky 
– Rocketman je věnovaný slavnému 
zpěvákovi Eltonu Johnovi, Yesterday 
je hudební komedie s lehkými prvky 
sci-fi o muzikantovi, který získá slávu 
díky zapomenutým hitům Beatles. 

Všechny další uvedené filmy 
navazují na předcházející úspěšné 
díly. Dva tituly jsou pro fanoušky 
akčních filmů – je to snímek Godzilla 

II: Král monster a X-Men: Dark Pho-
enix. Filmy pro celou rodinu budou 
Psí poslání 2 a animovaný Tajný 
život mazlíčků 2. Horor Annabelle 

3 o děsivé panence a sci-fi kome-
die Muži v černém: Globální hrozba 
jistě zaujmou příznivce těchto žánrů  
a přilákají diváky předchozích dílů.

Velmi vám doporučujeme doku-
ment Free Solo, oceněný letošním 
Oscarem i britskou cenou BAFTA 
za nejlepší celovečerní dokument. 
Je to příběh sólového horolezce, 
jehož životu nebezpečný výstup bez 
jakéhokoliv jištění na nejstrmější 
skálu světa (900metrový El Capitan  
v USA) zachycuje excelentní kame-
ra.

Ve dvou dopoledních středeč-
ních projekcích uvidíte český doku-
ment Dana Přibáně Trabantem tam 
a zase zpátky a konečně také čes-
kou komedii Ženy v běhu.

Těšíme se na vás v kině.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Už je tomu pár let, co na Vostrově 
zadrnčely struny kytar a vlahý vos-
trovní vzduch se rozvlnil pod údery 
bicích nástrojů. Již pár let vysedávají 
hradišťští znalci punkrockové muzi-
ky v přítmí lampiček místních putik 
a nedočkavě vyhlížejí akci. Akci, 
na které by oprášili taneční kreace 
hopů a poskoků a vzpomněli si na 
společné gesto všech hrozičů. Již 
dlouho musí hradišťská omladina 
vyčkávat příjezdu pravých matadorů 
české scény, protože jen zřídkakdy 

osvěží místní uvadlou atmosféru do-
mácí relikt zábavy v podání kapely 
MONO 50. 

Letos to naštěstí změní hudeb-
ní festival Decentní kravál, který se 
koná v pátek 7. června právě na vos-
trovském parketu. Místní Decentní 
kraválisté tentokrát vsadili na jistotu 
a pozvali si opravdové top kapely 
svých žánrů. Hned z prvních tónů 
zahajovací kapely Mons Pubis ucí-
títe, že se na Vostrov vrátil bigbea-
tový život. Následná Znouzectnost 

Rockový večírek se vrací na Vostrov!
nenechá nikoho chladným. Každý si 
vzpomene na hravé verše (o silných 
tématech), které mu v mládí před-
stavovaly svět. Už jsme doma nelze 
představit jinak než jako alternativní 
punk, ovšem přesněji to řekl klasik: 
„Laik se diví, odborník žasne!“ Čtvr-
tým, ale nikoliv posledním, vrcholem 
večera budou dozajisté Schodiště! 
Parta dříve známá pod názvem 
Nahoru po schodišti dolů band 
(do roku 2005) je pódiovou stálicí  
a nezapomenutelný přednes Dokto-

ra Krajíčka vás přivede do taneční 
extáze! Překvapení, které si pro vás 
Decentní kraválisté připravili, je ze 
sousedního Slovenska – návštěvou 
nás poctí Karpatské chrbáty. Braňo 
Jobus, frontman kapely, je prototyp 
exhibicionisty a zajistí, abyste si přáli 
další a další a další píseň!

První ročník Decentního kraválu 
je tu… Nenechte si ho ujít a přijďte 
(se) zapařit!!!

Decentní kraválisté

Děkujeme za rekordní zájem o Bohemian Rhapsody a Ženy v běhu
Vážení diváci, děkujeme vám za 
návštěvnost filmu Bohemian Rha-
psody, nejvýdělečnějšího hudební-
ho životopisu všech dob, který se  
v Mnichově Hradišti stal divácky nej-
úspěšnějším od zahájení provozu 
našeho digitalizovaného kina (14. 
září 2013). V zatím dvaceti projek-
cích ho u nás vidělo celkem 2075 
diváků, a to v době od 2. listopadu 
2018 do 17. května 2019.

V českých kinech Bohemian 
Rhapsody vidělo již přes 1 724 000 
diváků a snímek je díky tomu už 
na druhém místě polistopadového 

žebříčku návštěvnosti. Překonal i le-
gendární Černé barony z roku 1992  
s návštěvností 1 470 531 diváků. 
Před ním je pouze Tankový prapor z 
roku 1991 (2 022 300 diváků).

Česká komedie Ženy v běhu ra-
zantně vlétla do českých kin teprve 
31. ledna, ale již o prvním víkendu 
ovládla žebříček návštěvnosti. Ve-
lice rychle (po 42 dnech v kinech) 
se přidala k dalším filmům s víc než 
miliónovou návštěvností. V polovině 
května ji vidělo již téměř 1 310 000 
diváků. V našem kině se hrála zatím 
15krát a na film přišlo 1707 diváků.

Oba tyto filmy v letošním roce 
překonaly i skvělého Anděla Páně 2, 
kterého v našem kině vidělo 1887 di-
váků v 18 promítáních (od prosince 
2016 do května 2017) a celkově ho  
v ČR vidělo 1 279 143 diváků.

Polistopadový žebříček nejna-
vštěvovanějších filmů je veden od 
roku 1990 a snímků s milionovou  
a větší návštěvností je v něm zatím 
patnáct, z toho deset českých. 

Informace pro tento článek jsme 
čerpali na http://kinomaniak.cz a na 
www.ufd.cz z údajů distribuční spo-
lečnosti Cinemarta, konkrétně ze 

statistiky Kina Mnichovo Hradiště. 
Nutno podotknout, že žebříček filmů 
na webu kinomaniak.cz čerpá úda-
je o návštěvnosti od Unie filmových 
distributorů, která ale nezahrnuje 
všechna kina v Česku, proto skuteč-
ná návštěvnost filmů je vyšší (řádově 
o desetitisíce diváků, pravděpodob-
ně ještě o víc). Proč UFD nesledu-
je všechna česká kina, nám není 
známo. Přesné údaje o návštěvnosti 
filmů mají jejich distributoři.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Dokumentární snímek Free Solo o sólovém výstupu Alexe Honnolda bez jištění 
na 900metrovou skalní stěnu oceněný Oscarem vám vyrazí dech.
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Folklorní festival přivítá 
herce Josefa Dvořáka
Sobota 29. června bude na Mírovém 
náměstí v Bakově nad Jizerou patřit 
9. ročníku Pojizerského folklorního 
festivalu. Na příchozí budou čekat 
tanečníci i muzikanti v pestrých 
krojích, lidová muzika i řada dalších 
lákadel.

Celému festivalu v jeho předve-
čer tradičně předchází páteční be-
seda s hostem v bakovském divadle. 
Ta se koná od 19 hodin a letos přijal 
pozvání známý herec a populární 
představitel filmových i divadelních 
vodníků Josef Dvořák. Lístky budou 
v předprodeji v bakovské knihovně 
od začátku června. 

V sobotu pak festivalový pro-
gram začne pietním aktem v Ko-
menského sadech ve 13 hodin, od-
kud následně Žižkovou ulicí projde 
slavnostní krojovaný průvod až na 
náměstí, kde bude festival slavnost-
ně zahájen. Na podiu se poté po-
stupně vystřídají folklorní soubory z 
různých koutů České republiky: For-

mani ze Slatiňan, Šafrán z Jablonce 
nad Nisou, Kytice z Prahy, z regio-
nu pak Pozdní sběr a Kominíček z 
Malé Bělé nebo Pastelka z Mladé 
Boleslavi.

Návštěvníci si mohou festiva-
lové dění zpříjemnit návštěvou ba-
kovského muzea či nakupováním na 
nefalšovaném staročeském jarmar-
ku, jenž se bude opět vyznačovat 
spoustou pochutin a rukodělných 
výrobků. 

Po festivalu se účinkující, jak 
velí tradice, sejdou v bakovském  
volnočasovém areálu, kam je zvána 
i veřejnost a kde neformálně zakončí 
celý den s pěknou muzikou a písnič-
kami. 

Aktuální informace můžete sle-
dovat na webových stránkách www.
pojizerskyfestival.bakovnj.cz a nebo 
na Facebooku. 

Za organizátory Pojizerského 
folklorního festivalu Petr Hurt

Noc kostelů neproběhla
Milí spoluobčané, sousedé, přízniv-
ci, velmi se vám omlouváme za neu-
skutečněnou Noc kostelů. Akce měla 
proběhnout 24. května ve večerních 
hodinách ve Volnočasovém centru. 
V tento čas jste zde však mohli mís-
to slibovaného betlému, dílniček pro 
děti a promítání fotek nalézt volební 
místnost a dát svůj hlas některým 
kandidátům do Evropského parla-
mentu. Volby jsou pochopitelně dů-
ležité, a proto se Jednota bratrská  

v Mnichově Hradišti nakonec do 
Noci kostelů nezapojila. 

Doufám, že jste zrušením akce 
nebyli příliš zklamáni, zavítali jste do 
nějakého jiného zajímavého kostela 
a s námi se setkáte na nějaké dal-
ší akci, třeba na dětském dni nebo  
o prázdninách v muzeu. Děkujeme 
za pochopení.

Za Jednotu bratrskou
Dana Nováková

Jaro je v plném proudu a s ním při-
cházejí i nové suvenýry pro letošní 
turistickou sezónu. Nově v našem 
městském infocentru zakoupíte 
krásný plecháček s motivem mni-
chovohradišťského zámku a stejně 
tak i zajímavou dřevěnou magnetku 
z bukového dřeva. 

K magnetce se váže i sběratel-
ská soutěž. Pokud nasbíráte po celé 
ČR osm těchto magnetek, můžete 
získat speciální velkou magnetku dle 

vašeho výběru zdarma. Více info na 
www.bohemiagifts.cz/soutez. 

Také máme opět skladem 
oblíbené ručně malované hrnky 
z chráněné keramické dílny Ráj 
pohody z Nové Paky. Na hrncích 
je opět namalována mnichovohra-
dišťská radnice a vybrat si můžete  
z pěti barevných variant.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Plecháček a magnetka: 
nová nabídka suvenýrů

Nový architekt města Jan Světlík: Na každém domě záleží

Čápi se pod dohledem 
kamery starají o čtyři vejce
Do čapího hnízda u železničního 
přejezdu v Jiráskově ulici se letos 
první čáp vrátil z teplých krajin na 
konci března, partnerka jej násle-
dovala o více než tři týdny později, 
až v druhé polovině dubna. Mnicho-
vohradišťská čapí rodina tak opět 
našla cestu domů a milovníci pří-
rody dostali opět možnost sledovat 
díky online kameře na http://capi.
itbusiness.cz půvabnou a uklidňující 
reality show.

První vejce v hnízdě zazna-

menali pozorovatelé už na sklonku 
dubna, v několikadenních interva-
lech pak přibyla ještě tři vejce další. 
Poslední 2. května. Čápi sedí na vej-
cích průměrně 33 dní, to znamená, 
že zatímco právě čtete toto vydání 
Kamelotu, v hnízdě už by mělo být 
pěkně živo. Uvidíme, kolik mladých 
čapí pár vychová letos a jak dlouho 
se u nás zdrží. Nezbývá než milým 
opeřencům popřát příznivé podmín-
ky.

Redakce

CHODÍM PO MĚSTĚ
Denně chodím kolem náměstí i přes 
náměstí. Teď je tam vše překopané. 
Jednou to ale skončí a vše se jistě 
obrátí k lepšímu. Pak, doufám, zmizí 
i dosavadní ohavnosti na chodnících 
typu betonových hranatých nádob s 
živořícím roštím nebo nevhodně, ne-
hezky umístěné kameny v trávníku 

před bytovkami... Jak milý je vedle 
toho naopak cípek záhonu na pře-
chodu od malé lékárny ku Hroznu! 

Něco je holt uděláno s gustem, 
něco je jen odškrtnutí zadaného 
úkolu.

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Staroslavná vlastenecko-dobročinná obec baráční-
ků Mnichovo Hradiště blahopřeje své člence Věře 
Bártové, která v měsíci červnu oslaví narozeniny.

Přejeme vše dobré a hodně zdraví do dalších let.

Po odchodu Jakuba Chuchlíka, 
který se stal po volbách náměstkem 
primátora Jablonce nad Nisou, 
obsadil post architekta města 
Jan Světlík, jenž vyšel jako vítěz  
z výběrového řízení.

Zajímala by mě vaše motivace stát 
se městským architektem. Jak za-
padá do kontextu vaší dosavadní 
kariéry a co si od ní slibujete?

Motivací mám vícero. Sám dou-
fám, že tou hlavní je opravdu snaha 
pomáhat městu. Především chci ur-
banisticky udržet to, co je ve městě 
dobře fungující a krásné, a jak nejlé-
pe je to jen možné vytvářet zázemí 
pro další dobrý rozvoj.

Kontext kariéry je pro mě neu-
chopitelný. Před pěti lety jsem ne-
počítal s tím, že budu učit na fakultě 
architektury a učil jsem tam čtyři 
roky. Před rokem by mě nenapadlo, 
že budu sloužit jako architekt města. 
Přijímám to všechno jako dar, výzvu 
a úkol – jako povolání.

Čím jste zaujal porotu, která vy-
bírala nového architekta? Před-
pokládám správně, že mohla hrát 
roli praktická zkušenost s projek-
továním náměstí, školských za-
řízení nebo sportovní haly, které 
jsou mimo jiné mezi vašimi dosa-
vadními projekty a na kterých se  
v nejbližších letech bude pracovat 
i v Mnichově Hradišti?

To je přeci otázka pro porotu. 
Napsali mi, že jsem měl entuziastic-
ký projev. To mě opravdu rozesmá-
lo. Já o rozvoji města mluvím velmi 
vážně a spíše kriticky než euforicky. 
Ale doufám, že mi porota dala za 
pravdu v tom, že starost o město je 
velmi mnohovrstevnatý úkol, že se 
musíme pořád rozhlížet kolem sebe, 

že musíme problémy podchytit včas 
a jít do diskuze nebo i sporu aktivně 
a ne čekat, jak se věci budou vyvíjet.

Jaké hlavní výzvy spatřujete  
v Mnichově Hradišti nyní, na za-
čátku svého zdejšího působení?

Několik úkolů je teď velmi důle-
žitých, určitě nevyjmenuji všechny. 
Jihozápadní město – nová převáž-
ně obytná část města severně od 
obchvatu. Průmyslová zóna – pod-
chycení regulace, aby vzniklo místo, 
které město a životní prostředí zatíží 
jen tak, jak to bude nutné. Centrum 
města – tady chci hlavně dobře 
navázat na to, co Jakub Chuchlík  
s vedením města tak dobře rozje-
li. Potom mě tu samozřejmě čeká 
spousta menších úkolů, z jejichž 
množství se mi už točí hlava. (smích)

V materiálech, jimiž jste se porotě 
prezentoval, mají významné místo 
setkávání s občany nad konkrétní-
mi lokalitami a potřeba precizního 
zadání každé architektonické sou-
těže. Mohou Hradišťáci očekávat, 
že budou dostávat častěji mož-
nost vyjádřit se ke konkrétním 
stavbám či rekonstrukcím?

To asi nebude odpověď, kte-
rá mi přinese kladné hodnocení. 
(smích) Občané samozřejmě mají, 
ba musí mít právo vyjádřit se, zají-
mat se a dostat informace. A je naší 
povinností naslouchat a brát názory 
veřejnosti v úvahu. Na druhou stranu 
– stavění města je otázka odborná. 
A konkrétní technická a urbanistic-
ká řešení se nedají hledat formou 
obecného referenda nebo povídání 
u kávy. To by byla špatná cesta. 
Takže ano, náměty vítám, chci se 
nechat inspirovat. I v mé soukromé 
praxi se učím i od investorů – laiků. 

dy dopravního zatížení na obchvat 
atd. Mimochodem ale, proč neuznat 
také to, že firma VGP, potenciální 
investor hradišťského areálu, provo-
zuje jednu z nejlepších logistických 
zón v Čechách – Horní Počernice. 
Pokud tedy tato „naše“ zóna v Mni-
chově Hradišti bude menší a ještě  
o mnoho lepší, snad to nebude noč-
ní můra. Dalším aspektem této otáz-
ky je zásah do soukromého podni-
kání. To bychom také měli přiznat 
a zohlednit. Zasahovat a regulovat 
jistě musíme, ale jen tak, abychom 
do procesu vnášeli společné zájmy 
a ohledy na životní prostředí. Ne tak, 
jako to dělají totalitní režimy. Reali-
ta je dnes taková, že neoprávněné 
zásahy obcí do soukromého podni-
kání – obce u soudu se soukromníky 
prohrávají. Soukromé vlastnictví  
a podnikání je v našem právním řádu 
ceněno velmi vysoko, zatímco obce 
fakticky nejsou vlastníky ve stej-
ném slova smyslu, ale jsou správ-
ci veřejných majetků a veřejných 
zájmů. Minulým územním plánem 
bylo stávajícím majitelům pozemků  
a investorům, kteří mají smlouvu na 
jeho odkup, slíbeno, že tu může prů-
myslová zóna stát. Je to dědictví, ze 
kterého neskáčeme radostí do stro-
pu. Ale věřím, že se k tomu máme 
postavit čelem, přijmout dohodu mi-
nulé generace a pokusit se bojovat 
o dobré kompromisy sice tvrdě, ale 
se ctí a ne se k tomu obrátit zády  
a vše vypovědět. Před rokem 1989 
by to samozřejmě bylo mnohem 
„jednodušší“ rozhodování. Buď by 
strana určila za všechny, že se staví, 
anebo že se nestaví – obojí by moh-
lo být strašně nefér. My zatím jdeme 
těžší, ale svobodnější cestou. Našli 
jsme skvělé odborníky na regulaci 
průmyslových zón a na stavební 

právo a máme příslib jejich pomo-
ci. V těchto dnech oslovujeme další 
dopravní experty, abychom měli více 
názorů na způsob řešení dopravy.

Navazujete na práci Jakuba 
Chuchlíka, který ve městě půso-
bil několik let. Jaké nejdůležitější 
zkušenosti a postřehy vám na od-
chodu předal?

Bylo by samozřejmě ideální sejít 
se s Jakubem na tři dny, k tomu ale 
nebyla příležitost. Strávili jsme spolu 
při předávání agendy půl dne. Mu-
sím hlavně říct, že mě Jakub trochu 
uvedl do reality, abych si nemyslel, 
že všichni mají stejnou vášeň pro 
skvělé město, jako my dva. A to 
je pro mě zatím to nejtěžší na této 
práci – najít způsob, jak stavební-
kům vysvětlit, že na každém domě 
ve městě záleží, že když pokazíte 
část jedné ulice, že to není jen vaše 
soukromá záležitost, ale ublížíte tím 
všem. To se mi velmi těžko a nerado 
říká, ale samozřejmě je to důležité. 
Velkou výhodou je to, že ve vašem 
městě podobné věci není potřeba 
vysvětlovat lidem na městském úřa-
du. Tam panuje shoda. Od Jakuba 
jsem věděl, že současné vedení 
města je férové, ale stejně to je milé 
zjištění, že tu opravdu jde o dobrou 
věc, o prospěch města.

Mění se nějak konzultační hodiny 
městského architekta? Kdy a kde 
vás mohou Hradišťáci zastihnout?

Zatím je dohoda taková, že ve-
řejnosti budu k dispozici každou su-
dou středu odpoledne, tedy jednou 
za dva týdny. Samozřejmě případně 
jsem v dosahu také na e-mailu kdy-
koliv jindy.

Redakce

Ale nechci se nechat přemlouvat.   

Jak hodnotíte cestu, kterou se 
město vydalo v případě komunit-
ního centra v Mírové ulici a do-
pravního terminálu?

Nemám výhrad. Mnichovo Hra-
diště je ostatním městům vzorem  
v tom, že nechává stavět dobré – ba 
výborné architekty. To samozřejmě 
neznamená, že nemáme všechny 
projekty nadále zkoumat kritickým 
oken a že nebudou žádné problé-
my, ale ten celkový směr je správný. 
Místní soukromí stavebníci by se 
městem mohli více inspirovat!  

Jak se stavíte k velké otázce sou-
časnosti, a to logistickému areálu, 
jenž měl vyrůst jižně od města? 
Jde z pohledu architekta města  
o noční můru?

Takže hned další nepopulární 
odpověď. Ta diskuze kolem logistic-
kého areálu a průmyslové zóny má 
být spravedlivá. Dám příklad: Když 
ráno přijdu do lékárny a zjistím, že 
výrobce léků má výpadek, nesu to 
nelibě. Když se to navíc týká mých 

dětí, potom je z toho velký problém 
a musím to rychle řešit. Na druhou 
stranu, nikdy bych nepřistoupil na to, 
aby se třeba právě ty léky distribuo-
valy ze skladu v našem městě. Chci 
samozřejmě jen výhody ze součas-
ného životního standardu – ať se 
zboží do Hradiště vozí jen v malých 
dodávkách v dobu, kterou určíme, ať 
nám tu nic nesmrdí a nehlučí. Kami-
ony jsou zlo. Schválně svoji odpověď 
vyhrocuji, abych ukázal, proč jen říct, 
že něco je nepřípustné, nepovažuji 
za řešení. Já se k tomu stavím tak, 
že vzhledem k tomu, jak to je z mi-
nulosti nastaveno územním plánem 
a dohodami, máme umožnit postavit 
průmyslovou zónu – ovšem tu nej-
ekologičtější, nejkrásnější a pokud 
možno nejprospěšnější průmyslo-
vou zónu v Čechách. Spolu s dal-
šími experty budeme vedení města 
doporučovat regulaci – členění zóny 
na více menších hal, zelené střechy, 
retenci srážek v území, stromořadí 
podél cest, dobré dopravní řešení, 
které nezatíží ulice města kamiony  
a další regulaci a podmínky. Musíme 
s dopravními experty prověřit dopa-

Jan Světlík (vlevo) a Jakub Chuchlík, současný a již bývalý architekt města.
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Projektový týden na gymnáziu již po deváté
Předposlední týden školního roku 
se budova gymnázia vylidní – ne-
znamená to ale, že by studenti měli 
ředitelské volno. Vzdělávají se pod 
vedením pedagogů, a to v rámci 
různorodých projektů, vesměs „v te-
rénu“ mimo školu.

 Studenti tříd nižšího gymnázia 
(prima – kvarta) mají program v rám-
ci třídy. Například letošní program 
sekundy přesvědčivě ukazuje, že za 
skvělými zážitky není třeba cestovat 
daleko: Sekundáni se během po-
bytu na Obecním úřadě v Korytech 
budou věnovat vaření a stolování 
(ve dnech 18. – 20. června jste sr-
dečně zváni do jejich „restaurace“), 
ale také pozorovat hvězdy na noční 
obloze hvězdářským dalekohledem 
– a do Koryt  za nimi zamíří možná 
i kouzelník!

Pro starší gymnazisty jsou na 
toto období již na podzim daného 
školního roku vypsány projekty, do 
nichž se studenti hlásí dle svého 
zájmu napříč ročníky. Třetí týden  
v červnu nabízí tedy hned dva be-

nefity – nejenže se každý věnuje 
opravdu tomu, co  ho zajímá, navíc 
má příležitost blíže poznat spolužá-
ky z jiných tříd. 

Vedoucími projektů jsou zpravi-
dla dva pedagogové – ti akci zajistí 
organizačně a připraví také rámcový 
program. Některé skupiny vyrážejí 
do vzdálenějších cílů již v neděli, jiné 
působí „jen“ v blízkém okolí. Všich-

ni se ale nakonec sejdou v pátek  
v budově kina, kde předvedou pre-
zentace z uplynulých dní spolužá-
kům i učitelům a vzájemně budou 
sdílet nově nabyté zkušenosti, po-
znatky a zážitky.

A jakých projektů se starší stu-
denti zúčastní letos?  Mohou pozná-
vat přírodu českých hor a otestovat, 
co všechno zvládnou a vydrží při 

horské turistice a přespávání v ná-
ročných přírodních podmínkách 
(České hory, Pouť krkonošská), 
navštívit významné severočeské 
chemičky a zkusit realizovat vlastní 
chemické experimenty (Průmyslové 
výroby), zpestřit jazykovou výuku 
mladším spolužákům přípravou 
zajímavých pomůcek (Škola hrou), 
věnovat se intenzivně sportu (Týden 
plný pohybu) či tvořivým výtvarným 
aktivitám (Street art) nebo posoudit 
přínos zoologických zahrad (Zoolo-
gie a zoologické zahrady). Zájemci  
o geografii zamíří na Moravu (Po-
znejme střední Moravu), technici 
budou pokoušet fyzikální hranice  
v projektu Padající domino. 

Jistě si dovedete představit, ko-
lik práce příprava takové celoškolní 
vícedenní akce dá a kolik nervů pak 
stojí za její realizací. Velký dík proto 
patří všem pedagogům – vedoucím 
projektů. 

       Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Aktivitami nabitý květen

V květnu jsme pro zájemce z řad 
pedagogů i veřejnosti připravili velký 
počet aktivit, z nichž si mohl vybrat 
téměř každý. Těší nás například to, 
že pracovní skupina pro rozvoj ma-
tematické gramotnosti přišla s nápa-
dem uspořádat na samém počátku 
května matematický inspiromat, 
kde by mohli prezentovat pomůcky 
či knihy, které členové skupiny vyu-
žívají ve svých hodinách při výuce 
matematiky. Díky pestrému množ-
ství vystavených materiálů bylo 
možné se inspirovat pro práci učitele 
v mateřské či na základní škole i pro 
domácí „hraní“ si s matematikou. 

Asistenti pedagoga z Mnicho-
vohradišťska odvádějí záslužnou  
a velmi náročnou práci. Abychom ji 
lépe poznali, uspořádali jsme pro ně 
setkání, jehož cílem bylo nakontak-
tovat se mezi sebou a poznat radosti 
i strasti tohoto povolání. Ve velmi pří-
jemném neformálním prostředí Vol-
nočasového centra se sešlo deset 
takto pomáhajících dam, které nás 
nechaly nahlédnout pod pokličku 
své práce s dětmi a zároveň mohly 
vzájemně sdílet své úspěchy či ne-
úspěchy. Těšíme se, že jim budeme 
moci brzy nabídnout vzdělávání, 
které pro ně bude přínosné.

Jako „v sedmém nebi“ jsme se 
ocitly při výjezdu do pražské ZŠ Na 
Beránku, respektive do jejich Monte-
ssori tříd. Pozitivní klima, respektu-
jící přístup, zapojené samostatné 
děti, nadšení učitelé, sdílené učební 
materiály… Zapomenout nesmím 
ani na nádhernou přírodní zahradu, 
která za svou podobu vděčí dětem  
a jejich nápadům i pracovnímu na-

sazení, a vynikající oběd, který pro 
nás uvařili žáci devátého ročníku 
(nejen pro nás, ale i pro své spolu-
žáky a učitele). 

Neformálním vzdělavatelům  
z Mnichovohradišťska jsme v neděli 
12. května nabídli možnost zúčastnit 
se zážitkového kurzu první pomoci. 
Účastníci se rekrutovali například 
z Ligy lesní moudrosti, městské 
knihovny, DS Kohoutek či z oddílů 
všestrannosti v Mnichově Hradišti 
a na Klášteře atd. Kromě teoretic-
kého vhledu a praktických nácviků 
měli zúčastnění možnost vyzkoušet 
si modelové situace, které neměly 
daleko od reálných situací, a to v roli 
figuranta i zachránce. „Kurz považuji 
za velmi přínosný. Dozvěděl jsem se 
pro mě nové a užitečné informace  
a zkusil jsem si roli zachránce. Vě-
řím, že až jednou budu muset oprav-
du poskytnout první pomoc, tak 
budu připravenější,“ zaznělo.

Skvělý ohlas zaznamenáváme 
na sdílení Karla Minaříka, ředitele 

ZŠ Partyzánská v České Lípě, který 
s účastníky hovořil na téma Pozitivní 
klima ve škole. Během dvouhodino-
vého setkání došlo nejen na příklady 
z jeho současné ředitelské praxe, 
ale i na jeho dřívější učitelské zkuše-
nosti (například na malotřídce). Zá-
kladem pro dobré klima je podle něj 
i to, že se škola neuzavírá do sebe. 
Nestačí loga nalepená na vstupních 
dveřích školy, škola musí být i reálně 
otevřená, demokratická, férová, což 
se pozná třeba i z toho, jak spolu 
lidé komunikují. Nad materiální vy-
baveností totiž rozhodně stojí vztahy 
panující v dané škole. Náš host ne-
opomněl zdůraznit, že klima se bu-
duje dlouhou dobu, nespadne nám  
z nebe. Je to zároveň síla, která 
může školu posunout. Jak zdůraznil: 
„Je to rostlina, která se musí opečo-
vávat. A to rostlina velmi křehká.“ Tě-
šíme se na další podnětné setkání  
s panem ředitelem.

V době uzávěrky Kamelotu ještě 
neproběhly další na květen napláno-

vané akce, jako například komiksový 
workshop pro žáky druhého stupně, 
seminář k místně zakotvenému uče-
ní, výjezd do ZŠ a MŠ Okna (zájem 
o tento výjezd mimochodem předčil 
naše očekávání), školení pro ředi-
tele škol na Mnichovohradišťsku ke 
změnám ve financování škol či inter-
aktivní přednáška Světlany Čiberové 
na téma Co svým vzhledem sdělu-
jeme světu. Nicméně z tohoto výčtu 
je zřejmé, že nabídka byla opravdu 
široká.

Vzhledem k blížícímu se let-
nímu útlumu omezujeme i my své 
aktivity pro učitele a veřejnost.  
Z vlastní zkušenosti víme, že čer-
ven je velmi hektickým obdobím pro 
všechny z nás – žáci finišují svou 
školní práci, rodiče ztrácejí nervy při 
domácí přípravě svých ratolestí na 
písemné práce či zkoušení, učitelé 
uzavírají klasifikaci a napínají na 
konci školního roku poslední zbytky 
sil. Netroufáme si tedy v tomto ná-
ročném období přicházet s jakou-

koli vzdělávací nabídkou. Výjimkou 
bude pouze výjezd do jičínského 
ekologického areálu Čtyřlístek v po-
lovině června, který bude jistě velmi 
inspirativní a svou povahou též pro 
přihlášené odpočinkový a radostný 
(jeho kapacita je již zcela zaplněna). 

Nicméně pevně věříme, že bu-
dete i nadále sledovat naše aktivity. 
Během letních prázdnin budeme 
totiž naopak velmi horečně pracovat 
na tom, abychom po jejich skončení 
pro Mnichovohradišťsko přinesli co 
nejzajímavější semináře, přednášky, 
výjezdy či sdílení. Aby vám neuniklo 
opravdu nic z připravovaných akcí, 
sledujte naše webové stránky www.
map-mh.cz či facebookový profil 
MAP II Mnichovohradišťsko – tam se 
dozvíte vše podstatné aktivitách, jež 
jsou již za námi, či o těch připravo-
vaných. 

Markéta Tomášová 
a Iva Štrojsová,

MAP II Mnichovohradišťsko

Rosteme s knihou:
deváťáci čtou druháčkům
Základní škola Sokolovská se za-
pojila do projektu Dny dětského 
čtení, který je součástí celoevropské 
kampaně Europe Reads. 23. duben 
je Světový den knihy a 9. května 
začínal mezinárodní knižní veletrh 
a literární festival Svět knihy Praha. 
Podstatou projektu bylo čtení – číst 
svým spolužákům ve škole, svým 
rodičům, sourozencům, prarodičům 
doma, svým kamarádům – komuko-
liv, kdekoliv. 

Žáci 9. ročníku v uvedených 
dnech četli dětem ve druhýh tří-
dách. Vybrali jsme několik pohádek 
z knih Martiny Drijverové Zlobilky 
a Nezbedníci. Ke knížce Jenni-
fer Berneové Kamil neumí létat 
byl vytvořen i hravý pracovní list 
na rozvíjení grafomotoriky a práci  
s písmeny. Počáteční ostych žáků  
9. tříd byl vystřídán spontánním čte-

ním i nepřipravených pohádek. Spo-
lečné sdílení přečteného textu zane-
chalo ve všech silný dojem. Menší 
školáci vzhlíželi k velkým kamará-
dům a domluvili si další společné 
hodiny. Žáci 9. ročníku také vytvořili 
pro všechny druháčky záložky do 
knih. Tato akce nás inspirovala k dal-
ším čtenářským aktivitám a rovněž  
k větší spolupráci žáků devátých tříd 
s prvními či druhými třídami. Čtenář-
ské dílny na naší škole dostávají tak 
nový kabát.

Závěrem bych ještě chtěla po-
děkovat všem deváťákům, kteří se 
do projektu ochotně zapojili.  Podě-
kování patří i učitelkám 2. tříd za milé 
a vstřícné přijetí – Petře Andeltové, 
Silvii Berežné a Radce Bugnové.
 

Marcela Zahrádková,
Základní škola Sokolovská

Na začátku dubna proběhl v naší 
mateřské škole v Mírové ulici cvič-
ný požární poplach. Děti i všichni 
zaměstnanci se shromáždili na sta-
noveném místě, kde již na ně čekali 
členové Hasičského záchranného 
sboru z Mnichova Hradiště. Děti če-
kala samozřejmě pochvala za rych-
lou „evakuaci“ a navíc i překvapení 
před budovou mateřské školy. Stálo 
tam totiž velké hasičské auto, které 
si mohly děti prohlédnout, a připra-
vené hadice, které si samy mohly 
vyzkoušet.

To však nebylo všechno. Za 

měsíc poté jsme celá školka navští-
vili v rámci dne otevřených dveří ha-
sičskou záchrannou stanici. Děti se 
zde nejen seznámily s prostředím, 
kde hasiči pracují, ale i s veškerým 
vybavením, které hasiči ke své práci 
potřebují. Pro děti to byl velký záži-
tek a vyzkoušely vše, co bylo možné 
prozkoumat.

Moc všem zdejším příslušníkům 
hasičského záchranného sboru dě-
kujeme a těšíme se na další setkání.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová

Za příkladnou evakuaci 
dostaly děti pochvalu

Ve dnech 17. – 18. dubna se konal 
v historickém areálu ostravského 
Trojhalí Karolina 5. ročník národního 
finále Horizon Grand Prix. Tři desítky 
studentských týmů mezi sebou bo-
jovaly šest hodin na závodní dráze 
prostřednictvím dálkově ovládaných 
RC modelů závodních automobilů 
na hybridní pohon. 

Návrh a stavba modelu v měřít-
ku 1:10 zabrala čtyři měsíce usilov-
né práce, další hodiny představovalo 
zkoušení a ladění závodního vozu. 
V soutěžním týmu má každý člen 
přesně stanovené úkoly, které musí 
zodpovědně plnit, aby tým dosáhl 
úspěchu. Hubálovský tým skončil  
v národním finále na krásném dru-
hém místě, když v průběhu závodu 
naše Škoda 130 RS dokázala zajet 

nejrychlejší okruh ze všech účast-
níků. Celkovým vítězem závodu se 
stává tým, který ujede nejvyšší po-
čet kol. Vítěz národního finále bude 
reprezentovat Českou republiku  
v rámci Veletrhu vědy, pořádaného 
Akademií věd ČR, v sobotu 8. červ-
na v aule ČVUT v Praze – Dejvicích. 

Velkou pomoc materiální  
i spoustu praktických rad ke stavbě 
závodního automobilu poskytl klu-
kům ze zájmového kroužku, vede-
ného učitelem odborného výcviku 
Janem Janíčkem, pan Ing. Aleš Ji-
rásek z firmy AIR Design s.r.o. Mni-
chovo Hradiště, za což bychom mu 
chtěli touto cestou poděkovat.

Miroslav Kolomazník,
SOU Hubálov

Horizon Grand Prix 2019

Belgičané opět v Hubálově
V prvním květnovém týdnu opět 
navštívila skupina belgických stu-
dentů a učitelů Střední odborné 
učiliště Hubálov. Jednalo se jako již 
mnohokrát v minulosti o návštěvu v 
rámci dlouhodobé spolupráce SOU 
Hubálov s technickým institutem VTI 
Roeselare.

Belgičané navštívili  řadu míst 
a podniků v našem okolí, například 
Ještěd, Prahu, Terezín, sklárnu v 
Lindavě, Preciosu v Jablonci,  továr-
nu Kamax v Turnově i automobilku 
Škoda Auto v Mladé Boleslavi.  Stu-
denti se zúčastnili výuky v dílnách 
SOU Hubálov  (konkrétně v kovárně) 

a seznámili se s některými tradicemi  
naší země. Velice je zaujalo naše 
pálení ohňů 30. dubna a posezení u 
ohně bylo pro ně nevšedním zážit-
kem. Spolu s našimi studenty pod-
nikli výlet po okolí a opékali buřty u 
tradičního českého táboráku.

Spolupráce mezi VTI Roesela-
re a SOU Hubálov trvá již více než 
deset let a za tu dobu se zúčastnilo 
výměnných pobytů několik desítek 
žáků. Hubálovští žáci se chystají na 
návštěvu Belgie opět letos v červnu.                                         

                                                                                                                                                      
   Jan Salaba,
SOU Hubálov
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English Star: kdo v soutěži uspěje letos?
Také letos se děti ze Základní školy 
Studentská zapojily do English Star, 
mezinárodní soutěže v anglickém ja-
zyce pro žáky základních škol. Opět 
si tak mohly díky slovenské organi-
zaci LEXICON s.r.o. otestovat svou 
angličtinu a zároveň si zasoutěžit 
o skvělé ceny (nejlepší řešitelé po-
stoupí do slosování o smartphone).

V loňském roce se naší žákyni 
Kateřině Löffelmannové (nyní 5. A) 

podařilo napsat test na 100 procent. 
Byla tak vyhlášena nejúspěšnějším 
zahraničním účastníkem. Oceněni 
byli samozřejmě i nejlepší soutěžící 
z jednotlivých tříd naší školy.

Možná i proto byl v letošním 6. 
ročníku soutěže zájem o testování 
tak veliký. Přihlásilo se na něj totiž 
téměř 190 dětí ze 4. až 9. tříd. Ty se 
v pondělí 13. května pokusily v pro-
storách školní budovy ve Studentské 

ulici prokázat, že jejich znalosti ci-
zího jazyka jsou na opravdu dobré 
úrovni. 

Výsledky se dozvíme až kolem 
20. června, tedy ke konci školního 
roku. Už nyní jsme tak všichni napja-
tí, jak to celé dopadne a jestli bude 
někdo z našich znovu tak úspěšný 
jako vloni.

Jana Kromková,
Základní škola Studentská 

Veseláček soutěží o pohár
Ve čtvrtek 25. dubna jsme se s Ve-
seláčkem z Veselé zúčastnili oblast-
ního kola 11. ročníku amatérské ta-
neční soutěže Středočeský taneční 
pohár v Mladé Boleslavi. V opravdu 
tvrdé konkurenci mnoha skvělých  

Filmový večer aneb 
Multikino v tělocvičně
Na naší škole se v dubnu usku-
tečnil již třetí ročník Filmového 
večera pro druhý stupeň ZŠ. 
Letos se promítalo současně na 
třech místech v prostorách naší 
tělocvičny, takže nám vzniklo 
multikino, v němž se promítaly 
všemožné filmy skoro do úplné-
ho rána. 

Správnou volbou se ukázal 
film Sirotčinec slečny Peregrino-
vé, pouštěly se ale i filmy z dílny 
studia Marvel a dokonce i filmy 
pro pamětníky, mezi které byl za-
řazen i Vetřelec nebo Predátor. 

Přes počáteční technické 
problémy se nakonec tento roč-
ník obzvlášť vyvedl. Technickou 
podporu nám zabezpečil Lukáš 
Prokorát, který se stal již nepo-
stradatelným členem organizač-
ního týmu. Velký dík patří také 
členům školní samosprávy, kteří 
celý večer dali dohromady. 

Sotva žáci ráno vstali, už se 
ptali na další rok... Tak uvidíme, 
jestli se nám akce podaří i příště. 

Stanislava Matulová,
 Základní škola Studentská     

Vyrazte na výlet: turistické ochutnávky 
z jarní sezóny Klubu českých turistů
Květen i červen jsou pro turistiku 
jako dělané – příroda je v rozpuku 
a počasí nahrává delším výletům. 
Klub českých turistů v Mnichově 
Hradiště si na tyto dva měsíce při-
pravil více než desítku akcí. Bude-
me rádi, pokud se k některé z nich 
přidáte, nebo si odnesete inspiraci 
k vlastnímu výletu. Tento článek 
nemá být kompletním výčtem našich 
akcí. Berte jej spíše jako degustační 
menu. A pokud byste přece jen do-
stali chuť na větší sousta, najdete je 
na našem webu (kct-mh.webnode.
cz), Facebooku (www.facebook.
com/KCTMnHradiste) nebo na pla-
kátcích vyvěšených před Klubem  
i jinde po městě.

Ochutnávka první – Mnicho-
vohradišťsko pro děti. Na poslední 
měsíc před prázdninami jsme naplá-
novali pár výletů, které určitě budou 
bavit i děti. Na poněkud tajemné 
místo mezi Březinu a Příhrazy vás 
zveme v neděli 16. června. Vlakem 
jsme v Březině coby dup. Na poto-
ku, který napájí rybník Oběšenec, 
vybudovali nadšenci pod pseudo-
nymem SU-MIMO-ZEM impozantní 
soustavu mlýnků, domků pro skřítky 
a jiných bizarností. Děti od jejich ob-
jevování jen těžko odtrhnete.

V sobotu 22. června se vydá-
me na pouť do Letařovic u Českého 
Dubu. Kromě tradičního božítělo-
vého procesí se děti už teď těší na 
folklórní tance a zpěvy nebo loutko-
vé divadlo. Užít si mohou i řemesl-
ný jarmark s dobrotami a pěknými 
výrobky nebo trochu jinou pouťovou 
zábavu. A nebyli bychom turisty, 

kdybychom si k tomu nenaplánovali 
dvanáct kilometrů dlouhý výlet.

Na neděli 23. června připravuje-
me pro děti a jejich rodiče procházku 
městem formou stopované. Zatím 
prozradíme jen, že cesta povede 
také lesoparkem či okolím Jizery  
a že na nás v cíli bude čekat nový 
patron mnichovohradišťských turistů. 

Ochutnávka druhá – Česko-
lipsko. Příjemným cílem i výchozím 
bodem výletů je obec Zahrádky. Po-
kud příliš nespěcháte, dojeďte sem  
z Hradiště vlakem. V Zahrádkách 
uvidíte empírový zámek, v součas-
nosti bohužel vyhořelý a nepřístup-
ný, a veřejnosti naopak přístupný 
zámecký park. Monumentální želez-
niční most, který se klene nad osa-
dou Karba, je technickou památkou. 
Odsud se můžete po červené vydat 
přes údolí Peklo do České Lípy. Ces-
ta je oblíbená především na začátku 
jara, kdy všude kolem kvetou bledu-
le. Ale pozor, cestu před několika 
měsíci zahradil skalní sesuv.

My jsme se na státní svátek, 
dne 8. května, vydali opačným smě-
rem, do Jestřebí a Starých Splavů. 

Po cestě ze Zahrádek nás zaujal 
kostel sv. Barbory ve vsi Mnichov, 
ale také množství starých stromů, 
nověji vysázených alejí nebo zajíma-
vých soch. Obec Jestřebí je příjem-
ným místem odpočinku. Doporučit 
můžeme dobré jídlo i milou obsluhu 
v restauraci Pod Habsteinem. Turis-
ty ovšem láká především zřícenina 
skalního hradu s historií sahající 
k roku 1400 a hezkým kruhovým 
výhledem. Staré Splavy u Mácho-
va Jezera, které byly naším cílem, 
spaly na začátku května ještě zim-
ním spánkem. V minulosti však byly 
vyhlášenou dovolenkovou destinací.

Věřme, že v sobotu 15. června, 
kdy se vypravíme na výlet podél 
„Mácháče“, už připomenou Staré 
Splavy více ze své pozapomenuté 
slávy. Vydáme se po stopách K. H. 
Máchy a těšíme se při tom na vý-
hledy na okolí největšího rybníku  
v Libereckém kraji nebo návštěvu 
příjemného městečka Doksy.

Ochutnávka třetí – Jizera.  
V úterý 21. května si naše parta se-
niorů pod vedením Heleny Pöllové 
vystřihla výlet na Riegrovu stezku. 

Stejně jako oni se můžete i vy vydat 
podél Jizery na tuto panoramatickou 
stezku ze Semil do Spálova. Kromě 
důmyslných vodních děl vás čeká vi-
sutá stezka nad hladinou řeky, Böh-
mova vyhlídka s rozhledem na údolí 
řeky nebo tunel pro pěší. 

V neděli 26. května, už po uzá-
věrce Kamelotu, se chystáme Jizeru 
splout. Bude to náš třetí úsek. Loni 
jsme se nejprve vydali v chladném 
červnovém počasí z Březiny do Hra-
diště. Zaujaly nás skalní sruby i ne-
všední zážitek při sjíždění rozbitého 
hubálovského jezu. V září jsme pak 
splouvali z Hradiště do Debře. Teh-
dy nám počasí naopak přálo a užili 
jsme si klidnou část řeky proplétající 
se zemědělskou krajinou. Tentokrát 
vyplujeme z Turnova s cílem v Bře-
zině. I tento úsek je klidný, jezy se 
většinou přenášejí. Po cestě se mů-
žeme pokochat několika krajinnými 
dominantami, jako jsou zámek, pivo-
var a mlýn ve Svijanech nebo kostely 
v Loukově a Březině. 

Dva jmenované kostely, stejně 
jako další sakrální památky v okolí 
Jizery v Loukovci, Korytech a Mohel-
nici si mohla třicítka turistů zevrubně 
prohlédnout 11. května s průvodcem 
nejpovolanějším, mnichovohradišť-
ským děkanem Pavlem Machem. 
Nejedná se o zážitek, který může-
te mít každý víkend. Ale zkuste se 
na pana faráře obrátit, třeba vám 
otevření některého z kostelů také 
umožní.

Ondřej Šindelář, 
Klub českých turistů MH

Ohlédnutí za muzejní nocí
Letošní muzejní noc se odehrála  
v pátek 10. května a opět v prosto-
rách mimo muzeum! Protože si tento 
rok připomínáme významné výročí 
740 let od první zmínky o našem 
městě, byla pro tuto příležitost zvo-
lena pětice běžně nepřístupných či 
málo známých míst. Kromě sokolov-
ny to byl hlavní vchod do bývalého 
okresního domu, sklepní prostory 
polikliniky a její venkovní prostran-
ství,  zpřístupněné bylo první patro 
budovy Komerční banky a promítací 
kabina v místním kině.

V sokolovně si návštěvníci 
nejdříve poslechli poutavý výklad  
o bohaté historii místního Sokola, při-
pomněli si památku jeho členů, kteří 
se stali oběťmi fašismu i komunismu,  
a poté je v sále tělocvičny čeka-
la vtipná ukázka z příprav na slet  
v roce 1919 v podání dobových cvi-
čenců. Ti předvedli svůj obdivuhod-
ný sportovní výkon na skladbu Jose-
fa Suka „V nový život“. Po zhlédnutí 
téměř všichni přítomní rádi využili 
možnosti vyzkoušet si tradiční sokol-
ské nářadí, mnozí tak zavzpomínali 
na své vlastní zážitky z místní soko-
lovny či z hodin tělocviku.

V budově Komerční banky 
čekalo návštěvníky asi největší 
překvapení. Veřejnosti zde bylo ote-
vřeno jinak nepřístupné první patro 
s velkorysým tanečním sálem v jeho 
původní podobě, kde pozvaní profe-
sionálové tančili společenské tance 
z období 19. a 20. století.

Ve vstupní hale okresního domu 
byly promítány historické fotografie  
s výkladem. Poté následovala veselá 
scénka z jednání okresního zastupi-
telstva, a to v podání mladoboleslav-
ského Divadýlka na dlani. Přítomní 
„okresní zastupitelé“ připravovali 

výstavbu železnice z Mnichova Hra-
diště do Českého Dubu, plánovali 
městské oslavy a řešili další důležité 
úkoly z doby na konci 19. století.

V zadní části budovy polikliniky 
bylo otevřeno sklepení stylizované 
pro tento večer jako zdravotnické za-
řízení. Přicházející si mohli nechat 
změřit svůj krevní tlak a přihlížet 
humorné scénce z nemocničního 
prostředí v hlavní roli s MUDr. Jo-
sefem Hradilem, ztělesněným pa-
nem Eduardem Havránkem. Jemu 
skvěle nahrávali již tradiční účastníci 
muzejních nocí – členové soubo-
ru Furiant z Bakova nad Jizerou.  
K atmosféře přispívalo množství 
vystavených zdravotních potřeb  
a předmětů, např. prohlížeč rentge-
nových snímků, tabule na kontrolu 
zraku, brašny, léky a další. 

Na prostranství před sklepením 
měla své místo Jednota bratrská se 
svou zábavnou hrou – poznávání 
starých českých slov.

Do kina lákala otevřená promí-
tací kabina se zajímavým povídáním 
pana Špírka. Návštěvníci měli také 
možnost poslechnout si poutavý 
výklad o historii a fungování kina  
v Mnichově Hradišti.

Muzejní noc zaznamenala ne-
bývalý počet návštěvníků. Jejich po-
čet lze pouze odhadovat na základě 
vydaných pamětních listů. Z původ-
ních 500 kusů nezbyl žádný. 

Velký dík patří všem účinkují-
cím, kteří přispěli k výborné zábavě 
na jednotlivých zastaveních, a všem 
těm, kteří nám pomohli muzejní 
noc připravit, zejména pracovníkům 
městského úřadu, Sokola a Klubu 
Mnichovo Hradiště s.r.o.

Pracovníci muzea

a sehraných týmů jsme svým taneč-
ním vystoupením Veselá Pomáda 
vybojovali krásné druhé místo, čímž 
jsme si zajistili postup do krajského 
finále. 

Po zaslouženém oddechu už 

pomalu začínáme nabírat nové síly 
na další tréninky a v květnu zase 
vzhůru do arény!

                                                                                                                             
Veseláčci 

a Míla Pospíšilová

Pozvánka 
na zastupitelstvo

Ve středu 12. června se v sále 
Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o. 
uskuteční veřejné zasedání za-
stupitelstva města, které začíná 
v 17 hodin. Zájemci z řad ve-
řejnosti jsou vítáni a materiály  
k bodům, o nichž se bude jednat, 
si mohou s předstihem najít na 
internetových stránkách města.
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Stolní tenisté jsou po 25 letech růstu na rozcestí

INZERCE

Roztleskávačky z Boleslavi míří na mistrovství Evropy 
do Petrohradu a s nimi také Eva Janovcová z Hradiště

V sobotu 11. května vyrazil mlado-
boleslavský cheerleadingový oddíl 
Black Tigers Cheerleaders pod 
vedením trenérky Petry Janečkové 
na letošní mistrovství republiky do 
Prahy. Jedná se o vrcholnou soutěž 
sezóny, na níž se všechny týmy sna-
ží zúročit celoroční dřinu. 

Boleslavský oddíl, za který boju-
je  i Eva Janovcová ze 7. A Základní 
školy Studentská Mnichovo Hradiš-
tě, se v nabité konkurenci rozhodně 
neztratil. Zlatou medaili přivezli juni-
oři s Hip-Hop Cheer sestavou a stří-
brnou medaili se sestavou Hot Stuff 
Pom. Obě dvě sestavy byly vítězné, 
a tak se nominovaly na mistrovství 
Evropy do ruského Petrohradu, kte-
ré se bude konat na přelomu červ-
na a července. Druhý titul mistryň 

republiky přidalo duo Lucie Grusová 
a Viktorie Korolevyčová v taneční 
kategorii, kde obhájily loňské zlato. 

Všichni ve věku šest až dvacet 
let, přijďte si vyzkoušet krásy toho-

to závodního sportu kombinujícího 
gymnastiku, akrobacii, tanec, zve-
dačky. Jste srdečně zváni!

Dagmar Janovcová

Mnichovohradišťští stolní tenisté 
mají aktuálně za sebou další boha-
tou sezonu, která se tentokrát nedá 
hodnotit jednoznačně. Dlouhé roky 
permanentního výkonnostního růstu 
vyústily v právě uplynuvším soutěž-
ním období v historicky premiérovou 
účast ve 2. lize. Jádro týmu okolo 
kapitána Michala Stránského, které 
postup vydobylo, zůstalo pohro-
madě a podařilo se ho navíc posílit  
o zkušeného Vlastimila Koláře, býva-
lého prvoligového hráče z pražských 
Vršovic, borce, který svůj herní um 
nabýval i při společném působení 
v týmu s legendami českosloven-
ského stolního tenisu Milanem 
Orlowskim a Jindřichem Panským. 
Vlasta spolu s dlouholetou jedničkou 
týmu, Radkem Bukovským, měli tvo-
řit úderné duo jako základ pro srdna-
tý boj o udržení se ve velmi kvalitní 

soutěži plné vycházejících mladých 
hvězdiček i protřelých kouzelníků  
z řad bývalých extraligových mata-
dorů. Předsezonní propočty však 
vzaly rychle za své. 

Hned na začátku soutěže přišla 
fatální rána v podobě dvou kon-
tumačních porážek způsobených 
administrativním pochybením. To 
vzniklo z nejednoznačného výkladu 
soutěžního řádu spojeného s naší 
funkcionářskou nezkušeností na 
této úrovni. Bohužel ani právně vy-
argumentované odvolání k arbitrážní 
komisi České asociace stolního te-
nisu nám minusové body nevrátilo, 
a když navíc po několika úvodních 
kolech musel ze zdravotních důvo-
dů předčasně ukončit sezonu lídr 
Radek, byl osud týmu již po čtvrtině 
soutěže prakticky zpečetěn. Ač zby-
tek družstva odehrál sezonu důstoj-

ně a získal několik cenných skalpů, 
sestup zpět do 3. ligy byl neodvrat-
ný. Jakkoli si fanoušci vychutnávali 
skvělý ping pong a jedinečnost účas-
ti v tak vysokém patře stolněteniso-
vé hierarchie, postupně upadající 
motivace byla s blížícím se závěrem 
soutěže evidentní a pochopitelná. 

Další čtyři naše týmy působily 
letos v krajských, respektive regio-
nálních soutěžích. Družstva B (KS 
I. třídy, 6. místo) a C (KS II. třídy, 
5. místo) odehrála solidní standard 
ve středech tabulek svých soutěží. 
Nicméně i zde se obnažily problé-
my ve formě stále častějších hráč-
ských omluvenek ze zdravotních, 
pracovních či rodinných důvodů; 
kapitáni nejednou lepili sestavy na 
mistrovská klání za pochodu, iden-
tické personální trable řešili i šéfové 
klubových uskupení D (regionální 

přebor I. třídy, 8. místo) a E (regi-
onální přebor II. třídy, 9. místo). Ač 
tedy všechny uvedené týmy uhájily 
příslušnost ve svých soutěžích, při-
nesly uplynulé měsíce jednoznačný 
vzkaz – je třeba reforem a čerstvého 
kyslíku do naší oběhové soustavy. 

Stolní tenis v našem městě za-
znamenal za uplynulé čtvrtstoletí 
pozoruhodný rozvoj, během něhož 
jsme vystoupali o pět výkonnostních 
pater, rozšířili významně členskou 
základnu, nabrali na teoretické od-
bornosti a zajistili si skvělé materiální 
zázemí. Bylo to období bez větších 
sinusoid, vyjádřit by se dalo téměř 
nepřerušenou růstovou křivkou. Pra-
vidla života však nelze obejít, i náš 
klub dohnal čas a je třeba na tuto 
zákonitost zareagovat tak, abychom 
v dalším evolučním procesu uspěli. 

Rozhodně máme na čem sta-

vět – v početné tréninkové skupině 
dětí vedené šéftrenérem mládeže 
Honzou Marešem (tréninky probíhají 
každé úterý a čtvrtek od 17 hodin) 
se nám klubou nepochybné naděje. 
Dvanáctiletý Matyáš Stránský se 
letos stal regionálním vládcem ne-
jen v kategorii mladších žáků, ale  
i o kategorii výše; roste nám výborná 
generace talentovaných benjamín-
ků narozených na přelomu nultých  
a desátých let 21. věku, která se pra-
videlně účastní soustředění olympij-
ských nadějí; teď půjde o to, nakolik 
je dokážeme u našeho sportu udr-
žet po příchodu problémových let.  
O tom ví nepochybně své funkcioná-
ři všech dalších sportů či spolků…

Letošní výroční členská schůze 
klubu (jakási valná hromada) má 
tedy před sebou klíčovou debatu  
o dalším směřování našeho spole-

čenstva. Klub nepochybně potřebu-
je impulz, zároveň však není třeba 
podléhat depresi, dlouhé období 
růstu vytvořilo pevné podhoubí pro 
přečkání let méně tučných. Rádi 
mezi sebou také přivítáme nové 
členy a sympatizanty, kteří nám při-
nesou novou energii a zároveň tolik 
potřebný neotřelý pohled zvenčí. 
Začít s okysličením můžeme hned 
na Dětském sportovním dnu, který 
proběhne tradičně na stadionu MSK 
v sobotu 1. června a na který zveme 
k našemu prezentačnímu koutku se 
stolem a robotem všechny rodiče  
a jejich talentem a energií překypují-
cí potomky. Budoucnost klubu začí-
ná teď, přijďte ji tvořit s námi!

Vladimír Pleticha,
Člen výboru oddílu stolního 

tenisu TJ Sokol MH

Veselá pouť se letos spojí 
s akcí Restaurant Day
Veseláci v červnu pozvou na svou 
tradiční Veselou pouť, která se letos 
uskuteční 22. června od 11 hodin.

Samotné pouti, které bude patřit 
takřka celá sobota, bude předcházet 
páteční koncert kapely Rozekvítek. 
V sobotu budou na návsi na přícho-
zí čekat rozličné pouťové atrakce, 
ale také loutkové divadlo Štěpána 
Tučka, řemeslný jarmark, hudební 
a taneční vystoupení dětí z místní 
základní a mateřské školy i před-
stavení divadýlka MŠ Veselá. Na 
podiu na návsi se postupně vystřídá 
trojice kapel. Předně rockoví W.I.X., 
dále  třeba The Vintage Band, kteří 
přivezou z Liberce energický rock 
and roll, rovněž liberečtí 9431, kteří 
do svých rockových písniček vkládají 
i prvky ska, a další.

Samostatnou kapitolou bude 
na letošní Veselé pouti občerstvení. 

Organizátoři pouti, což jsou členové 
spolKu Veselá vesnice, se domluvili 
s organizátory jiné tradiční mnicho-
vohradišťské společenské události 
– Restaurant Day – a rozhodli se 
obě akce mimořádně spojit. A tak 
se to ve Veselé nebude hemžit jen 
milovníky pouťových atrakcí, ale také 
nadšenými kuchaři a kuchařkami  
a ještě nadšenějšími gurmány a gur-
mety. Přijďte si i vy pochutnat nebo 
jen načerpat inspiraci, čím vlastno-
ručně uvařeným okouzlit svou rodinu 
či přátele.

Vstupné na pouť bude činit li-
dových 50 korun. Akce se koná za 
podpory města Mnichovo Hradiště. 
Přijďte strávit příjemný den, pobavit 
se a prohlédnout si, jak prokouklo 
centrum Veselé po letošních úpra-
vách.

Redakce

Letní aréna v Korytech již brzy za-
hájí novou kulturní sezónu. V sobotu 
15. června jsou na programu hned 
dvě akce. Od 16 hodin jste zváni na 
koncert dámskéhu dua Piňa Koláda. 
Příznivci TV Šlágr určitě ocení hud-
bu a humor. Tentýž večer v 19:30 
vám ochotnický spolek z Českéhu 
Dubu zahraje komedii Malá domů.  
A do pozdních nočních nebo brz-

Nejmladší volejbalisté TJ Sokol válí v Supermini Tour

i dvojčlenné týmy soupeřů věkově 
starších a vzrůstem výrazně větších 
a vyspělejších. 

Také v odpoledním turnaji mlad-
ších oranžových týmů se představili 
naši hráči. V OMV A byli suverénní 
hráči Sokola MH F (Martin Benda, 
Tomáš Skřivan), kteří si dokázali 
poradit ve všech zápasech a své 
soupeře přehrát. Svou herní vyspě-
lost a mentální sílu kluci demonstro-
vali hlavně v závěrečném finálovém 
utkání proti týmu Vavřinec Kladno 
F. Děvčata z Kladna hrála celý tur-
naj skvěle a do stavu 4:0 pro jejich 
družstvo zcela bezchybně. Protože 
se hraje na čas, byla situace naše-
ho týmu téměř beznadějná a jediná 
šance jak zvrátit vývoj zápasu bylo 
neudělat již ani jedinou chybu a věřit, 
že soupeř chyby udělá. Tuto taktiku 
se podařilo klukům naplnit, když ve 
zbývajícím čase skutečně všechny 
jejich údery našly cíl ve hřišti, zatím-
co holky chybovaly v následujících 
pěti rozehrách a našemu týmu se 

V neděli 7. dubna proběhl ve spor-
tovní hale v Mnichově Hradišti turnaj 
útěchy letošního Supermini Tour  
a následně pak v neděli 14. dubna 
se v Benátkách nad Jizerou konal 
závěrečný turnaj finálových lig. Pro 
děti ze Sokola Mnichovo Hradiště 
to bylo poslední vystoupení v hale 
před přesunem tréninků na venkovní 
kurty za sokolovnou, kde se budou  
i nadále připravovat v rámci tréninků 
v úterý a čtvrtek od 16 hodin. 

V turnajích útěchy byla družstva 
našeho oddílu úspěšná v modré ka-
tegorii, kde družstvo Y vyhrálo pátou 
ligu, družstvo Z se umístilo na dru-
hém místě v šesté lize a družstvo B 
pak na čtvrtém místě čtvrté ligy. Cel-
kem se do hry zapojily čtyři modré 
týmy. Odpoledne v kategoriích oran-
žového minivolejbalu se dařilo nejvíc 
děvčatům z J družstva, ale celkově 
se oranžových kategorií zúčastnilo 
šest týmů Sokola MH.

V modrém minivolejbale jsme 
byli nad očekávání úspěšní i na 
finálovém turnaji, kde v první lize 
startovala dvě naše družstva. Sokol 
MH C ve složení Bendová, Blažko-
vá a Vrabcová skončil v turnaji na  
8. místě a celkově skončila děvčata 
na místě sedmém. Tým Sokol MH 
A ve složení Jan Litvik a Tomáš 
Skřivan do poslední chvíle bojoval  
o celkové vítězství v turnaji i soutěži. 
Závěrečnou porážkou s TJ Kralupy 
B nakonec o jediný bod přenechal 
trofej soupeři a skončil na druhém 
místě v turnaji i celkově. Přesto 
mohli být kluci se svými výkony v ce-
lém ročníku velmi spokojeni, protože 
ve dvou dokázali porážet tříčlenné 

tak podařilo vyhrát 5:4 již v podsta-
tě ztracený zápas, a tím vyhrát jak 
turnaj, tak i cennou trofej pro vítěze 
OMV A v Supermini Tour.

Podobně úspěšný byl i tým 
Sokola MH H, který hrál ve složení 
(Barbora Břízová, Anna a Jakub 
Krejčiříkovi). Tento tým vyhrál minu-
lý turnaj v Kralupech a také v tomto 
turnaji předváděl velmi dobrou hru. 
Sice ve skupině podlehl domácím 
Benátkám nad Jizerou H, ale v dal-
ším průběhu naši nejmladší hráči 
již nezaváhali a získali druhé místo  
v turnaji a celkové vítězství ve své 
kategorii OMV B. Hlavně pro tyto 
děti, které se učí volejbal pouze rok 
to byl skvělý zážitek moci si vychut-
nat vítězství v konkurenci více než 
třiceti týmů, které se účastnily OMV 
B v rámci Supermini Tour.

V letošním ročníku se Super-
mini Tour zúčastnilo ve všech třech 
kategoriích celkově více než 110 
týmů a už teď se děti i jejich trenéři 
těší na jubilejní X. ročník, který bude 

uspořádán od října do dubna násle-
dujího roku. Pokud by i vaše dítě 
chtělo zkusit minivolejbal, tak nám 
ho přiveďte ukázat na trénink. Pokud 
to bude jen trochu možné, nabídne-
me mu možnost zkusit si náš sport.
Domluvit se je možné i předem na 
telefonu 604 292 397 a na trénink 
přijít již sportovat. Budeme se těšit 
na nové zájemce o volejbal. 

   
Jiří Skřivan, trenér přípravky, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

kých ranních hodin vám bude hrát 
country kapela Putna.

Do Koryt se můžete vypravit 
také v sobotu 24. srpna, kdy se  
u nás koná  koncert Michala Tučné-
ho revival. Zpěvák vás určitě nezkla-
me jak svým hlasem, tak autentickou 
vizáží. 

Eva Kozáková

Letní scéna v Korytech
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12. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TERORISTKA 
Nová komedie od režiséra Teorie tygra s Ivou Janžurovou v hlavní roli.

5. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FREE SOLO 
Příběh sólového horolezce na nejstrmější skalní stěně světa bez jištění.

6. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROCKETMAN  
Snímek o životě Eltona Johna natočil režisér úspěšné Bohemian Rhapsody.

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

8. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GODZILLA 2: KRÁL MONSTER 3D
Výpravnému filmu dominuje souboj mnoha monster v čele s Godzillou!

9. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ POSLÁNÍ 2
Volné pokračování filmu o psu, jenž prochází několika životy plnými lásky.

12. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
Dan Přibáň a jeho parta na palubě trabantů dokončují cestu kolem světa.

13. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JOHN WICK 3
Jeden z mutantů se stává hrozbou pro své přátele i celou planetu!

14. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
X-MEN: DARK PHOENIX 3D
Jeden z mutantů se stává hrozbou pro své přátele i celou planetu!

15. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

20. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEVIDITELNÉ 
Film o ženách z okraje společnosti, které s humorem překonávají nesnáze.

21. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ POSLÁNÍ 2
Volné pokračování filmu o psu, jenž prochází několika životy plnými lásky.

KALENDÁR AKCÍˇ

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

22. ČERVNA, 18:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Další napínavé příhody domácích mazlíčků, které znáte již z prvního dílu.

22. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROCKETMAN  
Snímek o životě Eltona Johna natočil režisér úspěšné Bohemian Rhapsody.

23. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALADIN 
Nové filmové zpracování příběhu o Aladinovi, Jasmíně a džinovi z lampy.

26. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŽENY V BĚHU
Čtyři dámy se rozhodnou běžet maratón. Diváky čeká zábavná podívaná.

27. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
FREE SOLO 
Příběh sólového horolezce na nejstrmější skalní stěně světa bez jištění.

28. ČERVNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Další napínavé příhody domácích mazlíčků, které znáte již z prvního dílu.

4. ČERVNA, 17:00
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ ČESKÝ RÁJ 
Žáci a studenti z Gymnázia Mnichovo Hradiště, 1. ZŠ Mnichovo Hradiště, 
ZŠ TGM Dolní Bousov, ZŠ Kosmonosy a Komunitní školy Volavec představí 
veřejnosti vzpomínky šesti pamětníků z různých míst Českého ráje na život 
v totalitních režimech minulého století, které zpracovávali v rámci projektu 
společnosti Post Bellum.

16. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HLEDÁ SE YETTI 
Osamělý Yetti, poslední svého druhu, se setká s vědcem, jenž ho hledá. 

19. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
Agenti chrání Zemi před nepřáteli z vesmíru bojují proti dvojitému agentovi.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. ČERVNA, 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.

15. ČERVNA, 15:30 AŽ 23:30, OPEN AIR CLUB VOSTROV
HUDEBNÍ FESTIVAL JUNITY
Třetí ročník hudebního festivalu pořádaného členy Městského parlamentu 
dětí a mládeže. Těšit se můžete na tyto kapely: Knock, Tamdoletma, DNA 
Brothers, The Peanuts, Pan Sysel a další, Era Vulgaris. Nezapomínáme 
ani na doprovodný program a zábavu pro nejmenší. Předprodej lístků od 3. 
června v Klubu dětí a mládeže za 70 Kč. Vstupné na místě: 100 Kč.

4. A 11. ČERVNA, 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. 

5 A 12. ČERVNA, 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.

6. A 13. ČERVNA, 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. 

OSTATNÍ
4. ČERVNA, 16:30, FARNÍ ZAHRADA
DRUM CIRCLE – BUBNOVAČKA PRO CELOU RODINU
Setkání v kruhu, kde spolu lidé rytmizují, bubnují, komunikují, a to pod ve-
dení zkušeného hudebníka – průvodce. Vhodné pro všechny věkové kate-
gorie i bez jakékoliv hudební zkušenosti. Cena: 90 Kč / dospělí, 50 Kč / dítě.

15., 16., 22., 23., 29. A 30. ČERVNA, KOSTEL SV. JAKUBA
PROHLÍDKA KOSTELA SV. JAKUBA V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Komentovaná prohlídka kostela spojená s výstupem na věž. Průvodce se 
dostaví vždy před začátkem prohlídky (v 10:00, 13:00 a 15:00) přímo na 
místo, rezervace není nutná.

8. ČERVNA, 10:00, HASIČSKÉ HŘIŠTĚ V SYCHROVĚ
KÁČOVSKÝ POHÁR V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Sportovní akce v rámci Jizerské ligy ozvláštněná volbou Miss sympatie.

8. A 9. ČERVNA,10:00, 13:00 A 15:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽE V MNICHOVĚ HRADIŠTĚ 
Komentovaná prohlídka dominanty náměstí, rezervace v infocentru.

8. ČERVNA, 15:00, DOMOV POD SKALAMI KUROVODICE
FESTIVAL BEZ PLOTŮ
Odpoledne plné hudby a možnost navštívit kurovodický areál.

8., 15., 22. A 29. ČERVNA, 7:30, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
FARMÁŘSKÉ TRHY
Tradiční sobotní trhy, odehrávají se před Hostincem U Karlových Varů.

11. ČERVNA, 17:30, DŮM LIDMILA 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).

12. ČERVNA, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Jednání nejvyššího orgánu města. Materiály k projednávaným bodum  
a program jednání jsou v předstihu zveřejněny na webu města.

ZUŠ
11. ČERVNA, 18:00, MĚSTSKÉ DIVADLO MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncert, v rámci kterého se představí žáci hudebního, literárně dramatické-
ho a tanečního oboru.

14. ČERVNA, 18:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
VÝROČNÍ SBOROVÝ KONCERT 
Zazpívají pěvecké sbory Koťata, Zvonečky, Zvonky a Continuo.

28. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
YESTERDAY 
Film o muži, který ve světě bez Beatles objevil jejich písně a vydává je za své.

29. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANNABELLE 3 
Třetí pokračování děsivé série o démony posedlé panence Annabelle.

30. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 3D
Další napínavé příhody domácích mazlíčků, které znáte již z prvního dílu.

MUZEUM
11. ČERVNA, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM: NÁMĚSTÍ
Opakování první ze série tematických besed a virtuálních procházek po 
Mnichově Hradišti, připravených k 740. výročí města. Prostřednictvím ko-
mentovaného promítání dosud nezveřejněných fotografií i videí poznáme, 
jak se náměstí proměnilo za uplynulých 100 let a zavzpomínáme na některé 
obyvatele této části města. Vstupenky je možné zakoupit pouze na místě 
před začátkem bez rezervace.

21. ČERVNA, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
OD HOSPODY K HOSPODĚ
Otevření letní výstavy zaměřené na historii pohostinství a pivovarnictví na 
Mnichovohradišťsku. Výstava bude přístupná každý den mimo pondělí do 
1. září.

22. ČERVNA, 9:00, MUZEUM MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
KOMENTOVANÁ EXKURZE DO PIVOVARU KLÁŠTER
Exkurze do Pivovaru Klášter s ochutnávkou piva. Akce začíná v 9 hodin v 
muzeu komentovanou prohlídkou výstavy Od hospody k hospodě, násled-
ně se zájemci přesunou procházkou do pivovaru. Možné je dorazit i pouze 
na exkurzi do pivovaru, v tom případě je sraz před jeho branou v 10:30 
hodin. Cena: 150 Kč za exkurzi + eventuelně vstupné na výstavu.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

16. ČERVNA
ZA LESNÍ VÍLOU
Vydejte se s námi k rybníku Oběšenec. Cílem naší cesty jsou korýtka  
z klád, vodní mlýnky a hrázky pro radost dětí. Vybudoval je SU-MIMO-ZEM 
a tým tatínků. Trasa nenáročná a vhodná pro děti.

11. ČERVNA
BOZKOVSKÉ JESKYNĚ 
Půjdeme pěšky ze Semil do Bozkova. Navštívíme krasové dolomi-
tové jeskyně s krápníkovou výzdobou a největším podzemním jezerem  
v Čechách. Po prohlídce sestoupíme do Jesenného, odkud jede vlak zpět. 
Necelých 9 km se stoupáním i klesáním zvládnou zdatní senioři.

15. ČERVNA
PODÉL MÁCHOVA JEZERA
Tato naprosto nenáročná trasa je vhodná pro malé děti. Po cestě můžeme 
navštívit vyhlídku Jarmilina skála, hraběcí čekárnu v budově železniční 
stanice Doksy, Zoopark Berousek, Muzeum Čtyřlístek, Památník Karla 
Hynka Máchy, zámecký park v Doksech, labyrint strašidelných pohádek  
v zámku, rašeliniště s unikátní flórou a faunou Swamp.

20. ČERVNA
TAJNÝ VÝLET
Informace budou zveřejněny týden před konáním akce.

22. ČERVNA
POUŤ MEZI DVĚMA JÁNY V LETAŘOVICÍCH
Již podruhé se vypravíme z Českého Dubu na pouť do 4 km vzdálených 
Letařovic. Na programu je poutní mše svatá, tradiční božítělové procesí, 
přednášky, folklórní vystoupení, loutkové divadlo, řemeslný jarmark, aktivity 
pro děti a další. Z Letařovic je to dalších 8 km na vlak do Sychrova.

23. ČERVNA
STOPOVANÁ PRO DĚTI
Procházka městem pro malé i velké. Připraveno máme několik stanovišť, na 
nichž mohou děti plnit úkoly. V cíli bude na malé turisty čekat překvapení  
a opečeme si buřty.

DIVADLO
3. ČERVNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SUDÍ
Komediální one-man show věnovaná těžkému údělu fotbalového rozhodčí-
ho s Ladislavem Hamplem v hlavní a jediné roli.

19. ČERVNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
HRDINOVÉ
Petr Kostka, Miroslav Vladyka a Jaroslav Satoranský jako vysloužilí vojáci, 
kteří v domově senorů plánují svou poslední velkou akci.

ZÁMEK
16. ČERVNA, 10:00, U SALLY TERRENY
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI 
Komentovaná výstava dravců (raroh, káně, poštolka, výr...) a letové ukázky. 
Letové ukázky vždy v 11:00 a 14:00. Při nepřízni počasí se akce ruší.

29. ČERVNA AŽ 4. ČERVENCE, 10:00, U SALLY TERRENY
SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE DS MARIANNE 
Seminář tance 16., 17., 18. a 19.století se souborem Marianne Libčice nad 
Vltavou se odehrává v sala terreně pod vedením Jany Kastnerové.
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

Kojit, či nekojit – nejen o to tu běží
Kojit, či nekojit – nejen o to tu běží. 
Australská senátorka, argentinská, 
islandská, novozélandská poslan-
kyně, mnichovohradišťská učitelka  
a spousta dalších kojících pracují-
cích žen... Právě ony se rozhodly 
skloubit své pracovní vytížení s péči 
o kojence.

Právě tento článek paní Štroj-
sové mě zaujal natolik, že jsem se 
rozhodl na něj krátce zareagovat  
a veřejně sdělit názor. V žádném pří-
padě nepopírám právo kojence na 
potravu, ať již je to v jakoukoli dobu, 
na jakémkoli místě. Respektuji tuto 
základní potřebu, ať už se matka  
v době mateřství rozhodla praco-
vat na jakékoli úrovni. Nicméně se 

domnívám, že i my ostatní máme 
právo na respekt a v případě, že 
lze uspokojit základní potřebu dítěte 
na intimnějším místě, obzvlášť když 
přítomen je hlídající otec, tak proč je 
nutné tuto činnost vykonávat před 
zraky jednajících kolegů? Miminko 
i maminka potřebují klid, a tak by 
měla být i z jejich strany normální 
snaha o nenápadnost.

Co na to etiketa? Podle Ladisla-
va Špačka je kojení intimní záležitost 
a neměla by být veřejná – matka by 
si měla najít na tu chvilku vhodné 
soukromí. Naopak není nutné trápit 
dítě hlady, když žena nemá jinou 
možnost jak ho nakrmit. Jeho pláč 
by nakonec odpůrcům kojení na ve-

řejnost vadil víc než samotné kojení. 
Pokud někdo vidí kojící ženu, nemá 
se zastavit a začít ji pozorovat. Ať se 
pokusí předstírat, že nic nevidí.

Názory jsou a budou různé jak 
na toto kojení na městské komisi, 
na stavbu autobusového terminálu, 
školní jídelny, rekonstrukci náměstí 
či řešení problematiky průmyslové 
zóny. To je naprosto v pořádku, jen 
by neměl chybět vzájemný respekt 
a dodržování pravidel slušnosti, což 
mi v poslední době nejen v našem 
městě chybí. 

P.S. Doba se mění, vytrácí se 
tradiční hodnoty, slušnost a spolu-
práce.

Aleš Janatka

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.

IN
ZE

RC
E

Čarodějnický bál v Domově Modrý kámen
Ve středu 24. dubna se uskutečnil  
v Domově Modrý kámen již 16. roč-
ník Čarodějnického bálu. 

Klienti i pracovníci domova ve 
slušivých čarodějnických kostý-
mech zaplnili prostor zdejšího atria. 
Na úvod odpoledního programu si 
zaměstnankyně připravily tradiční 
čarodějnický tanec a program zpes-
třily i orientální tanečnice Kateřina 
Pernerová a Petra Kašparová. Poté 
již následovala volná zábava, o jejíž 
hudební doprovod se postaral Pavel 
Bureš. 

Čarodějnického programu se 
zúčastnili i hosté z Domu Kněžny 
Emmy Neratovice a z Domova Dolní 
Cetno, p. s. s.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Pálení čarodějnic na Kruhách

Letošní konec dubna byl suchý  
a hrozilo, že si budeme muset fi-
lipojakubskou noc užít bez ohně. 
Naštěstí těsně před čarodějnicemi 
zapršelo a tak nakonec i u nás na 
Kruhách obrovská vatra vzplála. Než 
se tak ale stalo, čekala nás ještě 
spousta zábavy a soutěží. 

Pouť v Hoškovicích
V sobotu 18. května proběhla tra-
diční pouť sv. Jana Nepomuckého  
v Hoškovicích. Po poutní mši, kte-
rou sloužil mnichovohradišťský farář  
P. Pavel Mach, proběhlo sousedské 
posezení u nově zrekonstruované 
hasičské zbrojnice sloužící jako 

Nejdříve jsme si na připravené 
kříže z větví vytvořili krásné čaroděj-
nice, které jsme odnesli na přichys-
tanou hromadu. Poté byly vyhlášeny 
soutěže let na koštěti a běh na gu-
molaně, kterých se s radostí zúčast-
nily všechny děti, které byly za svoji 
snahu řádně odměněny. Pro menší 

děti byla také nachystaná poznávací 
soutěž či malování čarodějnic. Na-
malované čarodějnice jsme s radostí 
vystavili, protože se dětem opravdu 
povedly. 

Koho už malování nebavilo, 
mohl se pustit do zdobení obecní 
máje, která byla na místě vztyčena. 

Nakonec jsme se vydali na lampio-
nový průvod okolo Kruhů. Ale to už 
jsme se všichni, bez rozdílu věku, 
těšili na oheň, který zanedlouho 
vzplál.

Martina Dvořáková,
Sportovní klub Kruhy

místo setkávání místních občanů.   
K dobré náladě a příjemné atmo-
sféře přispělo jak krásné počasí, tak 
především hudební skupina COUN-
TRY STOCK.

Jana Dumková
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Příběh vraždy v Bažantnici roku 1953
Dne 5. března 1953 zazvonil na 
oddělení Veřejné bezpečnosti  
v Mnichově Hradišti telefon. Volající 
oznamoval podezřelé zmizení své 
sousedky a žádal o pomoc s jejím 
nalezením. Pohřešovanou osobou 
byla paní Rosalie Svobodová z osa-
dy Bažantnice. Na místo byli vysláni 
dva příslušníci SNB. Nejprve prohle-
dali zahradu domku a poté zjistili, že 
vstupní dveře jsou uzamčeny, avšak 
okna jsou otevřená v obou místnos-
tech domku. Prohlédli tedy baterkou 
ložnici, kde nenašli nic podezřelého, 
a poté vnikli oknem do kuchyně. Tam 
v levém rohu místnosti spatřili ležící 
Rosalii Svobodou v kaluži krve. Dle 
zotvíraných zásuvek stolu a jiné-
ho nábytku usoudili, že se jedná o 
loupežnou vraždu. Případ nahlásili 
okresnímu náčelníkovi VB a taktéž 
byla skutečnost telefonicky ohlášena 
krajské správě VB v Liberci.

Ještě téhož dne byl na místo 
činu přivolán lékař, okresní proku-
rátorka a služební psovod. Místo 
vražedného činu bylo řádně prohle-
dáno a byly zajištěny všechny stopy, 
jež měly vést k objasnění případu.
Na podlaze vedle mrtvoly ležely 
střípky, které byly vzaty do úschovy. 
Nikdy však nebyl zjištěn jejich původ 
a souvislost s vraždou. Z místa činu 
byly odcizeny dva tisíce českoslo-
venských korun a potravinové lístky.  
Pro přesné zjištění vražedného ná-
stroje došlo dne 6. srpna 1953 k ex-
humaci mrtvoly Rosalie Svobodové. 
Při tomto aktu byla mrtvole odříznuta 

hlava a převezena do Prahy k další-
mu přezkoumání.

Osada Bažantnice v blízkos-
ti obce Veselé sestává z pouhých 
dvou domků. V domku patřícímu 
Českým drahám žila rodina Hykova, 
Hykovi se se zavražděnou Svobo-
dovou často navštěvovali. Rosalie 
Svobodová (nar. 1877) bydlela se 
svým druhem Emilem Havránkem 
vedle. Jako pár spolu žili již od roku 
1920, za první republiky provozovali 
nákladní a autobusovou dopravu 
a měli několik zaměstnanců, kteří 
u nich rádi pracovali. K tomu ješ-
tě sama Svobodová provozovala 
prodej uhlí. O paní Svobodové se 
mluvilo jako o rázné, chlubivé, ale 
dobrosrdečné ženě, která nešetřila 
na platech svých zaměstnanců. Jak 
sama tvrdila, za svého mládí si uží-
vala veselého života, vždy se ráda 
zdobila a často nosívala zlaté šperky 
a hodinky. Po celý život se netajila 
finančními úspěchy ve svém pod-
nikání, tudíž i proto byla vražda ve 
všeobecném povědomí posuzována 
jako loupežná. Po roce 1948 pod-
nikání páru v autodopravě muselo 
skončit. Oba partnery tato situace 
velmi zasáhla a nikdy se s ní nesmí-
řili. Začali se živit líhnutím drůbeže. 
Za tímto účelem se u nich často ob-
jevovaly návštěvy. Jinak však nežili 
příliš společenským životem kromě 
sousedských návštěv Hykových. Od 
roku 1953 pak nastoupil Emil Havrá-
nek jako vedoucí líhně na státním 
statku v Domousnicích, kde také 

bydlel, a Svobodová tedy zůstávala 
často sama v Bažantnici. 

Co se týká jejího vlastního živo-
ta, svěřovala se málokdy a jen výji-
mečně promluvila o svých dětech. 
Dle jejího vyprávění měla dvě děti  
s továrníkem Libichem z Liberce. 
Syn jí údajně zemřel v 15 letech 
na zápal mozkových blan a dcera 
byla na žádost Libicha vychovávána  
v klášteře, dceru neměla nikdy ve 
své péči. V poslední době bývala již  
Svobodová častěji nemocná, stýkala 
se již jen se sousedkou a s lidmi, kte-
ří si u ní žádali o líheň vajec.

V průběhu vyšetřování bylo vy-
slechnuto velké množství svědků. 
Vyslýcháni byli zaměstnanci cukro-
varu, kteří pracovali poblíž Bažant-
nice, obyvatelé obce Veselá, spo-
lupracovníci Emila Havránka, dále 
také bývalí zaměstnanci, rodinní 
příbuzní a přátelé Havránka a Svo-
bodové a další náhodní svědci, kteří 
mohli dosvědčit vyslechnutá tvrzení. 
Sám Emil Havránek uvedl, že obvi-
ňuje občana N. z Veselé, který měl 
údajně zájem obývat jim přidělený 
domek, a jak se později ukázalo, 
neměl dostatečné alibi. N. uvedl, 

že v den vraždy po noční směně do 
12:30 hodin spal, což mu ale neměl 
kdo dosvědčit. Naopak dvě žačky 
základní školy shodně tvrdily, že 
viděly N. v den vraždy jet na kole 
směrem od Mnichova Hradiště už  
v dopoledních hodinách. To ale zase 
vyvraceli jiní dospělí svědci, a tak N. 
byl nakonec jako pachatel vyloučen.

Důkladně vyslýchán byl také 
syn sousedů Hykových, který by 
mohl mít loupežný motiv, toužil si 
totiž koupit nový motocykl. Pro jeho 
mírnou povahu a dobré vychování 
bylo toto podezření brzy vyvráceno.

Obvinění padlo na hlavního 
podezřelého, byl jím zahradník  
F. Š., na kterého dne 21. srpna 1953 
byla uvalena soudní vazba. Opráv-
něnosti jeho zadržení nasvědčovaly 
následující okolnosti. Při domovní 
prohlídce byla v jeho bytě nalezena 
sekerka, která svým tvarem zcela 
odpovídala zjištěným sečným ranám 
na hlavě Svobodové. Š. ji nosíval 
běžně na rameni, což při výslechu 
popíral. Dále při jednom z výslechů 
namaloval přesný plánek kuchyně, 
kde byla zavražděna Svobodová, 
což vysvětloval tím, že obdobně 
vypadají všechny takové místnosti. 
Š. byl podroben několika obsáhlým 
výslechům. Stále vypovídal, že se 
necítí  vinnen, jelikož v době vraždy 
pracoval od 8 do 16 hodin v lese. To 
mu také nakonec dosvědčili jeho dva 
kolegové, kteří s ním značili kmeny 
pro lesní těžbu. Byli vyslechnuti  
i další svědci a prověřeny související 
události. Pro dostačující alibi byl Š. 
28. srpna 1953 propuštěn na svo-
bodu.

Emil Havránek začal půl roku po 
vraždě žít s novou družkou a uvedl, 
že je konečně zase spokojený.

Pachatel ani motiv tohoto zá-
važného trestného činu nebyl podle 
archivních materiálů nikdy zjištěn. 
Mezi lidmi se ale začaly objevovat 
různé teorie. Má někdo z vás, čtená-
řů Kamelotu, bližší informace?

Lucie Šolcová, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Z HISTORIE

Výlet dětí do staletí
Text z titulku je zároveň názvem dal-
šího vzdělávacího programu, který 
muzeum připravilo pro žáky 1. stup-
ně základních škol na období před 
začátkem letních prázdnin. 

V letošním roce je program inspi-
rován 740. výročím města Mnichova 
Hradiště. Protože se však programu 
účastní také řada tříd z Bakova nad 
Jizerou, připravili pracovníci mu-
zea i variantu „bakovskou“. Děti se 
hravou formou seznamují s tím, jak 
vznikala města, ty starší se dozvědí 
i která privilegia město mohlo získat, 
kdo byl purkmistr či rychtář. Zkusí si 
také prodávat na středověkém trhu, 
kde se platí pražským grošem. Tra-
dičním místním řemeslům je věno-
váno další stanoviště. Zde na děti 
čeká také asi nejzajímavější úkol, 
zahrají si na pekaře a z kynutého 
těsta vlastnoručně upečou rohlík. 
Jak Mnichovo Hradiště, tak i Bakov 
byla města, v nichž se řada obyvatel 
zabývala zemědělstvím. Proto i zde 
se děti dozvídají o plodinách, které 
se v našem kraji tradičně pěstovaly, 
či zvířatech, která se zde chovala, 
a hlavně také o tom, která jídla se 
z daných surovin připravovala. Se 
zavázanýma očima děti poznávají 
po hmatu i po chuti nejrůznější obi-

loviny a luštěniny. K městu tradičně 
patřila také škola. Skutečnost, že 
se k počátkům školství v obou měs-
tech mnoho pramenů nedochovalo, 
vůbec nebrání tomu, aby se děti do-
zvěděly, jak to ve staré škole fungo-
valo, poznaly staré školní pomůcky 
a především si zkusily psát perem 
s násadkou namáčeným v kalamá-
ři. Z tříhodinového programu si děti 
odnášejí vyplněný pracovní list, 

ozdobenou záložku a již zmíněný 
vlastnoručně upečený rohlík (pokud 
ho nesnědí přímo na místě). Věříme, 
že si odnášejí také řadu poznatků  
a příjemných a zajímavých zážitků.

Program probíhá v měsících 
květnu a červnu, přihlášeno je 25 
tříd, což představuje více než 500 
dětí.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Budova bývalé myslivny v Bažantnici, kde byla zavražděna Rosalie Svobodová

Na jedno do muzea: začíná letní výstava 
o mnichovohradišťských hospodách
Letní výstava městského muzea Od 
hospody k hospodě aneb Na jedno 
do muzea právě začíná!

V pátek 21. června se otevřou 
dveře muzejní hospody, respektive 
výstavních prostor stylizovaných do 
podoby prvorepublikové hospody  
a retro restauračního podniku ze 70. 
– 80. let. minulého století. Přijďte se 
seznámit s bohatou historií pohos-
tinství nejen v našem městě, včetně 
vývoje pivovarnictví v nedalekém 
Klášteře Hradišti nad Jizerou. Ve 
spolupráci s místním pivovarem si 
bude možné navíc přímo na výstavě 
zakoupit výběr tří lahvových piv ve 
stylovém balení s motivy Mnichova 
Hradiště. Zároveň vás do pivovaru 
zveme na speciální komentovanou 
exkurzi s ochutnávkou piva. 

První se uskuteční již v so-
botu 22. června, kdy se sejdeme  
v 9 hodin před vchodem do muzea 
na nádvoří zámku, společně navští-
víme výstavu v muzeu a následně se 
pěšky vydáme do Pivovaru Klášter. 
Dostavit se můžete i v 10:30 hodin 
přímo před jeho bránu. Cena exkur-
ze činí 150 Kč pro dospělou osobu + 
vstupné na výstavu (nutná rezerva-
ce na tel. č. 326 771 001). Následné 

exkurze se uskuteční 13. července  
a 17. srpna ve stejných časech. 

Výstava mimo textových a foto-
grafických vzpomínek na hospody 
již zaniklé i ty současné nabídne 
také ukázku autentického nábytku, 
včetně stoletého výčepu, reklamních 
cedulí, příslušenství, skleněného  
a porcelánového nádobí. V nepo-
slední řadě bude výstava jako již tra-
dičně zpestřena o speciální dílničky 
pro děti pod vedením Jednoty bratr-

ské, a to v červenci a v srpnu. Pro 
naše malé návštěvníky je připravena 
výroba originálních dřevěných hlavo-
lamů s tématikou výstavy. Tento oblí-
bený program se uskuteční v neděli 
14. července a v sobotu 24. srpna. 

Výstavu můžete navštěvovat  
každý den kromě pondělí mezi  
9. a 16. hodinou, a to až do 1. září.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Hostinec U Jezdce provozovaný do roku 1915 v domě čp. 247 stával na 
místě dnešní lékárny. Dům byl zbourán kvůli stavbě Okresní pojišťovny.

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 
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Pouť v Hoškovicích

Prosba 
městského muzea

Muzeum prosí čtenáře Kamelotu  
o zapůjčení fotografií či dokumen-
tů, které se váží k sametové revo-
luci v roce 1989, především k dění  
v Mnichově Hradišti či blízkém oko-
lí. Může se jednat o výzvy, petice, 
plakáty, dobový tisk nebo fotografie 
z různých schůzí, shromáždění či 
setkání občanů. Po digitalizování 
zapůjčených materiálů bude vše 
vráceno majitelům. (dum)
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akce na červen:
ZNAČKOVÉ SAMOZABARVOVACÍ ČOČKY 

od firmy ESSILOR

OPTIKA ESTANTE, Masarykovo nám. 1489, dvůr vedle pošty, tel.736 769 890
moderní měření zraku, odborné poradenství, aplikace kont. čoček

30% 
sleva
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