
ŘEDITEL
Od května stojí v čele Do-
mova Modrý kámen jako 
ředitel Petr Novák. V rozho-
voru prozrazuje, kudy vedla 
jeho cesta do této instituce.
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VYHLÁŠKA
Nová vyhláška zakazuje 
na některých místech ve 
městě konzumaci alkoholu. 
Jedná se zejména o cent-
rum, parky či okolí škol.
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SEKÁNÍ TRÁVY
Město na doporučení firmy 
pečující o zeleň a komise 
životního prostředí upravilo 
způsob sečení trávy. Chce 
tak bojovat s horkem.

str. 3

Vodní lyžování 
a wakeboarding 
pro každého  
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Dárek k výročí 100 let fotbalu v Mnichově 
Hradišti, fotbalové hřiště čeká renovace
Mnohaletá snaha o získání dotace 
na vysněnou rekonstrukci hlavního 
fotbalového hřiště Mnichovohradišť-
ského sportovního klubu se podaři-
la. A to právě v roce, kdy si v září 
připomeneme 100 let od založení 
místního fotbalového spolku. Areál 
čítající dvě travnatá fotbalová hřiště, 
jedno hřiště pro přípravku a hospůd-
ku dostane finanční injekci v podobě 
bezmála šest milionů korun.

Získat dotaci na obnovu hřiště 
se předseda Tomáš Ježek a vedení 
klubu snažili již šest let. Každé po-
dání dotace znamenalo obrovské 
množství času, energie a papíro-
vání, následně se však s každou 
zamítnutou žádostí chuť pokračovat 
snižovala. Před dvěma roky jsme 
byli již hodně blízko. Dostali jsme se 
do poslední fáze rozdělování dotací, 
známá korupční kauza na minister-

Jak horké 
bude léto?

Vážení Hradišťáci,

léto je v plném proudu, školákům začaly prázdniny, část z Vás se 
chystá na zahraniční dovolenou, jiní ji stráví v našich luzích a hájích. Ne-
jen pro ty posledně jmenované jsme jako každý rok připravili prázdninové 
dvojčíslo Kamelotu s turistickou přílohou, které Vám může být při pláno-
vání výletů inspirací. Pro návštěvníky Mnichova Hradiště a okolí zůstává 
pomyslnou jedničkou a takřka povinnou zastávkou místní zámek, který 
na léto připravil bohatý program, nabízí se také výlet do Českého ráje za 
krásami přírody. Vyzdvihnout bych chtěl rovněž letní výstavu městského 
muzea o hospodách a pohostinství u nás v Mnichově Hradišti v minulosti 
dávné i nepříliš vzdálené, tradiční Anenskou pouť anebo prohlídky radnič-
ní věže a věže kostela sv. Jakuba.

Doufám, že léto nebude stejně horké a suché, jako tomu bylo v letech 
předcházejících, a že nám občas i na ostrově svaté Anny zaprší. Podob-
ně horoucí jako počasí jsou v poslední době rovněž debaty o budoucím 
možném využití pozemků v „průmyslové zóně“ naproti areálu společnosti 
Mahle. Ve městě není asi nikdo, kdo by chtěl, aby v tomto místě vzniklo 
něco, co negativně ovlivní život v Mnichově Hradišti. Možná se to ale už 
stalo… Mám dojem, a nejsem určitě sám, že se lidé ve městě rozdělili na 
dva nesmiřitelné tábory – jedni pro stavební uzávěru a pak ti druzí. I když 
máme všichni stejný nebo alespoň podobný cíl, rozděluje nás cesta k jeho 
dosažení. Neustále se snažíme druhého chytat za slovíčka, jen abychom 
dosáhli svého nebo dokonce ze vzniklé situace vytěžili politické body. O to 
zde ale nejde. Chceme přeci dosáhnout stejného, tak si přestaňme klást 
do cesty zbytečné překážky v podobě osobních antipatií a bavme se věc-
ně. To, že má někdo jiný názor, neznamená přeci, že je mým nepřítelem.

Doufám, že při psaní dalšího svého sloupku už budu moct uvést, že 
jsme se na řešení téhle zapeklité situace konečně dohodli, jak nám vý-
razně pomohli odborníci z řad urbanistů a právníků a že městu už nehrozí 
žádné soudní spory.

Na konec mi dovolte, abych popřál dětem krásné prázdniny a dospě-
lým klidnou a ničím nerušnou dovolenou.

Jan Mareš, místostarosta města
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stvu školství (MŠMT) však zhatila 
i tuto velkou naději. Přesto jsme si 
nechali vypracovat aktualizovanou 
studii, projekt a rozpočet na možné 
podání. Vloni v říjnu jsme se rozhodli 
naposledy zkusit štěstí. 

Radostnou zprávu o přidělení 
dotace jsme obdrželi letos v březnu. 
Byla nám přiznána dotace v hodno-
tě téměř 4,2 milionu Kč (70 procent 
nákladů), přičemž zbývajících 20 

procent uhradí město a 10 procent 
MSK. Spoluúčast města byla před-
jednána ještě za úřadování minulé-
ho zastupitelstva v roce 2018.

Už začátkem května jsme vy-
psali výběrové řízení, v němž se 
nám sešly tři nabídky. Dle zadaných 
kritérií byla jako realizátor vybrána 
firma Havax a.s. z Liberce. Ta bude 
vzhledem ke stavu hrací plochy bu-
dovat hřiště zcela nové.  ...2

PÁTÝ RODINNÝ DEN PŘILÁKAL NA HŘIŠTĚ MSK DVA TISÍCE LIDÍ

Desítky zajímavých stanovišť, stovky dětí a hromada zábavy. To byl pátý Rodinný den, který si můžete připomenout ve fotogalerii.        ...9
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Zastupitelstvo upravuje daň z nemovitosti

Vyhláška zakazuje alkohol 
na třinácti místech
Zastupitelé se na svém červnovém 
jednání usnesli vydat obecně závaz-
nou vyhlášku o zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství. Při projednávání byla 
dána přednost variantě s menším 
počtem míst, kde je tato regulace od 
července uplatněna. 

Mezi tato místa patří především 
Masarykovo náměstí, dále veřej-
ná prostranství před prodejnami 
potravin, kde se často zdržují lidé 
popíjející pivo již od ranních hodin, 
parky u sokolovny, ve Šlikově ulici  
a vedle haly BIOS. Dále prostor před 
nádražím včetně parku až ke kinu, 
část kaštanky a dětské hřiště v ulici 
Víta Nejedlého. Do regulace spadá  
i prostor pod zámkem, část města u 
volnočasového centra a část ulice 1. 
máje pod kostelem. Kompletní výčet 
ulic a prostranství je součástí textu 
vyhlášky.

Na konci května se zástupci 
města a státní správy setkali s provo-

zovateli restauračních a hostinských 
zařízení, kde přednesli zdůvodnění 
připraveného omezení a zároveň 
předali informace k provozování  
a povolování předzahrádek před 
restauracemi (zde je konzumace 
alkoholu povolená v otevíracích ho-
dinách konkrétních podniků) a na 
různých místech ve městě. 

Svou troškou „do mlýna“ při-
spěla také městská policie, která 
ústy svého velitele Petra Kožené-
ho informovala o zaznamenaných 
problémech kolem provozu těchto 
zařízení, zejména ve večerních  
a nočních hodinách. V letní sezóně 
budou strážníci kontrolovat provoz 
předzahrádek a mohou na základě 
vyhlášky vykázat z místa ty občany, 
kteří v opilosti vyvolávají konflikty  
s ostatními lidmi, močí na veřejnosti 
či se chovají jinak nepřístojně.

Kamila Galetková,
tajemnice Městského úřadu MH
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Na červnovém zastupitelstvu měs-
ta se mimo jiné projednaly změ-
ny koeficientů pro výpočet daně  
z věcí nemovitých. Tato daň je ma-
jetkovou daní, kterou je každý rok 
zdaňováno vlastnictví nemovité 
věci. Výlučným příjemcem výnosů 
daně jsou obce, zatímco správu 
daně zajišťuje stát prostřednictvím 
finančních úřadů. Obce mají přímý 
vliv na výnos této daně tím, že si 
mohou obecně závaznou vyhláškou 
stanovit koeficienty výpočtu daně  
u různých druhů pozemků a staveb.

Někteří lidé nechápou, proč 
musí platit daň z majetku, na který si 
vydělali už dříve zdaněnými příjmy. 
Zdůvodnění se nabízí: nemovitosti 
nestojí uprostřed ničeho a města či 
obce se musejí postarat o místní in-
frastrukturu – například o chodníky  
a silnice, které k nemovitostem ve-
dou, nebo o školy či volnočasové zá-
zemí. Smyslem daně z nemovitých 
věcí je především doplnění části 
příjmu obecních pokladen.

V současné chvíli má město 

Mnichovo Hradiště upravený výpo-
čet této daně pouze základním koe-
ficientem 1,6 pro stavební pozemky, 
stavby a jednotky pro bydlení, který 
vychází z počtu obyvatel města.  
U místních částí je tento koeficient 
ještě ponížen vzhledem k chybějící 
infrastruktuře. V porovnání s okol-
ními podobně velkými městy je za-
tížení touto daní na nejnižší úrovni. 
Podobně je tomu i při porovnání ve 
světovém měřítku. Podle dat OECD 
za rok 2016 se v Česku na dani z ne-
movitých věcí vybralo 0,22 procenta 
zdejšího hrubého domácího produk-
tu. Stejný nebo menší podíl mají 
jen tři další země – Lucembursko, 
Rakousko a Švýcarsko. Největší 
podíl na HDP má tato daň v Británii  
a Kanadě, kde se pohybuje nad tře-
mi procenty.

Co se tedy od roku 2020 změ-
ní? Zastupitelstvo schválilo zavede-
ní místního koeficientu 2, kterým se 
násobí daň poplatníka za jednotlivé 
druhy pozemků, zdanitelných staveb 
nebo zdanitelných jednotek, popří-

padě jejich souhrny, s výjimkou po-
zemků uvedených v § 5 odst. 1 Zá-
kona o dani z nemovitých věcí (orná 
půda, zahrady, chmelnice, trvalý 
travní porost). Dalším bodem je za-
vedení koeficientu 1,5 pro zdanitelné 
stavby a jednotky u staveb užívané  
k podnikání v průmyslu, stavebnic-
tví, dopravě, energetice nebo ostatní 
zemědělské výrobě. Odhadovaný 
přínos do rozpočtu je sedm milio-
nů Kč. Vedení města plánuje tento 
výnos použít na částečnou úhradu 
nákladů na odpadové hospodářství 
města nebo na investice do rozšíření 
kapacit škol a nesmíme zapomenout 
na opravy dopravních staveb či inže-
nýrských sítí. 

Jsme si vědomi, že v nadchá-
zejících letech bude cena svozu a 
likvidace odpadů výrazně stoupat. V 
současné chvíli nepokryje poplatek 
za odpady tento náklad ani z polo-
viny. Město dotuje ročně tuto službu 
víc než čtyřmi miliony korun. Výnos 
daně z nemovitosti nám tak umožní 
přinejmenším udržet poplatek za 

odpad na stejné úrovni pro ty, kteří 
se zapojí do nového systému svozu. 
Rodina bydlící v bytě nebo menším 
rodinném domě na tom de facto 
vydělá. Další oblastí využití výnosu 
budou dopravní stavby. Již několik 
let je v zásobníku investic pod čarou 
například oprava mostku u písečá-
ku, rekonstrukce zakrytí Nedbalky 
nebo oprava dešťové kanalizace ve 
Veselé, vše z důvodu finanční nároč-
nosti. To by se nyní mohlo změnit.

V rámci celkové struktury daní 
není nezanedbatelné, že vlastníky 
soukromých nemovitostí bývají ve 
větší míře bohatší lidé nebo firmy. 
Daň z nemovitých věcí víceméně 
přispívá k daňové progresi, a to 
nenásilným způsobem. Někteří eko-
nomové mají jasno. Stát by měl více 
vybírat na dani z nemovitých věcí a 
naopak lidem a firmám ulevit u zda-
nění práce. Ta je v Česku daněna 
více, než je běžné v dalších zemích. 

Jan Mareš,
místostarosta města

Odpadové hospodářství 
města čeká změna
Na jaro příštího roku se v Mnichově 
Hradišti a dalších obcích na pomezí 
Středočeského a Libereckého kraje 
chystají podstatné změny v systému 
svozu odpadů. Nově připravovaný 
zákon o odpadech totiž stanovuje 
v nadcházejících letech mimo jiné 
výrazné zvyšování poplatku za li-
kvidaci netříděného směsného ko-
munálního odpadu na skládkách. 
Za účelem řešení této problematiky  
a budoucí úspory v odpadovém 
hospodářství obcí byl založen v roce 
2017 dobrovolný svazek obcí EKOD, 
jehož členy je krom našeho města 
například Bakov, Mšeno, Doksy, Zá-
kupy nebo Dubá. 

Na základě zpracované studie 
se jako nejvhodnější řešení ukázalo 
podstatné snížení objemu směsné-
ho odpadu. Toho lze docílit jedině 
důsledným tříděním komunálního 
odpadu co nejblíže místu jeho pro-
dukce. V různých městech České 
republiky (Telč, Mikulov, Litovel) už 
funguje několik podobných projektů, 
jako je ten, co se připravuje u nás. 
Jedná se o vybudování door‐to‐door 
systému odděleného sběru materi-
álově využitelných odpadů. Občané 

žijící v rodinných domcích si budou 
moci bezplatně zapůjčit popelni-
ce na tříděný odpad (plast, papír  
a bioodpad), aby mohli třídit přímo 
doma. Odběrem nádob se tak zapo-
jí do systému. V souvislosti s tímto 
opatřením bude upravena frekvence 
jednotlivých svozů. Komunální od-
pad a biodpad se bude vyvážet nově 
jednou za dva týdny, plast a papír 
jednou měsíčně. U bytových domů 
se předpokládá zapojení do systé-
mu automaticky. Bude u nich pak 
přepočítána potřeba kontejnerů na 
komunální odpad a doplněny nádo-
by na ten tříděný. Nádoby na tříděný 
odpad budou pořízeny díky dotaci, 
kterou DSO EKOD získal, a budou 
v majetku města. 

Má-li být systém co nejefektiv-
nější, je nutné, aby se do něj zapojilo 
co nejvíce domácností. V souvislosti 
s tím hodlá vedení města motivovat 
občany formou slevy z poplatku za 
odpady. Další podrobnosti o projektu 
budeme průběžně zveřejňovat na 
webu města a v Kamelotu.

Jan Mareš,
místostarosta města

EPC už rok šetří peníze i životní prostředí
Koncem roku 2017 proběhla ve tři-
nácti objektech ve vlastnictví města 
úprava topných systémů. Došlo k vý-
měně zdrojů tepla, úpravám osvětle-
ní nebo zařízení vnitřního vodovodu 
v hodnotě více než 16,5 milionu Kč. 
Město v rámci celé akce investovalo 
pouze 4,5 milionu – přestože kom-
pletně rekonstruovalo dosloužilý 
systému vytápění v budově Základní 
školy Studentská.

 Veškeré tyto úpravy byly navr-
ženy tak, aby jejich návratnost byla 
maximálně dvanáct let. Jde totiž  
o takzvaný EPC projekt. To volně 
přeloženo znamená energetické 
služby se zárukou. Společnost 
ENESA s.r.o. (dříve EVČ s.r.o.) se 
zavázala, že díky jejímu návrhu  
a realizaci úsporných opatření do-
jde ke garantované roční úspoře  
v nákladech na energie ve výši 1,42 
milionu Kč. Že jde o výhodné opat-
ření potvrdila i první vyhodnocující 
zpráva za rok 2018, která uvádí, že 

bylo dosaženo úspory 1,47 milionu 
Kč. O rozdíl dosažené a garantova-
né úspory se obě smluvní strany dělí 
rovným dílem.

Nejzajímavější a rovněž nejú-
činnější opatření byla navržena ve 
školách, kde kromě výměny zdroje 
tepla za kotle s vyšší účinností byl 
instalován takzvaný IRC systém 
měření a regulace. Každá učebna je 
tak osazena vlastním termostatem  
a elektroventily, díky nímž je třída vy-

Dárek k výročí 100 let fotbalu v Mnichově 
Hradišti, fotbalové hřiště čeká renovace...
...dokončení z titulní strany

Hřiště bude vybavené profe-
sionálním odvodněním, které pře-
bytečnou vodu z plochy odvede 
polymerovými žlaby po obvodu do 
přečerpávací nádrže v jihovýchodní 
části hřiště. Na ploše hřiště bude 
rozprostřena nová vrstva ornice 
smísené s pískem v požadovaném 
poměru, aby byla zajištěna kvalita 

trávníku. Nový zavlažovací systém 
bude sestávat z úderových postři-
kovačů, kterým byla dána přednost 
kvůli minimální poruchovosti a snad-
né nastavitelnosti.

Po dobu stavebních prací bu-
dou z hřiště odstraněny branky  
i zábradlí, které se na místo vrátí 
až v samotném závěru stavby. Za 
jednou z branek bude vybudován 

zádržný systém a úpravami projde  
i severní část zázemí okolo hřiště  
(„u špeluňky“). Ta sice již není řešena  
v rámci dotace, ale míra rekonstruk-
ce tuto estetickou změnu vyžaduje.

Hlavní práce začnou koncem 
října, dokončení hřiště je plánované 
na březen 2020. Na závěrečný vý-
sev trávníku naváže spousta práce 
s jeho údržbou – naším cílem však 

je, aby se areál veřejnosti otevřel na 
Anenskou neděli. Právě na tento ter-
mín hodláme posunout i oslavy sta 
let od založení našeho klubu, které 
si připomínáme letos – abychom ten 
dárek ke stému výročí oslavili v plné 
parádě.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK 

tápěna přesně podle rozvrhu. Jen ve 
školách tak bylo dosaženo  úspory 
přesahující 600 tisíc Kč. Zbytečně 
přetopené třídy jsou tak minulostí. 
Další nemalou položkou je úspora 
vody, která dříve unikala z topného 
systému. Díky jeho rekonstrukci bylo 
oproti roku 2016 ušetřeno bezmála 
700 kubických metrů vody. 

Projekt v prvním období splnil 
naše požadavky. Další výhodnosti 
projektu navíc nahrávají rostoucí 

ceny energií, protože při vyhodnoco-
vání pracujeme s fixní cenou energií 
z roku 2016, kdy se ceny elektrické 
energie a zemního plynu pohybova-
ly o desítky procent níže. V dalších 
vyhodnocovacích obdobích se bude 
hledat další potenciál úsporných 
opatření tak, aby docházelo k po-
stupnému a efektivnímu snižování 
energetické náročnosti všech měst-
ských objektů. Snahou města bude 
nadále minimalizovat provozní ná-
klady a zároveň zachovat požado-
vané parametry vnitřních prostředí, 
zejména pak tepelné pohody v ob-
jektech. 

Zvýšená energetická účinnost 
rovněž přispívá ke snížení spotřeby 
primární energie, ke snížení emisí 
oxidu uhličitého a dalších skleníko-
vých plynů, a tím k prevenci nebez-
pečných klimatických změn.

Jan Mareš,
místostarosta města

Graf naznačuje princip fungování metody EPC.

Redakční rada Kamelotu se částečně proměnila
Na chod a obsah Kamelotu od jeho 
vzniku dohlíží redakční rada, která 
se schází vždy těsně před odeslá-
ním nového vydání do tiskárny. Ta 
od založení Kamelotu v květnu 2015 
fungovala ve stejné sestavě, nyní se 
však dočkala dílčí proměny. Ta šla 
ruku v ruce s revizí zásad pro vy-
dávání periodika (tento dokument je  
k dispozici ne webových stránkách 
města v sekci Kamelot).

Většina členů redakční rady zů-
stala, nadále v ní působí baráčnice 

Martina Bachová, vedoucí muzea 
Jana Dumková, tajemnice městské-
ho úřadu Kamila Galetková, ředi-
telka gymnázia Lenka Sosnovcová  
a jednatel Klubu Mnichovo Hradiště 
Dominik Malý. Radu však opustil 
Eduard J. Havránek a rovněž sta-
rosta Ondřej Lochman, který bude 
společně s místostarostou Janem 
Marešem na jednání rady příležitost-
ně docházet jako host. Tuto možnost 
má po předchozím nahlášení který-
koliv zastupitel, v případě hlasování 

bude mít poradní hlas. 
Redakční rada se však dočkala  

i nových tváří – její členkou se stala 
vedoucí knihovny Jana Jedličková  
a někdejší starosta města Arnošt 
Vajzr.

Zásady vydávání zpravodaje 
doznaly spíše dílčích změn a v nové 
podobě platí od 1. května. Největší 
novinkou tak je zejména zakotve-
ní některých pravidelných rubrik 
či útvarů (šéfredaktor je například 
několikrát do roka povinnen zpra-

covat nosné téma z dění ve městě 
a dát prostor ke komentáři všem 
politickým subjektům zastoupeným  
v městském zastupitelstvu, v kaž-
dém vydání zpravodaje je garanto-
vaný prostor pro polemické názory 
a komentáře zastupitelů i veřejnosti). 
Rovněž je v zásadách pevně stano-
ven termín redakční uzávěrky – ta je 
vždy k 15. dni v měsíci, jenž před-
chází vydání zpravodaje.

Redakce
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Město přes léto omezuje sekání trávy
Některé pražské části, Brno, Ostrava 
či České Budějovice, to je jen krát-
ký výčet největších českých měst, 
která v posledních letech výrazně 
snížila frekvenci sečení trávy na 
veřejných prostranstvích. Důvodů je 
hned několik, tím nejdůležitějším je 
však snaha čelit extrémním teplotám 
letních měsíců posledních let. Po-
dobná iniciativa, byť v menším mě-
řítku, se letos rozběhla i v Mnichově 
Hradišti.

„Teploty posečených ploch se 
pohybují nad 40 stupni Celsia, trav-
naté plochy vykazují hodnoty okolo 
25 stupňů, jsou tedy schopny udržet 
vláhu či rosu mnohem déle a plní tak 
funkci přírodní klimatizace. Nedosta-
tek vláhy naopak způsobuje  oslabo-
vání dřevin, zároveň je živnou půdou 

pro různé druhy kůrovců a lýkohu-
bů,“ konstatuje Luboš Dvořáček, 
jehož firma se v Mnichově Hradišti 
stará o zeleň.

Právě Luboš Dvořáček spo-
lečně se členy komise životního 

prostředí navrhl, aby se sekání ně-
kterých ploch, zejména těch v okolí 
solitérních dřevin, výrazně omezilo. 
Vedení města tuto iniciativu uvítalo 
a vzniklo kompromisní řešení. Na 
většině míst se v Hradišti seká jako 

obvykle, mnohde však můžete nara-
zit na jasně ohraničené segmenty 
neposečené trávy, zejména tam, 
kde rostou osamělé stromy, kterým 
poskytuje stín jen vlastní koruna.

„Chtěl bych upozornit, že jde jen 
o dočasné opatření. Až mimořádná 
horka na konci léta pominou, opět 
necháme trávu posekat všude na 
stejnou výšku,“ poznamenává mís-
tostarosta Jan Mareš.

Ponechání některých travna-
tých ploch ve městě neposekaných 
je vhodné i z hlediska entomologů. 
Do míst, kde tráva zůstala vyšší, se 
může nyní stahovat hmyz, jenž zde 
nachází úkryt (toto téma rozvádí na 
straně 10 tohoto vydání více Václav 
Luka).

Redakce

Zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2018
Zastupitelstvo města na svém jed-
nání dne 12. června projednalo  
a schválilo závěrečný účet města za 
rok 2018. Jedná se o dokument, ve 
kterém se po skončení kalendářního 
roku zpracovávají souhrnné údaje  
o ročním hospodaření města, a to tak 
podrobně, aby bylo možné vyhodno-
tit hospodaření s financemi a ma-
jetkem města. Obsah závěrečného 
účtu je vymezen právním předpisem 
– musí zejména obsahovat údaje  
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle 
rozpočtové skladby, údaje o tvorbě  
a užití fondů, vyúčtování finančních 
vztahů k jiným veřejným rozpočtům 
(státní rozpočet, rozpočet kraje a ji-
ných obcí, fondy…) a k hospodaření 
jiných osob – tedy k vlastním zří-
zeným a založeným organizacím –  
a další informace. V neposlední řadě 
musí obsahovat i zprávu o výsledku 

přezkoumání hospodaření města za 
dané období. 

Plnění rozpočtu města v roce 
2018 ilustruje přiložená tabulka (pro 
porovnání jsou uvedeny i údaje za 
rok 2017).

Z údajů je patrné, že při srov-
nání roku 2018 a 2017 je výsledek 
hospodaření (přebytek příjmů nad 
výdaji) řádově obdobný – v roce 
2018 je saldo 16,5 milionů Kč, v roce 
2017 skoro 14,5 milionů Kč. V roce 

2018 jsme však obdrželi o zhruba 17 
milionů Kč více než v roce 2017, a to 
zejména díky vyššímu výběru daní 
(v důsledku změny rozpočtového 
určení daní, které přineslo vyšší pří-
jmy všem obcím), ale zároveň jsme 

Rok 2018 z pohledu plnění rozpočtu. Údaje jsou v tisících Kč.

Zemřel Pavel Štěpán, 
první porevoluční starosta 
Ve čtvrtek 13. června zemřel po del-
ší nemoci ve věku 80 let první polis-
topadový starosta města Mnichova 
Hradiště Pavel Štěpán (tehdy ještě 
titulovaný jako předseda městské-
ho národního výboru, ale již vzešlý 
ze svobodných voleb). Už to samo 
svědčí o jeho vysokém morálním 
kreditu, kterého ve městě požíval. 
Až do důchodu pak působil jako ve-
doucí oddělení kanceláře přednosty 
Okresního úřadu v Mladé Boleslavi.

Naši občané si jej také spojují 
s jeho více než padesátiletým pů-
sobením v místním ochotnickém 
divadelním souboru. A to nejen jako 
výrazného herce, ale i úspěšného 
režiséra. Pro své nesporné odborné 
kvality byl přizván do správní rady 
Městského divadla v Mladé Bolesla-
vi. Nezapomenutelných je i několik 
jeho pohostinských hereckých vy-
stoupení v tomto profesionálním an-
sámblu. Je také autorem a spoluau-

torem několika publikací o Mnichově 
Hradišti a jeho divadelní scéně.

Rozloučení s Pavlem Štěpánem 
se odehrálo ve středu 19. června v 
15 hodin ve smuteční síni v Mnicho-
vě Hradišti. Na jeho počest a památ-
ku zavlály na radnici černé prapory. 

Čest jeho památce!

Redakce

Sousedská setkání mají 
za sebou i Kruhy a Veselá
Po šesti místních částech se sou-
sedských setkání v červnu dočkaly 
dvě další – Kruhy a Veselá. 

Prve se opět hovořilo o projek-
tech, které plánuje či řeší městský 
úřad, následovaly informace o vel-
kých soukromých projektech reali-
zovaných či zamýšlených v katastru 
města (areál bývalého Liazu, Vendo 
Park či VGP Park) a dostalo se i na 
ryze lokální témata. 

Veseláky nejvíce zajímala re-
konstrukce chodníku na hlavní ulici 
5. května a s tím související úpravy 

vjezdů k jednotlivým domům, dis-
kutovali rovněž o regeneraci zeleně  
v obci, parkování Na Návsi a ve 
Školní ulici i o kamionové dopravě 
a měření rychlosti projíždějících 
automobilů a nákladních vozů.  
V Kruhách byl tématem číslo jedna 
stav místních i krajských komunika-
cí, časté přerůstání vegetace podél 
nich nebo možnost jak omezit rych-
lost projíždějících automobilů mezi 
Doleními a Hořeními Kruhy.

Redakce

o téměř 15 milionů Kč více utratili. 
Důvodů je více, především jde o růst 
platů kopírující dynamiku růstu mezd 
a platů v celém hospodářství, vyšší 
investiční aktivita, nárůst finančních 
prostředků na poskytované transfery 
různým spolkům, církvím a dalším 
neziskovým a podobným organiza-
cím, určitě je cítit i vliv zvyšujících 
se cen atd. 

Na běžných účtech jsme k 31. 
prosinci 2018 měli v bance téměř 85 
milionů Kč, na účtech fondů přes dva 
miliony Kč a na účtech hospodářské 
činnosti přes pět milionů Kč. Zůsta-
tek obchodního úvěru byl necelých 
19 milionů Kč. 

Aktiva města dosáhla výše 
1.177 milionů Kč, z toho máme 
dlouhodobý hmotný majetek (zejmé-
na pozemky, stavby, nedokončené 
investice, movité věci) ve výši 878 

milionů Kč a z toho nedokončených 
investic za 35 milionů Kč.

Přezkoumání hospodaření měs-
ta za rok 2018 bylo provedeno au-
ditorkou Ing. Ivanou Schneiderovou 
(Mašov 238, Turnov). Závěr zprávy: 
nebyly zjištěny chyby a nedostatky, 
nebyla identifikována významná rizi-
ka. Na základě výsledků této zprávy 
a ostatních dokumentů zastupitel-
stvo města schválilo závěrečný účet 
města za rok 2018 bez výhrad.

Na stejném zasedání zastupi-
telstvo schválilo také účetní závěrku 
města. Všechny podrobné informa-
ce ze závěrečného účtu i k účetní 
závěrce jsou veřejně přístupné na 
internetových stránkách našeho 
města.

Jaroslava Kolomazníková,
Finanční a školský odbor MÚ

Průmyslová zóna: zastupitelé dostali právní analýzy
Jak již bylo mnohokráte řečeno, 
představený záměr logistického cen-
tra v těsné blízkosti města nevznik-
ne. Záměr tří hal o velikosti zhruba 
80 tisíc metrů čtverečných byl stažen 
již v roce 2018. Rada města vysta-
vila za samosprávu stopku i dalším 
návrhům areálu v březnu 2019.  
I poslední záměr PPL byl investorem 
zastaven a spis bude v červenci uza-
vřen. Co je však nového...

Začátkem května rada města 
pověřila architekta města vytvořením 
regulace pro tuto zónu, v červnu byla 

sestavena skupina odborníků, která 
navrhne další využití této zóny. Dvě 
právní kanceláře, Frank Bold Advo-
káti a David Zahumenský, advokát-
ní kancelář, vypracovaly nezávislé 
právní analýzy. Obě říkají, že město 
má v případě pozemku, jenž je cír-
kevní restitucí, postupovat obezřet-
ně, a pokud to bude možné, vyhnout 
se stavební uzávěře. Současně říka-
jí, že město má ještě jinou šanci jak 
omezit výstavbu. Aby zde však i do 
budoucna zůstalo pole, to bude po-
dle nich složitější. Budoucí podoba 

této zóny bude tedy v následujících 
měsících předmětem posuzování 
odborníků na územní plán, urba-
nismus, architekturu a především 
právo. Právní analýzy jsou už nyní 
dostupné pro všechny zastupitele  
i kontrolní výbor zastupitelstva.

Toto vše jsou fakta. Přesto zá-
stupci opozice vykreslují černobílý 
obrázek radnice, která chce 80 tisíc 
metrů hal a nenaslouchá občanům.  
Rada města naopak dělá maximum, 
aby omezila výstavbu, která zde dle 
platných zákonů a územního plá-

nu po získání stavebního povolení 
vzniknout může. 

Téma rozvoje průmyslové zóny 
bohužel provází množství mani-
pulací a je rovněž zneužíváno pro 
poškozování vedení města. Pokud 
má kdokoliv potřebu se na situa-
ci a budoucnost průmyslové zóny 
doptat, může kontaktovat starostu, 
místostarostu i kohokoliv z radních 
– telefonní čísla jsou na nás veřejná.

Ondřej Lochman,
starosta města

Některé uzavírky pokračují, jiné začínají
Po dokončení oprav povrchů prová-
děných v souvislosti s obnovou vo-
dovodu a kanalizace na Masarykově 
náměstí budou nyní zahájeny práce 
na výměně kabelů elektrického ve-
dení v úseku od Palackého ulice až 
do Mírové a Turnovské ulice a také v 
jižní části náměstí. Převážně půjde o 
práce v chodnících. 

Může se zdát nelogické, že nej-
prve dojde k úplné obnově dlažeb 
a asfaltových povrchů a následně 
začnou na témže místě další práce 
prováděné jiným dodavatelem. Má 
to ale své důvody, je to zejména od-
povědnost za záruky a bezpečnost 
při zemních pracích a také skuteč-
nost, že se trasy výkopových prací 
většinou míjejí. 

V souvislosti se stavbou pře-
stupního terminálu je uzavřen pro-
stor před nádražím a část Dvořákovy 
ulice. Náhradní přístup na vlakové 
nádraží je upraven z Dvořákovy uli-
ce. Pokud to charakter stavebních 

prací dovolí, bude umožněn i přístup 
přes park u kina. Linky autobusů 
jsou ukončeny na náměstí nebo  
u sokolovny. Dále je částečně uza-
vřena i ulice Jana Švermy, kde jsou 
prováděny opravy chodníků.

V ulicích Mattušova a Husova 
pokračují práce na výměně plyno-
vodu, vodovodu a kanalizace. Prá-
ce na kanalizaci a vodovodu jsou 
ovšem v několikatýdenním skluzu. 
V Bezručově ulici se dokončuje 
obnova vozovky. Zahájeny byly též 
práce v Přemyslově ulici. Omezení 
se mění s postupem prací a je třeba 
dbát na dopravní značení a přihlížet 
ke stavu staveniště. 

Ve Veselé je nadále částečné 
omezení v ulici 5. května z důvodu 
opravy chodníku, omezení je vždy 
jen na úseku realizované etapy  
a spočívá v zúžení jízdního prosto-
ru bez nutnosti objížďky. Během 
pracovní doby je provoz řízen se-
maforem kyvadlově. K omezení  

v ulici 5. května se přidalo i omezení 
ve Lhotické ulici, kde se pracuje na 
výstavbě nového plynovodu. Násle-
dovat budou ještě práce na novém 
chodníku.

V Akátové ulici začínají práce 
na výstavbě komunikace, omeze-
ní zde pocítí vlastníci nemovitostí  
v této ulici. V přípravě jsou dopravní 
opatření související s rekonstrukcí 
plynovodu v Jaselské ulici, které by 
měly být zahájeny během července. 
A dále lze očekávat ještě omezení 
při výstavbě optické sítě ve Stu-
dentské ulici, podrobnější informace  
k těmto pracím však zatím nemáme 
k dispozici.

Uvedená omezení jsou před-
pokládaná, může však dojít k jejich 
změnám. Aktuální informace můžete 
nalézt na webu města.

Pavel Král,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Nadcházející tři měsíce zakryje 
sousoší sv. Jana Nepomuckého 
s anděly, sv. Floriánem a sv. Bar-
borou na křižovatce ulic Zámecká 
a V Lípách lešení. Důvodem je re-
staurování této památky. Oprava již 
byla opravdu nutná, a to především 
kvůli značnému mechanickému po-
škození sousoší i architektonických 
prvků povětrnostními vlivy a vzlína-
jící vlhkostí. Kompletní restaurátor-
ský zásah, jehož cílem je zamezení 
další degradaci kamene a výduskům  
a prodloužení životnosti této pa-
mátky, povede restaurátorka MgA. 
Tereza Korbelová. Restaurované 
sousoší vzniklo ve druhé čtvrtině 
18. století a jeho autorství je připi-
sováno sochařské rodině Jelínků  
z Kosmonos. Jeho obnova si vyžádá 
bezmála 790 tisíc Kč a město na ni 
získá příspěvek ve výši 570 tisíc Kč 
z dotačního Programu regenerace 
městských památkových rezervací 
a městských památkových zón. (bij)

Restaurování sousoší 
Jana Nepomuckého

Nový vůz městské policie

Obyvatelé města už potkávají měst-
ské strážníky v novém služebním 
vozidle Škoda Octavia. To nahrazuje 
osmileté služební vozidlo Škoda Fa-
bia, to bude zatím využíváno jako 

záložní vozidlo pro městskou policii 
i úřad.

Petr Kožený,
Městská policie MH
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Přijďte na sousedskou slavnost a poznejte 
své město, jak ho možná ještě neznáte
Milí Hradišťáci, sousedé, návštěvníci 
města. V sobotu 14. září od desáté 
hodiny ranní až do večerních hodin 
se můžete opět po roce těšit na již 
pátý ročník sousedské slavnosti 
Zažít Hradiště jinak. Letos bude 
opět uzavřeno Masarykovo náměstí  
a přilehlé ulice. Pro návštěvníky 
bude po loňské úspěšné zkoušce 
opět vyhrazen prostor od Komerční 
banky směrem k náměstí a stejně 
tak vstup z druhé strany od knihov-
ny. Hlavní pódium bude opět před 
kostelem svatého Jakuba.

Letos bude tato již tradiční kul-
turní i společenská akce rozšířena, 
můžete se těšit na bohatý program 
zaměřený na malé i velké návštěvní-
ky, na turisty i domácí. Během něj se 
představí mnichovohradišťské spol-
ky i drobní živnostníci a v rámci hu-
debních vystoupení vystoupí umělci 
různých žánrů se vztahem k našemu 
městu. Ani letos by neměla chybět 
ukázka kultury spřátelených měst  
z polského Chojnówa a německého 
Erzhausenu.  

Organizátoři chystají stejně jako 
vloni exkurzi do historie jednoho  
z nejvýznamnějších a nejznáměj-
ších výrobců nákladních automobilů 
u nás. Letos se společně s klubem 
historiků LIAZu a pořadateli srazů 
vozů LIAZ a Škoda pokoušíme na-
plánovat a uspořádat otevřený sraz 
sběratelů těchto vozidel právě v rám-
ci sousedské slavnosti. Spolu s tím 

bude připraven i pohled do nedávné 
historie v podobě fotografií a texto-
vých doplnění. Celá tato výstava 
bude umístěna na již zmíněném par-
kovišti u Karlových Varů a také v ulici 
Víta Nejedlého nedaleko Komerční 
banky. Na podrobnostech pracuje-
me a až se vše doladí, budeme vás 
informovat. Držte nám palce.

V prostoru náměstí budou roz-
místěny stánky, již tradičně se po-
tkáte s různými spolky, sportovními 
organizacemi, velkou část budou 
tvořit ukázky dětské tvořivosti míst-
ních mateřských školek, škol, Klubu 
dětí a mládeže a dalších.  Mimo jiné 
vystoupí mezi dětmi velmi oblíbený 
herec a loutkář z Mnichova Hradiště 
Štěpán Tuček s pásmem loutkových 
pohádek pro děti. V celém prostoru 

Městské kino letos promítá také v červenci a v srpnu
Kdy jindy chodit do kina než v létě,  
v době dovolených a prázdnin? Pro-
to jsme letos rozšířili promítání i na 
červencové víkendy. Hrát budeme 
tedy v letních měsících vždy v pátek 
a v sobotu od 20 hodin. Na progra-
mu budou některé červencové filmo-
vé novinky a divácky úspěšné filmy 
z minulých měsíců. Celkem uvidíte 
osm titulů.

Nejpřitažlivější pro děti, ale jistě 
nejen pro ně, bude hraná disneyov-
ka Lví král, která vstoupila do kin  
v animované verzi v roce 1994  

a nyní byla natočena znovu. Snímek 
Spider-Man: Daleko od domova je 
další filmovou kapitolou o Peteru 
Parkerovi – Spider-Manovi. Živo-
topisný sportovní dokument Diego 
Maradona o slavném argentinském 
fotbalistovi ohromil diváky na filmo-
vém festivalu v Cannes a českou 
premiéru bude mít na letošním 
MFF Karlovy Vary. Pro milovníky 
rockových koncertů máme opravdu 
vzácný „bonbónek“ – záznam kon-
certu skupiny The Cure z roku 2018 
s názvem The Cure: Anniversary 

1978-2018 Live in Hyde Park, kte-
rý se konal u příležitosti 40. výročí 
existence kapely. Krátce po tomto 
koncertu skupina vystoupí v Ostravě 
na festivalu Colours of Ostrava (17. 
– 20. července).

Srpnový program kina je již 
naplánován v plném rozsahu, tedy 
pětkrát týdně vyjma pondělí a úterý. 
Jenom upozorňujeme, že všechny 
večerní projekce budou v srpnu za-
čínat ve 20 hodin a nedělní promítá-
ní pro děti bude až od 17:30 hodin.

V srpnu uvidíte další film Quen-

tina Tarantina Tenkrát v Hollywoodu, 
hudební životopisný dokument Pa-
varotti, novou českou pohádku Hodi-
nářův učeň, pokračování dvou oblí-
bených animovaných filmů Toy Story 
4: Příběh hraček a Angry Birds ve 
filmu 2 či českou sportovní komedii 
Petra Kolečka z prostředí plážového 
volejbalu s názvem Přes prsty.

Přejeme vám krásné prázdni-
ny a dovolené a těšíme se na vás  
v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Sbírka víček z PET lahví ukončena
Oznamujeme, že po dohodě s paní Hanušovou ukončujeme v infocentru 
sbírku víček z PET lahví na podporu Honzíka Hanuše. Všem sběratelům 
děkujeme! Jsme rádi, že jsme mohli jak Honzíka, tak dříve i Davídka Ko-
ška takto alespoň trochu finančně podpořit.

MIC Mnichovo Hradiště

bude připraveno bohaté občerstvení 
od místních prodejců, kde si jistě ka-
ždý najde to, co mu zrovna v daný 
okamžik přijde k chuti. Představí se 
nám i místní osadní výbory a part-
nerská města nás na svých stáncích 
seznámí s životem v zahraničí. ZUŠ 
připravuje stejně jako loni volný pří-
stup na výstavu do prostoru galerie 
Konírna

Velká scéna, která je umístěna 
již tradičně před kostelem sv. Jaku-
ba, vás potěší spoustou rozmanité 
hudby, kulturním vystoupením míst-
ních mateřských a základních škol. 
V průběhu odpoledne také proběhne 
slavnostní předání Cen města Mni-
chovo Hradiště pro mládež. 

Vystoupit s hudební produkcí 
zatím přislíbili: Country Stock, punk-

-rocková kapela z partnerského 
města Erzhausen Die Stinkenden 
Socken a další hudební umělci, se 
kterými ještě dolaďujeme podrob-
nosti.  Celý den by měl završit loňský 
„finalista večera“ kapela Adaptace.

K programu můžete přispět  
i vy, ať už návštěvou nebo nabídkou 
výpomoci, případně ukázkou své 
šikovnosti. Chcete-li být o „soused-
ské“ vidět, hlaste se u paní Dagmar 
Motlové v krámku Farmářka z Ráje 
nebo u pana Jaroslava Trpkoše (731 
440 036, j.trpkos@seznam.cz). 

Uzávěrka přihlášek pro účinkují-
cí, vystavovatele a prodejce je do 31. 
července.

Tímto bychom vás všechny 
chtěli pozvat a těšíme se na vás  
v sobotu 14. září od 10 hodin. Za-
pište si toto datum do svých kalen-
dářů, diářů, hlav, ať se můžete přijít 
podívat, potkat se s přáteli a užít si 
krásný den plný různých překvapení 
v našem krásném městě Mnichovo 
Hradiště. 

Konkrétní informace o harmo-
nogramu sousedské slavnosti Zažít 
Hradiště jinak se dozvíte v zářijovém 
Kamelotu, na webu města a na soci-
álních sítích.

Za pořadatele akce, 
město Mnichovo Hradiště, 

Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. 
a spolek Žijeme pro Hradiště 

Jaroslav Trpkoš

Městská knihovna radí: jaké knihy s sebou vzít na letní dovolenou? 
Také si myslíte, že k létu patří knížka 
a nějaký pěkný příběh? Pokud ano, 
právě pro vás jsme připravili násle-
dující tipy. Letní novinky najdete jako 
každý měsíc na našich internetových 
stránkách, proto bychom vám rádi 
představili spíš knihy, které možná  
v minulosti unikly vaší pozornosti, 
což byla chyba!

Letos bychom vám chtěli před-
stavit knížky s poselstvím. Takové, 
na které ještě dlouho po přečtení 
nezapomenete.

Co byste si určitě neměli ne-
chat ujít, jsou dva díly od švédské-
ho spisovatele Fredrika Backmana. 
Mnohým z vás je známý svými 
humoristickými knihami Muž jmé-
nem Owe nebo Babička pozdravuje  
a omlouvá se a Byla tady Britt Marie. 
Ale knihy Medvědín a pokračování 
My proti vám jsou úplně jiné. Velmi 
čtivé, které vás nutí číst pořád dál  
a po přečtení ve vás zanechají hlu-
boký dojem.

Dalším podobným tipem je kniha 
Jeden kluk z milionu, kterou napsala 
Monica Woodová. Příběh introvert-
ního kluka se zálibou v Guinessově 
knize rekordů, který naváže přátel-
ství s rezervovanou a od společnosti 

vlastním rozhodnutím odtrženou 
podivínkou, stoletou Onou. Jeden 
pro druhého se postupně stávají 
vzácným přítelem a učí se vzájemně 
vnímat zajímavosti ze svých genera-
cemi oddělených světů. Rozhodli se 
totiž realizovat svérázný plán. Život 
však často plánům nefandí, a tak je 
náhle vše jinak. Ale možná navzdory 
všemu náhlému smutku dokáží hrdi-
nové románu dotáhnout plány a sny 
k úspěšnému konci.

O prázdninách také často cestu-
jeme: letadlem, autem, autobusem. 
Ale dá se cestovat jako za starých 
časů i pěšky. Právě o tom jsou knihy 
Ladislava Zibury, který došel pěšky 
třeba do Jeruzaléma, prošel Čínu  
a Nepál nebo Gruzii a Arménii. Pří-
běhy trochu nemotorného Ladisla-
va, který víc než sportovní výkony 
vyhledává setkání s místními lidmi  
a dokáže o tom s humorem psát, 
jsou nám často bližší než číst  
o úžasných sportovních výkonech.

Téma pěšího cestování je  
i v nové knize novinářky Moniky Be-
nešové Moje pacifická hřebenovka. 
Vyprávění mladé Češky, která sama 
zdolala jednu z nejtěžších pěších 
tras na světě. Monika doplatila na 

svůj hektický život novinářky. Stres 
a špatná životospráva jí způsobily 
zdravotní komplikace, které, jak se 
zdálo, zcela znemožňovaly zdolání 
Pacifické hřebenovky. Přesto se na 
cestu vydala. Sama, se zdravotní-
mi komplikacemi, ale s nesmírnou 
touhou dostat se zpět sama k sobě 
a uvědomit si, kudy v životě dál. 
Monika v knize s upřímností a nad-
hledem, ale také nesmírnou úctou  
k přírodě a k životu líčí vše, co se 
v ní i kolem ní na náročném trailu 
odehrálo.

Někomu nestačí divočinou jen 
cestovat. Rozhodnou se do ní rov-
nou odstěhovat i s celou rodinou. 
Tak jako Andrea Hejlskov v knize 
Náš velký útěk. Andrea má čtyři 
děti a ona i její muž jsou stále méně 
spokojeni se způsobem života, který 
jim nabízí civilizovaná společnost 
s přesně stanovenými pravidly. 
Připadá jim, že jejich existence se 
skládá jen z vydělávání peněz, za 
něž pořizují množství věcí, které 
vlastně tak úplně nepotřebují a které 
mnohdy vznikají za nepřijatelných 

podmínek. Rozhodnou se proto  
k radikálnímu kroku: opustit civilizaci, 
nastěhovat se na rok do opuštěného 
domku hluboko ve švédských lesích 
a zkusit tam žít autentickým životem 
v těsném kontaktu s přírodou. Kniha 
popisuje, jak rodina znovu objevuje 
svou vnitřní sílu a soudržnost, ale  
i konflikty, které civilizace potlačuje, 
a mimo ni vyvstanou v plné síle.

Pro koho je stěhování do divoči-
ny moc nepohodlné, pro něj se hodí 
knihy od Frances Mayesové. Ame-
rická autorka líčí s velkou láskou  
k italské krajině a lidem své zkuše-
nosti se stěhováním na toskánský 
venkov. Podobné téma najdete v kni-
hách Pavly Smetanové, která založi-
la rodinu na řeckém ostrově Korfu.

Kdyby někdo chtěl spojit po-
znávání nových míst s tajemstvím, 
skvěle se na to hodí knihy Carlose 
Ruize Zafóna. Při čtení jeho tajupl-
ných románů, které se odehrávají  
v Barceloně, si umíme jednotlivé uli-
ce a domy dokonale představit.

Pro milovníky dobrých psycho-
logických románů máme aspoň dva 
zaručené tipy, Paolo Cognetti: Osm 
hor. Mladý muž, který vyrostl v ital-
ských Alpách před osamělostí hor 

utekl do města. Ve středním věku 
má ale pořád pocit, že mu něco chy-
bí. To něco je divokost a osamělost 
života na vrcholcích hor. Proto se 
vrací do kraje svého dětství, aby na-
šel sám sebe.

Laetitia Colombani: Cop. Tři 
ženy žijící ve třech různých světa-
dílech, tři osudy: Indka, která patří 
k nejnižší společenské vrstvě, Ital-
ka, jež zdědí rodinnou firmu, Ka-
naďanka, která má skvělou kariéru  
v právnické firmě. Všechny tři spoju-
je touha po důstojném životě. Nikdy 
se spolu nesetkají, nevědí o sobě,  
a přesto se mezi nimi vytvoří intimní 
pouto – symbolické pouto vzpoury 
proti nepřízni osudu.

A na závěr něco pro dobrou 
náladu: víte, jak dosáhnout štěstí 
pomocí obyčejných věcí? Toto ta-
jemství najdete v knize Atlas štěstí 
od Helen Russellové. Kniha vás za-
vede do mnoha zemí, od Anglie přes 
Bhútán, Irsko, Finsko, Turecko, Sýrii 
až po Japonsko a odhalí vám taje 
štěstí z celého světa, které můžete 
provozovat zdarma každý den i vy.

Jana Jedličková,
Městská knihovna MH

Extrémně náročná pěší tůra pohledem mladé Češky, to je téma knihy Moniky 
Benešové Moje Pacifická hřebenovka.

Vstupenky na Nohavicu 
můžete pořídit od srpna
V minulém vydání Kamelotu jsme 
vás informovali o několika pořa-
dech, které se uskuteční na podzim. 
Zábavný pořad Haliny Pawlowské 
Manuál zralé ženy, který proběhne 
2. listopadu, a Klavírní recitál Woj-
ciecha Waleczka naplánovaný na 7. 
října jsou již v prodeji. Prodej vstupe-
nek na vystoupení Jaromíra Nohavi-
ci, který do Hradiště přijede 10. října, 
a Hradišťanu, jenž u nás zahraje 14. 
prosince, začne 5. srpna. Lístky si 
budete moci zarezervovat osobně  
v infocentru, telefonicky nebo online 
v kalendáři akcí na stránkách města.

Zároveň stále přijímáme zá-
jemce o předplatné na dětské po-
hádkové předplatné, které je letošní 
novinkou. 

Co se týče tanečních kurzů pro 
mládež začínajících na podzim, jsou 
již pěkně naplněné, ovšem stala 
se neočekávaná věc – máme více 
chlapců než dívek. Takže slečny, po-
kud stále váháte, jestli jít, nebo nejít 
do tanečních, pak vězte, že bude  
z čeho vybírat.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Knihovna v prázdninové 
soutěži odmění každého
Pokud rádi soutěžíte, právě pro vás 
je tu další ročník letní prázdninové 
soutěže. Letos ji vyhlašujeme už po-
čtvrté: kdo pošle do knihovny pohled 
z místa svého letního pobytu a napí-
še, kterou knihu právě čte, dočká se 
od nás překvapení – a v tomto roce 
opět něco nového. 

Místo drobných dárků bude 
letos dárkem to, že pokud napíše-

te svoji adresu, můžete se těšit na 
pohled od nás. Pokud rádi vybíráte 
poštu ze schránky a napíšete nám 
na naši adresu (Knihovna, 295 01 
Mnichovo Hradiště), určitě se ve 
vaší poštovní schránce něco pěkné-
ho objeví.

Jana Jedličková,
Městská knihovna MH

Petr Novák: Zda se ucházet o místo ředitele 
Modrého kamene jsem neváhal ani chviličku
Od 1. května stojí v čele Domova 
Modrý kámen jako ředitel Petr 
Novák, člověk s letitou zkušeností 
v sociálních službách a také  
s mimořádným zápalem pro věc.  
O tom, jakým směrem hodlá tuto 
instituci posouvat a na jaké aspekty 
péče o seniory hodlá klást důraz, se 
rozpovídal pro Kamelot. 

Nebývá zvykem, aby domovy 
seniorů měly tak mladé ředitele. 
Kudy vedla vaše cesta do čela Do-
mova Modrý kámen?

Kristova léta bývají někdy věkem 
životního zlomu… V sociální oblasti 
se pohybuji již čtrnáctým rokem a ta 
cesta byla vcelku přirozená. Již od 
dob studií sociální práce jsem se  
o obor intenzivně zajímal, pracoval 
jsem jako dobrovolník, poté jsem 
nastoupil do Spokojeného domova 
a po celou dobu jsem bral sociální 
práci nejen jako svou profesi, ale  
i jako součást životní náplně. Prošel 
jsem si různorodými činnostmi – od 
pečovatele, přes koordinátora pe-
čovatelek, různé technicko-admini-
strativní práce a organizování akcí 
až po jednání s představiteli úřa-
dů, přípravu podkladů pro žádosti  
o dotace, standardy kvality sociál-
ních služeb… Vloni jsem sice odešel 
pracovat do průmyslu jako progra-
mátor dotykových displejů, ale zjistil 
jsem, že mě ta práce tolik nenaplňu-
je a sociální služby mi chybí. A tak 
když bylo vypsáno výběrové řízení 
na ředitele Domova Modrý kámen, 
neváhal jsem ani chviličku. Hlavní 
motivací byla nejen možnost návratu 
do svého oboru, ale také zůstat ve 
svém regionu, angažovat se ve pro-
spěch potřebných ve svém městě.

Součástí Spokojeného domova, 
který se orientuje na terénní po-
skytování sociálních služeb, jste 
byl roky. Jak velkou změnou pro 
vás je přechod do tradičního do-
mova pro seniory?

Nejvýraznějším rozdílem je to, 
že v Modrém kameni je všechno 
takříkajíc pod jednou střechou. Spo-
kojený domov nejenže poskytuje 
péči v terénu, ale navíc na území 
tří krajů, takže vše bylo administ-
rativně i organizačně náročnější.  
V Domově Modrý kámen je to v tomto 
ohledu jednodušší. Ale zas vyplou-
vají na povrch jiná negativa – hrozí 
„ponorková nemoc“, protože pracov-
níci v terénních službách se přece 
jen například při přejezdech mezi 
klienty pohybovali po regionu a stří-
dali prostředí, kdežto tady jsou celou 
pracovní dobu v jedné budově –  
a to je pro lidskou psychiku rozdíl. 
Vše má tedy svá pro i proti. A podob-
ně je to, podívám-li se na vaši otázku 

z hlediska seniorů a služeb pro ně. 
Určitě nelze upřednostňovat pouze 
terénní, nebo naopak pouze poby-
tové sociální služby. Pro každého je 
vhodné něco jiného, dle jeho osob-
ních preferencí, zdravotního stavu, 
sociální situace. Pryč jsou doby, kdy 
do domovů odkládaly rodiny sobě-
stačné seniory jako řešení bytové si-
tuace. Ve skutečnosti je podmínkou 
přijetí do pobytové sociální služby 
snížená soběstačnost a potřebnost 
péče. A mělo by to být tak, že pokud 
je senior ještě schopen být doma, 
můžou mu pomoct terénní služby, a 
až když to není možné, jsou tu pro 
něj služby pobytové. Samozřejmě v 
některých případech je ideální, po-
kud se seniorovi podaří vyřešit jeho 
situaci terénními službami, a nemusí 
čekat dlouhé měsíce nebo dokonce 
roky na přijetí u nás. Mnoho seniorů 
a jejich rodin ani o možnosti terén-
ních služeb neví a myslí si, že jedi-
nou možností pro nesoběstačného 
seniora je pobytové zařízení. Každo-
pádně kapacity obou služeb je nutné 
zvyšovat, protože populace stárne.

Kam se pod vaším vedením bude 
Modrý kámen ubírat? Na co hod-
láte ve své koncepci klást důraz?

Taková moje hlavní hesla jsou 
odbornost, profesionalita, sociál-
ní cítění, pozitivní přístup k řešení 
problémů, společná zapálenost pro 
věc a týmová práce ve prospěch 
jednoho cíle. Z konkrétnějších té-
mat mohu zmínit například posílení 
spolupráce zdravotního a sociálního 
úseku. Dále pokračuji v podpoře 
vzdělávání zaměstnanců v oblasti 
paliativní péče (tj. péče o umírající, 
pozn. red.) a péče o osoby s demen-
cí. Důraz na tato témata zde zavedla 
již bývalá ředitelka. Je to samozřej-
mě správný krok, protože, jak již 
zaznělo, zmíněných lidí bude vzhle-
dem k demografickému vývoji přibý-
vat. Zaměstnanci například jezdí na 

stáže do hospiců, což je pro ně velmi 
přínosné. Čas mi ale naštěstí zbývá 
i na příjemnější témata – podařilo 
se iniciovat pro klienty vzpomínko-
vý kroužek, v jednání jsou také ná-
vštěvy, kulturní vystoupení i besedy 
na zajímavá témata se zajímavými 
osobnostmi. Nejvíce akcí proběhne 
na podzim při příležitosti Týdne so-
ciálních služeb i oslavách 20. výročí 
budovy. O podrobnostech budeme 
čtenáře Kamelotu ještě informovat.

V čem vidíte největší nedosta-
tek či prostor pro zlepšení života 
Domova Modrý kámen? A co je 
naopak dle vás jeho nejsilnější 
stránkou?

Sociální služby trápí obecně ne-
dostatek kapacit, a nejinak tomu je  
u nás. Máme 101 klientů, a i kdyby 
se kapacita zdvojnásobila, pořád 
je to vzhledem k poptávce málo. 
Vzrůstá také náročnost péče, ať již 
se jedná o klienty upoutané na lůžko, 
nebo klienty s demencemi. Stále ne 
úplně dořešeným problémem je také 
financování sociálních služeb, byť od 
ledna letošního roku platy v sociál-
ních službách vzrostly. Částečně se 
nás týká i nedostatek zaměstnanců. 
Ale v současné době – musím to za-
klepat – sháníme jen jednu pečova-
telku a jednu sestru. Silnou stránkou 
je to, že jsme schopni se postarat  
i o lidi trpící demencemi, máme totiž 
takzvaný domov se zvláštním reži-
mem, což je služba, jejíž kapacita je 
v regionu nedostatečná. Další silnou 
stránkou je určitě příjemné prostředí 
domova, velké množství aktivit pro 
klienty, spolupráce s řadou organi-
zací a institucí, podpora mezigene-
rační spolupráce, například ve for-
mě návštěv dětí z mateřských škol, 
důraz na vzdělávání zaměstnanců  
a řada věcí uvedených na jiných 
místech tohoto rozhovoru…

Jak se vám spolupracuje s měs-

tem Mnichovo Hradiště?
Spolupráce s městem je klí-

čová, protože město je majitelem 
budovy, kterou pronajímá nám coby 
příspěvkové organizaci Středočes-
kého kraje. Rozhodně by se však 
v tomto případě nemělo jednat –  
a také nejedná – o čistě formální 
vztah pronajímatele a nájemce. A to 
už proto, že velké množství obyvatel 
je z Mnichova Hradiště či jeho obvo-
du obce s rozšířenou působností. 
Po dvou měsících mého ředitelování 
zatím není na obzoru žádný velký 
společný projekt, ale v první řadě 
je důležitá komunikace a vzájemné 
vyjasňování potřeb, a to se myslím 
daří. Pomáhá k tomu i to, že jsem 
zároveň členem komise rady města 
pro rodinu a sociální záležitosti.

Pokud by vašemu domovu chtěl 
někdo ze čtenářů pomoct, co pro 
to může udělat?

Asi nepřekvapím, když zmíním 
peníze. Aktuálně sháníme peníze 
například na obměnu opotřebova-
ných antidekubitních matrací (proti 
proleženinám, pozn. red.) a ne-
propustných prostěradel, což jsou 
pomůcky potřebné zejména pro ty 
klienty, kteří bohužel vzhledem ke 
svému zdravotnímu stavu tráví na 
lůžku většinu času. Ale samozřej-
mě nejen peníze jsou důležité a ne 
všechno na ně jde přepočítávat. Po-
moc můžete už tím, že se někdy do 
našeho domova přijdete podívat. Do 
domova může přijít kdokoliv a i naše 
kulturní akce jsou otevřené pro ve-
řejnost. Klienti i zaměstnanci budou 
potěšeni, že se o ně někdo zajímá.  
A kromě toho – o péči o seniory 
můžete tisíckrát číst na různých le-
tácích, na internetu i v rozhovorech 
v Kamelotu, ale až když přijdete do 
domova, teprve poznáte podstatu, 
v čem celé naše poslání spočívá.  
A třeba vás to podnítí k přehodnoce-
ní vašich životních hodnot. Pomoct 
může kdokoliv i jako dobrovolník,  
i kdyby to měla být hodina měsíčně. 
Může spočívat například v doprovo-
du klientů na procházky, povídání  
s nimi, pomoc při akcích v domo-
vě… Ta zkušenost vám dá opravdu 
hodně. Věřte, že vím, o čem mluvím, 
protože jak jsem zmínil v úvodu, sám 
jsem coby student jako dobrovolník 
pracoval. A pozor, dobrovolnická 
činnost není jen pro studenty, ale 
naprosto pro kohokoliv. Podrobnosti 
o možnostech pomoci či o čemkoliv 
jiném vám rádi sdělí naši pracovní-
ci, kontakty najdete na webu www.
modry-kamen.cz nebo můžete zavo-
lat přímo mně na telefonní číslo 702 
239 266.

Redakce

Letní kino U Františky
Stejně jako vloni k nám letos opět 
zavítá letní Kino na kolečkách. Bude 
to v pátek 23. srpna a na programu 
bude stále oblíbená Bohemian Rha-
psody. Začínáme po setmění, vstup-
né činí 70 Kč.

Promítat se bude mimořád-
ně na louce proti kapli Svaté Anny  
v areálu bývalého dopravního hřiště, 
za restaurací U Františky. Přineste 
si vlastní „sezení“ – deky, sedačky, 
židličky. Drobné občerstvení jako 
popcorn nebo nápoje bude k zakou-
pení na místě.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Přejezd rybníka vyhrál Josef Ort
Kdo by neznal letní akci, na kterou 
se do Lhotic míří každoročně podí-
vat i řada přespolních – Přejezd ryb-
níka ve Lhoticích. Letos se na lávku 
nataženou přes rybník vypravilo 32 

závodníků. Častokrát se zatajeným 
dechem i potměšilým úsměvem je 
pohledem doprovázelo 425 návštěv-
níků. Z vítězství se nakonec radoval 
Josef Ort, který v sedle kola vydržel 

nejdéle a přejel rybník na druhou 
stranu, aniž by se namočil. Druhé 
místo obsadil Luděk Sosna, třetí 
Eliška Mojžíšová.

Redakce
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Erasmus+ na Gymnáziu Mnichovo Hradiště

Že vysokoškoláci vyjíždějí na jeden 
či dva semestry do zahraničí  „na 
Erasma“, se všeobecně ví. Asi pro-
to pak mají vcelku jasnou odpověď 
na to, jaká pozitiva vnáší evropská 
spolupráce do jejich života – pro-
gram Erasmus jim nabídne možnost 
studovat  „jejich“ obor na některé  
z evropských vysokých škol a vybaví 
je stipendiem, které výraznou měrou 
přispěje k pokrytí životních nákladů 
během výjezdu. Méně rozšířené 
je povědomí o tom, že Erasmus+ 
umožňuje získat zahraniční zkuše-
nost také učitelům. Podmínkou je to, 
že škola se uchází o získání granto-
vých peněz  zpracováním projektu – 
zhruba třetina uchazečů pak finance 
skutečně získá.

My na Gymnáziu Mnichovo Hra-
diště jsme vytvořili projekt s názvem 
Cesta do Evropy – pojmenováním 

jsme měli na mysli nejen konkrét-
ní výjezdy učitelů, ale přeneseně  
i  směřování celé školy, k němuž má 
přispět právě zahraniční zkušenost 
pedagogů. Zaměřili jsme se v první 
řadě na podporu jazykových doved-
ností u učitelů, kteří nevyučují cizí 
jazyk – dva učitelé geografie tedy 
během letních prázdnin vyjedou na 
dvoutýdenní kurz angličtiny do Vel-
ké Británie. Tři další pedagogové 
naopak již využili svou jazykovou 
vybavenost při návštěvě škol v Pol-
sku, Estonsku a také Finsku. Co tam 
zažili?

„Moje působení na polské škole 
bylo zkomplikováno faktem, že jsem 
na školu přijela v momentě, kdy se 
do ní učitelé a studenti vraceli po 
měsíční pauze v důsledku stávky 
učitelů. Pedagogové se dost těžce 
vyrovnávají s reformou škol, která 
proběhla před dvěma lety, a tíží je 
nedostatečné finanční ohodnocení. 
Milým překvapením pro mne byla 
vstřícnost a ochota všech vyučují-
cích anglického jazyka, u kterých 
jsem byla na hodinách. (...) Největ-
ším přínosem pro mě bylo seznáme-

ní s učitelkou Magdalenou, která byla 
mou průvodkyní v hostitelské škole. 
Magda je velmi aktivní v projektech 
organizovaných v rámci Erasmu, 
jenž se nevěnuje pouze projektům 
zaměřeným na mobilitu pedagogic-
kých pracovníků, ale i na projekty 
věnující se mobilitě žáků. Doufám, 
že díky nově navázaným kontaktům 
se nám v budoucnu podaří zapojit 
naše studenty do zajímavých akti-
vit,“ říká Kateřina Šrytrová.

„Při stínování angličtiny v Tallinu 
jsem seděl vzadu ve třídě, pozoroval 
učitele při hodině a dělal si poznám-
ky. Měl jsem štěstí poznat osm růz-
ných věkových skupin a k nim osm 
různých učitelek. Předposlední den 
při hodině ve třetí třídě je paní učitel-
ka ke konci vyzvala, aby se mě ptali, 
na co chtějí. Spustila se vlna otázek, 
na které jsem rád odpovídal i o pře-
stávce. Nejsilnějším zážitkem proto 
bylo, když se mě poslední den paní 
koordinátorka zeptala, jestli bych šel 
do té třetí třídy znovu, protože by mě 
rádi viděli ještě jednou včetně jejich 
spolužáků z druhé skupiny. Rád 
jsem jejich přání vyhověl,“ vypráví 

Petr Rydval.
Já jsem měla možnost navštívit 

během týdne čtyři základní a střední 
školy ve finských Helsinkách a moc 
se mi líbila všudypřítomná vstříc-
ná atmosféra. „Stavíme na důvěře 
mezi učiteli a žáky, rodiči a školou, 
zřizovatelem a úřady a také vede-
ním škol,“ slýchala jsem opakovaně.  
Rozdíl byl patrný na první pohled: 
Zatímco v českých školách se po 
zvonění na hodinu zavřou dveře tříd 
a škola ztichne, ve Finsku jako by 
byl ve všech prostorách škol pořád 
ruch a zdánlivý chaos – skupinky 
dětí pracují na projektech s pomocí 
počítače či odborné literatury, prak-
ticky bez dozoru, ale zodpovědně  
a s plným nasazením.  

Bylo skvělé vidět, že něco tako-
vého může fungovat. I když vím, že 
cesta Finů ke špičkovému školské-
mu systému trvala desetiletí, jistě 
stojí za to zkoušet podobným smě-
rem v českých podmínkách alespoň 
vykročit.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

V technickém muzeu:
parní stroj, vozy i roboty
Základní škola ze Sokolovské ulice 
vyrazila 6. června do Technického 
muzea v Liberci. Komentovaná pro-
hlídka vedla přes všechny doposud 
otevřené pavilony. 

V pavilonu A si žáci mohli pro-
hlédnout historický vývoj jízdních 
kol, motocyklů, vybrané automobily 
a výrobní postup prvních karosé-
rií. Další zastávkou bylo stanoviště 
nejvýznamnějších historických au-
tomobilů, k vidění byl například Ford 
T, Rolls-Royce Silver Dawn z roku 
1950 či Cadillac DeVille. Následně 
žáci zhlédli část muzea věnovanou 
hromadným dopravním prostředkům 
v čele s autobusem, který si zahrál 
ve filmu Obecná škola. Posledním 
místem prohlídky byla ukázka vý-
voje průmyslových strojů, od par-

ního stroje až k současným CNC 
obráběcím strojům a průmyslovým 
robotům.

Petr Koťátko, 
Základní škola Sokolovská

Vypálení Lidic si na místě
připomněli žáci z Hubálova
V pondělí 20. května jsme se se 
skupinou žáků Středního odborné-
ho učiliště Hubálov vydali do muzea  
a na pietní území v Lidicích. V těchto 
dnech jsme si připomínali již 77 let 
od chvíle, kdy byl proveden atentát 
na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Jedním z od-
vetných opatření nacistů bylo právě 
vypálení obce Lidice dne 10. června 
1942. Součástí této zrůdné pomsty 
bylo povraždění několika desítek 

nevinných lidických dětí a mužů  
a odvlečení žen do koncentračního 
tábora. 

Emoce, které jsme na tomto 
místě prožili, byly velmi silné, nelze 
je snad ani slovy popsat. Atmosféru 
umocnilo i deštivé, pochmurné po-
časí. Tyto tragické okamžiky naší mi-
nulosti je nutno si stále připomínat.
                                                                                                  

Radka Pitrmocová,
SOU Hubálov

Den dětí v mateřské škole v Mírové ulici
Milý pane profesore Umáčený, kluci a hol-
ky ze zdejšího gymnázia, patří vám velké 
poděkování!!! Po roce jste si opět pro děti  
z mateřské školy v Mírové ulici připravili zá-
bavné dopoledne. Soutěže, které jste si pro 
nás vymysleli, byly plné úsměvů a legrace. 
Bavili jsme se všichni – malí i velcí. Na zá-
věr, kdy jste soutěžili i vy velcí, jste dokázali, 
že si stále ještě umíte hrát. Velké poděková-
ní patří nejen vám, ale i vedení gymnázia. 
PS: Přijďte za rok zase mezi nás.

Děti a paní učitelky,
Mateřská škola Mírová

Třeťáci ze ZŠ Sokolovská 
dokáží pomáhat čtením
Věnovat 50 korun na charitu se 
může zdát jako plácnutí do vody. 
Darují–li ovšem peníze děti, které 
si je zasloužily tím, že čtou, stojí to 
za povšimnutí. Na takovém principu 
stojí celostátní projekt Čtení pomá-
há, který byl založen v roce 2011 
Martinem Romanem. 

Už od vzniku projektu se v jeho 
rámci každý rok na charitativní účely 
rozdělí až 10 milionů korun. Peníze 
se vybírají na deset konkrétních 
projektů, jakmile je cílová částka 
naplněna, postoupí na uvolněné 
místo další projekt. Děti zapojené do 
akce Čtení pomáhá si volí z předem 
připraveného seznamu knih a za ka-
ždou z těch, kterou přečtou a poté 
o ní vyplní kontrolní test, dostanou 
kredit na 50 korun. Ten pak mohou 
věnovat na určitý charitativní projekt.

A co na to žáci?
Stella Repšová: „Je to skvělý 

projekt, který umožní nakoupit ne-
mocným nebo invalidům zdravotní 
pomůcky potřebné k životu. Stačí 
přečíst knihu, správně zodpovědět 
čtyři otázky a kredit přidělit nemoc-

ným nebo invalidním dětem. Buďte 
dobří lidé a pomozte.“

Barbora Kolářová: „Jsem ze 3.B 
a jsem ráda, že mohu o naší třídě 
napsat. Na jaře jsme byli se třídou a 
s paní učitelkou v knihovně a od paní 
knihovnice Vítové jsme se dozvěděli 
o úžasném projektu Čtení pomáhá. 
V hodinách českého jazyka jsme si 
o něm ještě povídali s paní učitelkou 
a rozhodli jsme se, že chceme po-
máhat.“

Ondřej Bjaček: „Líbí se mi, jak 
pomáháme. Přečetli jsme mnoho 
knížek, třeba Macha a Šebestovou, 
Děti z Bullerbynu, Krysáky, Pana 
Smraďocha, O letadélku Káněti, 
Mikeše… Nakonec jsme přispěli na 
invalidní vozík pro Ráďu, na léčbu 
onkologicky nemocných dětí a reha-
bilitační přístroj pro Terezku. Zatím 
jsme od dubna jako třída přidělili 
tisíc korun. Paní učitelka nás moc 
chválí. Myslím si, že by se tím měly 
inspirovat i jiné školy.“

Svatava Bukvičková,
Základní škola Sokolovská

Rozloučení se školním rokem ve školce
Teplé dny jsme ve školce odstar-
tovali oslavou Mezinárodního dne 
rodiny na školní zahradě. Akce se 
zúčastnili rodiče, prarodiče i souro-
zenci dětí. Byla pro ně připravena 
spousta disciplín, například zatlou-
kání hřebíků, věšení prádla poslepu, 
slalom s kočárkem a spousta dalších 
disciplín, které se rodiny snažily spo-
lečně zdolávat. Za každou splněnou 
disciplínu dostaly obrázky, ze kte-
rých si vytvořily vlastní strom rodiny.

O týden později naše školka na-
vštívila labyrinty na zámku Loučeň. 
Děti tak měly možnost prozkoumá-
vat nejrůznější bludiště, které zá-
mecká zahrada nabízí.

Děti, které v září odchází do prv-
ních tříd, navštívily rodinný park Mira-
kulum v Milovicích. Tam prozkouma-
ly rozlehlé podzemní chodby, lanové 
průlezky, nejrůznější tobogány  
a skluzavky a na závěr také vodní 
svět.

Konec školního roku jsme za-
končili již tradičně slavnostním roz-
loučením s předškoláčky, na kterém 
nám děti zahrály pohádku O Budu-
línkovi. Poté je paní učitelky ošerpo-
valy jako školáčky a pak už zbývala 
jen spousta her, zábavy a hudby.

Přejeme krásné prázdniny. 

Kolektiv MŠ Jaselská 

Cykloturistický kurz 
šestých tříd na Branžeži
Poslední týden v květnu jsme vyra-
zili na Branžež do DUO CAMPU na 
kurz, na který se někteří z nás těšili 
možná i celý školní rok.

Protože jsme početný ročník, 
měli jsme štěstí na to, že se za-
městnání družstev rozšířilo o další 
disciplínu, a to o softball. Užili jsme 
si nejen kolektivních aktivit, ale také 
jsme se učili orientovat se v terénu 
a poznávat okolí kempu, na kolech 
jsme jezdili nejen po silnici, ale  
i v přírodě – odměnou nám byla za-
stávka na zmrzlinu. Střelba ze vzdu-
chovky byla také zábavná, jízdy na 
kánoích i na kajaku byly super a taky 
softbal na místním fotbalovém hřišti 
byl fajn. Prostě jsme si to užili!

Vše vyvrcholilo závody, které 
vyhráli samozřejmě ti nejlepší. Po-
slední večer zakončila diskotéka  
a posezení u ohně s písničkou.  
A také jsme několikrát zmokli – ale 
nejsme přece z cukru! I to k tomu 
všemu patří. Byla to prostě paráda!

                                                                                                                                      
Účastníci kurzu, 

Základní škola Studentská

Výlet do Pekla Čertovina  
a pohádkové vesničky
Ve středu 15. května navštívili žáci 
4. a 5. tříd ZŠ Studentská Peklo 
Čertovina u Hlinska. Po zatahání za 
oháňku byli vpuštěni vrátným čertem 
Vytřasem do Luciferovy říše. Nejdří-
ve zasedli do lavic v čertovské škole, 
kde se dozvěděli, co všechno musí 
čert umět. Pak navštívili trápírnu  
a vyzkoušeli si některá „trápidla“. 
Byli přijati i pekelným vládcem Lu-
ciferem, který si zapsal jména nej-
větších hříšníků do Knihy hříchů. 
V čertovské kuchyni museli loupat 
brambory, aby mohli ochutnat ně-
které čertovské laskominy. V čer-
tovském šenku jim čertice nalila 
čertopivo a po projití komůrek se 
smrtelnými hříchy se děti vrátili k Lu-

ciferovi. Ten hříšníky převážil, zjistil, 
že ještě málo hřešili, a propustil je.

V pohádce však děti ještě zůsta-
ly a navštívily vesničku Podlesíčko. 
Tudy je provedla čarodějnice Ka-
nimůra s Červenou karkulkou a se 
Sněhurkou. Kluci a holky navštívili 
chaloupku Křemílka a Vochomůrky, 
byli se podívat u Rákosníčka nebo  
u Sněhurky a sedmi trpaslíků. Po-
klad, který jim tam zanechal princ, 
našli v perníkové chaloupce.

Přestože dětem počasí příliš 
nepřálo, výlet se jim moc líbil a už se 
těší, kam pojedou příští školní rok.

                                                                                                                                     
Třídní učitelky 4. a 5. tříd,                                                                                                                                     

Základní škola Studentská



Proč v létě navštívit Muzeum 
města Mnichovo Hradiště?
Důvodů je celá řada. Tím prvním 
může být návštěva výstavy Od hos-
pody k hospodě aneb Na jedno do 
muzea. Výstava přibližuje historii 
nejznámějších mnichovohradišť-
ských hospod a restaurací a věnu-
je se také klášterskému pivovaru. 
Dozvíte se, kam chodili „na jedno“ 
naši předkové, zavzpomínat můžete 
i na dobu ne tak dávnou a připome-
nout si třeba zámeckou vinárnu či 
podnikovou jídelnu. Pozvánka platí 
nejen pro Hradišťáky. Závodní jídel-
ny, vinárny či venkovské hospody si 
byly v celé zemi přece tak podobné!  
A přijít můžete skutečně „na jedno“. 
Partner výstavy, Pivovar Klášter, 
připravil speciální balení svých piv, 
které je možné v muzeu zakoupit.  
I pro ty, kdo dávají přednost kávě 
či čaji, máme něco přichystáno. Na 
své si přijdou i děti. Pro ně připravila 
Jednota bratrská hry a hlavolamy. 
Můžete si je přijít i vyrobit, a to 14. 
července nebo 24. srpna. V rámci 
výstavy muzeum pořádá také exkur-
ze do klášterského pivovaru. První 
proběhla už 22. června, další jsou 
připraveny na 13. července a 17. 
srpna. Je ovšem nutné se na ně pře-
dem přihlásit na telefonním čísle 326 
771 001.

Koho nezláká výstava o hospo-
dách, ten by se možná rád podíval 
do stálých expozic. Zde jsou připra-
veny dvě novinky. Jak už jsme infor-
movali, muzeum získalo soukromou 
sbírku loveckých trofejí. Vystaveno 
je tak v prostorách muzea několik 
desítek kusů trofejí dančí, jelení, 
mufloní a srnčí zvěře i s oceněními, 
která majitel získal.

Druhým novým přírůstkem je 
sbírka dýmek. I tu muzeu věnoval 
soukromý sběratel. Vystaveno je 
zhruba 130 kusů. Těch nejvzácněj-
ších – porcelánových z druhé polo-
viny 19. století – je k vidění patnáct, 
dřevěných fajfek s dlouhou troubelí 
devět. Ostatní pocházejí z druhé 
poloviny 20. století, ale každý kus je 
jiný, liší se velikostí, tvarem, barvou. 
Zkrátka, je na co se dívat! 

I exponáty, které jsou v muzeu 
vystaveny již delší dobu, však stojí 
zato vidět. Připomeňme si teď ně-
které.  O tom nejznámějším, modelu 
Drábských světniček, jsme už psali, 
ale přesto: byl vytvořen v roce 1950 
pracovníky Archeologického ústavu 
Akademie věd v poměru 1:17. Jed-
ná se o dřevěnou konstrukci z trámů 
a sádry. Při výrobě bylo použito po-
užito 1,3 tuny dříví, 1,2 tuny sádry, 
100 m2 hobry, 15 balíků dřevité vlny, 
20 m2 juty, 200 palubek, 20 překliž-
kových desek, 200 latí a množství 
dalšího materiálu. Za pozornost 

stojí i malý model (poměr 1:70)  
s maketou dřevěného hradu, který 
na Drábských světničkách ve stře-
dověku stál.

V národopisné expozici upou-
tají pozornost každého návštěvníka 
modely starých dřevěných chalup. 
Při vědomí, že se jedná kompletně 
o práce dětí, konkrétně chlapců z 
tehdejší 3. třídy místní měšťanské 
školy z roku 1926, kdy dostali za 
úkol vytvořit model domu, v kterém 
bydlí, si mnozí položí otázku, jak by 
se s takovýmto úkolem vyrovnaly 
dnešní děti. Obdiv, zvláště žen, si 
jistě zaslouží také ručně vyšívaný 
pojizerský kroj, který podle starých 
vzorů a po konzultacích s odborníky 
vytvořila v 60. letech paní Ludmila 
Tučková. Rozum až zůstává stát při 
pohledu na tisíce jemných pravidel-
ných stehů tvořících krásu výšivky. 
Ne nadarmo byly výšivky paní Tuč-
kové vystaveny na světové výstavě 
Expo v Montrealu.

...dokončení na další straně
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Milí Hradištáci, milí turisté
Léto. Čas dovolených, období za-
svěcené výletům a užívání volných 
chvil trávených společně s rodinou 
a přáteli. Právě v této možná nejpří-
jemnější části roku je Mnichovo Hra-
diště ideální zastávkou či ideálním 
startovním bodem pro výpravy do 
Českého ráje. Však se také nachá-
zíte v jedné z bran do této nejstarší 
české chráněné krajinné oblasti.

Největší turistickou atrakcí měs-
ta zůstává bezpochyby Státní zámek 
Mnichovo Hradiště. V jeho areálu 
můžete během léta volit z celé řady 
akcí, mezi nimiž nechybí speciální 
prohlídky zámku se scénkami v po-
dání herců v dobových kostýmech, 
výstavy dravých ptáků či loutko-
vá divadelní představení pro děti.  

V samotném závěru léta lze dopo-
ručit například oblíbenou Hrado-
zámeckou noc, kde se na zámku 
rozehrají příběhy tematicky vychá-
zející ze setkání tří císařů takzvané 
Svaté aliance, jejíž představitelé 
bojující proti Napoleonovi se v Hra-
dišti setkali ke společné poradě  
v roce 1833. Vaší pozornosti rovněž 
doporučujeme výstavu Od hos-
pody k hospodě či stálé expozice  
v městském muzeu, které rovněž sídlí  
v budově zámku.

Letos v létě můžete mimořád-
ně využít také nabídky a vystoupat 
hned na dvě věže, ze kterých se 
naskýtá malebný pohled do širo-
kého okolí. Vedle věže kostela sv. 
Jakuba, kde se seznámíte s trojicí 

mnichovohradišťských zvonů, mů-
žete prozkoumat i věž radnice, která 
je letos zpřístupněná v rámci výročí 
740 let od první písemné zmínky  
o Mnichovu Hradišti. Do obou věží 
vás doprovodí průvodci, kteří rádi 
zodpoví vaše dotazy. Milovníkům 
rozhledů můžeme v okolí města do-
poručit rovněž nedávno otevřenou 
rozhlednu Čížovka nad drhlenskými 
rybníky.

Hlava se vám kromě výšky 
může zamotat rovněž na tradiční 
Anenské pouti, která se ve měs-
tě koná na konci července. Ulice  
V Lípách u zámku se na jeden ví-
kend uzavře, aby tu v rámci této nej-
větší prázdninové akce své stánky 
rozbili řemeslníci, trhovci a hlavně 
provozovatelé pouťových atrakcí. 
Milovníky dechovky jistě potěší, že 
pouť neoficiálně startuje koncert ka-

pely Sadovanka ve farní stodole.
 Letní kino letos nabídne pou-

ze jednu projekci, bude jí však ve-
leúspěšná Bohemian Rhapsody  
o nesmrtelné kapele Queen. Při-
čtěte k tomu romantiku sledování 
vynikajícího bijáku pod širým nebem 
například s milou osobou a pikniko-
vým košem po boku a máte ideální 
plán na večer. Letos však můžete  
v červenci i srpnu vyrazit i do kamen-
ného městského kina, které funguje 
v prázdninovém režimu.

Mnichovo Hradiště nabízí celou 
řadu dalších lákadel – pro milovníky 
přírodního koupání je to pláž u Ji-
zery, vedou odtud trasy směrem do 
Českého ráje, v okolí se nachází ně-
kolik pivovarů... Váháte-li, co je pro 
vás to pravé, s plánováním výletu  
vám rádi pomohou pracovníci měst-
ského informačního centra...

Model Drábských světniček v měřítku 1:17 na vás čeká v muzejní expozici.

Mnichovohradišťský zámek, rodové sídlo Valdštejnů.

Anenská pouť přiveze do města opět řadu atrakcí.

Český ráj nabízí celou řadu krásných výletů.

Do zámecké zahrady se vrací sokolnice Věra Gilová.

Pohled z Drábských světniček na Český ráj v okolí Mnichova Hradiště, konkrétně obec Honsob s třetihorní sopkou Káčovem v pozadí. Foto: Karel Hubač



Novinky městského informačního centra v roce 2019
Po roce je tu opět letní příloha Ka-
melotu a s ní i přehled všech novi-
nek, které jsme pro vás v městském 
informačním centru v letošním roce 
připravili. Největším naším posunem 
a splněným restem bylo získání 
certifikace Asociace turistických  
a informačních center, díky které 
jsme se stali certifikovaným infocen-
trem, získali právo užívat oficiální 
logotyp certifikovaných „íček“ a řadu 
dalších provozních výhod a možnost 
být více zapojeni do profesního dění.

Dalším významným krokem pro 
celý Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. 
bylo spuštění online rezervačního 
systému pro městské kino a diva-
dlo, přičemž si vstupenky už můžete 
rezervovat i přes internet. Rozšířili 
jsme také síť prodejních míst in-
ternetových portálů na vstupenky.  
K portálu Evstupenka a Ticket Art se 
přidal Ticketmaster a Ticketstream. 
Všechny vstupenky tiskneme na ofi-
ciální tiskové archy, vstupenky je pak 
možné využít i jako dárek.

Co se suvenýrů týče, nově 
máme v sortimentu plecháčky, 
magnetku, ručně vyráběnou mléč-

nou čokoládu sypanou jahodami  
a ananasem a také propisky Mnicho-
va Hradiště se znakem města, ale  
v netradičním zpracování – jsou bio-
logicky rozložitelné. Přesto je však 
do lesa raději nezahazujte. 

Připravujeme také několik no-
vých pohledů, máme objednanou 
výrobu výroční turistické vizitky  
k 740 letům od první písemné zmín-
ky o Mnichovu Hradišti a budeme 
mít i oblíbené Džemy z Českého ráje 
od paní Jitky Zajícové z nedalekých 
Malobratřic. Rovněž máme opět 

skladem oblíbené ručně malované 
keramické hrnky z chráněné dílny 
Ráj pohody z Nové Paky. Z nových 
publikací bych zmínil hodně poptá-
vaného cykloprůvodce Po zaniklých 
obcích Ralska – 1. díl. Dle informací 
od autorky by pokračování mohlo vy-
jít ještě letos na podzim.

Na podzim loňského roku 
jsme vydali aktualizované „skláda-
cí“ mapy města včetně turistické 
mapy Českého ráje. Připravujeme 
i vydání aktualizovaných „trhacích“ 
map města ve formátu A4. Nově 

máme také k dispozici trio nových 
turistických letáků. První z nich je 
zaměřen na čedičový vrch Káčov  
a zříceninu zámku Zásadka nachá-
zející se severně od města. Druhý 
se týká kostelů sv. Jakuba v Mni-
chově Hradišti a Nanebevzetí Panny 
Marie v Mohelnici nad Jizerou. Třetí 
vám odhalí skalní sruby Jizery, pří-
rodní zajímavost rovněž nedaleko 
Mnichova Hradiště.

I letos jsme pro vás připravili 
také prohlídky kostela sv. Jakuba  
a radniční věže v Mnichově Hradišti. 
Ty se konají o víkendech v termí-
nech uvedených na plakátech, jsou 
s průvodcem a vstupné na osobu 
činí 30 Kč. Z důvodu omezené kapa-
city na prohlídku radniční věže je do-
poručena rezervace na telefonu 607 
015 094 nebo osobně v infocentru. 

Pro více informací sledujte 
Facebook infocentra: fb.com/info-
centrumMH nebo turistickou sekci 
na webu města: www.mnhradsite.
cz/turistika.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Státní zámek Mnichovo Hradiště a jeho letní program
V letošním roce byl na státním zám-
ku Mnichovo Hradiště, spravovaném 
a financovaném Národním památ-
kovým ústavem, připraven, tak jako 
v letech minulých, kulturní program 
v duchu živé památkové péče pro 
všechny věkové skupiny návštěvní-
ků se zájmem o historii (podrobnosti 
naleznete na www.zamek-mnicho-
vohradiste.cz).

V červenci a srpnu jsou o neděl-
ních dopolednech opět připraveny 
prohlídky inspirované zámeckou 
pověstí O dvou zakletých rytířích  
a hraběti Vincenci a loutková před-
stavení se soubory Čmukaři, Divadlo 
z půdy, Kasperle, Na židli, Maminy  
a loutkáři či s Rudou Hancvenclem  
a Jiřím Polehňou v rámci projektu Za 
pověstmi Českého ráje.

O svátcích se budou konat Vald-
štejnské kratochvíle – denní i noční 
prohlídky s dobovými scénkami ze 
života šlechty na zámku Mnichovo 
Hradiště v interiérech II. návštěv-
nického okruhu. Jejich aktéry bude  
soubor historických tanců Salome 
Chotouchov a profesionální herec 
Luděk Jiřík. Součástí tohoto progra-
mu je také dobová scénka s rodá-
kem z Mnichova Hradiště, baronem 

Františkem Kollerem, generálem 
rakouských vojsk v době napoleon-
ských válek.  

V druhém týdnu v červenci 
proběhne již 10. ročník hudebního 
semináře barokní hudby Barok bez 
paruk s uměleckým vedoucím Mi-
chaelem Pospíšilem. V sala terreně  
se bude moci každý návštěvník za-
pojit svým zpěvem. Seminář bude 
zakončen koncertem – účastnickou 
prezentací secvičených partitur.

V červenci, srpnu i v září se již 

čtvrtou sezónu setkáte se sokolnicí 
Věrou Gilovou, která pravidelně do 
areálu zámku přiváží výstavu dra-
vých ptáků a  letové ukázky. Letos 
přijede i s  novými přírůstky dravých 
ptáků.

V srpnu se bude v sale terreně 
opět konat prodejní výstava řeme-
slných výrobků, které vytvořili lidé  
s mentálním postižením z mladobo-
leslavského Centra 83. Nese název 
Devatero řemesel a v rámci ní bu-
dou ke koupi různé drobné šperky, 

keramické výrobky, pletené košíky, 
malované látkové výrobky, drátkova-
né ozdoby a mnoho dalších výrob-
ků. Připraveno je rovněž víkendové 
předvádění výroby a řemeslných 
postupů přímo klienty Centra 83.

Léto bude zakončeno již tra-
dičně nočními prohlídkami v rámci 
Hradozámecké noci za účasti her-
ců z mladoboleslavského divadla  
a souborů historických tanců a hud-
by Salome Chotouchov, Tempus 
Fugit a Fremitus Aetheris se scén-
kami na téma Setkání panovníků sv. 
Aliance.

Na dny Evropského kulturního 
dědictví a den mezinárodního pro-
jektu Via Sacra budou probíhat 22. 
září dvě komentované prohlídky vě-
nované kapli sv. Anny s hrobkou Al-
brechta z Valdštejna a kapucínské-
mu klášteru s poukazem na poutní 
místo Ostrova sv. Anny a dlouhole-
tou spolupráci s německými a pol-
skými poutními místy právě v rámci 
mezinárodního projektu Via Sacra. 
Zároveň vám dáme tip na zajímavý 
přeshraniční výlet.

Soňa Švábová, správce depozitáře, 
NPÚ – Státní zámek Mn. Hradiště

ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE
Dětská prohlídka zámku (vždy v 10:15 a 10:45 hodin) s průvodcem v kos-
týmu, vyprávějícím pověst O dvou zakletých rytířích, a loutkové představení 
(11:30) v sale terreně zámku. Program se odehrává každou červencovou  
a srpnovou neděli, pohádka je každý týden jiná. Rezervace doporučena. 

NPÚ-STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ, 
326 773 098, WWW.ZAMEK-MNICHOVOHRADISTE.CZ

SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE 
Seminář historického tance se souborem Marianne Libčice nad Vltavou.  
Uvidíte tance z období 16., 17., 18. a 19. století. Program se odehrává  
v sale terreně pod vedením umělecké vedoucí Jany Kastnerové, a to od 29. 
června do 4. července vždy od 10 do 16 hodin.

VALDŠTEJNSKÉ KRATOCHVÍLE
Prohlídky II. návštěvnického okruhu oživené tancem, hudbou a scénkami ze 
života Valdštejnů v dobových kostýmech. Účinkují soubory Salome, Tem-
pus Fugit a profesionální herec Luděk Jiřík. Rezervace doporučena. Akce 
se koná 5. a 6. července. 5. července můžete vybírat z denních prohlídek  
v 10:15, 11:45, 14:15 a 15:45 hodin a nočních v časech 20:00, 20:30, 21:00 
a 21:30 hodin, 6. července jsou na výběr stejné časy, ovšem pouze přes den.

SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovanou výstavu dravců, například raroha, káněte, poštolky, výra  
a dalších a letové ukázky v podání sokolnice Věry Gilové můžete v zahradě 
zámku u sala terreny zhlédnout ve dnech 9. až 14. července, 27. a 28. čer-
vence, 10 a 11. srpna, 24. a 25. srpna, 1. září, 8. září, 14. a 15. září vždy 
od 10 a od 15 hodin. Letové ukázky se v těchto dnech konají vždy v 11 a 14 
hodin. Program je zrušen v případě nepříznivého počasí.

BAROK BEZ PARUK
Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století se odehrává v sale terreně 
pod vedením uměleckého vedoucího Michala Pospíšila od 8. do 14. červen-
ce. Koncert seminaristů můžete navštívit 12. července od 17 hodin.

ŠLECHTICKÉ KRATOCHVÍLE
Historické tance a scénky ze života šlechty v dobových kostýmech se sou-
borem Marianne Libčice nad Vltavou můžete zhlédnout v zámecké zahradě  
a v obřadní místnosti 20. a 21. července mezi 10. a 16. hodinou.
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DEVATERO ŘEMESEL
Prodejní výstava chráněných dílen mladoboleslavského Centra 83 – pro-
dej výrobků z přírodních materiálů. Od 3. do 25. srpna od 9 do 16 hodin  
v sale terreně, o víkendech s ukázkami řemesel.

HRADOZÁMECKÁ NOC
Oživenými nočními prohlídkami na téma setkání panovníků Svaté aliance na 
mnichovohradišťském zámku v roce 1833 si můžete zpříjemnit večer 31. srp-
na. Prohlídky začínají ve 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30.

Anenskou pouť zahájí 
odpoledne se Sadovankou
Koncem července proběhne v Mni-
chově Hradišti tradiční Anenská pouť 
u kostela sv. Anny a v areálu bývalé-
ho dopravního hřiště nad skatepar-
kem. 

Od pátku 26. července do ne-
děle 28. července vás čeká záplava 
prodejních stánků a samozřejmě 
také rozličné pouťové atrakce. Akci 
však už v pátek od 17 hodin zahájí 
dvouhodinový pořad známých čes-
kých, moravských a slovenských 
písniček v podání dechové kapely 
Sadovanka ve farní stodole. Přijďte 
si zatančit či zazpívat. O zábavu 
mezi jednotlivými písničkami se po-

stará průvodním slovem lidový vy-
pravěč Slávek Kubík.

Z bezpečnostních důvodů  
a také kvůli umisťování stánků  
v ulici V Lípách dojde k její uza-
vírce od pátku 26. července od 17 
hodin do neděle 28. července do 
22 hodin. Povolení vjezdu budou 
mít pouze obyvatelé ulice V Lípách, 
autobusy a složky Integrovaného 
záchranného systému. Pro ostatní 
platí objízdná trasa přes Sychrov  
a Podolí. Městský úřad děkuje za re-
spektování dopravního značení.

Redakce

Proč v létě navštívit Muzeum 
města Mnichovo Hradiště?

Za pozornost stojí i další – méně 
nápadné exponáty. V expozici věno-
vané lékárně jsou vzácné Mathioliho 
herbáře, ale najdeme zde také ručně 
psanou knihu receptů doktora Kittla. 
Možná, že podle některého z nich 
se dnes vyrábějí známé sirupy, jsou 
tam ale další a další recepty, které 
by určitě stálo zato někdy vyzkoušet. 
Nahlédnutí do sešitu, v němž si lé-
kárník zaznamenával léky vydané v 
19. století místní šlechtické rodině 
Valdštejnů, nás zase přesvědčí o 
tom, že problémy a nemoci, které 
trápí nás, trápily i generace minulé, 
ať už jejich příslušníci žili na zámku 
nebo v podzámčí.

Ve výčtu zajímavých exponátů 
bychom mohli pokračovat. Vždyť 
jsme se ještě nezmínili o vzácných 
vyřezávaných včelích úlech, vyso-

kých kolech značky Kohout či se-
cesních kočárcích. Na své si přijdou 
i milovníci obrazů či příznivci arche-
ologických nálezů. Lebka nosorožce 
či mamutí zuby se líbí hlavně dětem.

Zkrátka přijďte se podívat do 
muzea a objevit i pro sebe něco, 
čeho jste si při svých dřívějších ná-
vštěvách třeba vůbec nevšimli...

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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Z HISTORIE
Vyražte po stopách historie hradišťského pohostinství

Při příležitosti výstavy Od hos-
pody k hospodě, která probíhá  
v městském muzeu, přinášíme in-
formace s tímto tématem souvise-
jící. Tento článek je tedy i pozván-
kou k návštěvě zmíněné výstavy. 

První pivovar v dnešním Mnichově 
Hradišti máme doložen již v osa-
dě Rybitví, byl založen současně  
s krčmou, snad v 2. pol. 13. století. 
Nacházel  se pod dnešním zámkem 
– na místě, kde později stály domy 
čp. 306, 82, 328, poblíž potoka Ne-
dbalky a v blízkosti pramene zvané-
ho Barborka. K pivovaru náležela 
také sladovna. 

V 16. století pak jsou doloženy 
pivovary v okolí – v roce 1554 ve 
dvoře pod hradem Valečov, později 
ve Studénce, Malobratřicích a v Sol-
ci. V roce 1570 je založen pivovar 
Klášter, později Zásadka, Bakov, 
Zvířetice a  Kněžmost. Každý pivo-
var měl svoji vlastní chmelnici.

Majitel zdejšího panství Václav 
Budovec z Budova udělil kolem roku 
1602 právo vařit a prodávat pivo  33 
mnichovohradišťským měšťanům  
a dvěma sládkům. Vztahovalo se na 
domy na náměstí a v jeho bezpro-
střední blízkosti. Po několika letech 
však měšťané majiteli právo vrátili, 
zavázali se kupovat pivo v pivovaře 
panském, a za to byli osvobozeni 
od všech platů a robot. V roce 1634 
se v panském pivovaru vařilo „ pivo 
světlé, ročně nejméně 35x po 24 
sudech, ječného piva 8x po dvaceti 
sudech“.

V roce 1694 byl starý pivovar 
zbourán a na jeho místě postavena 
„nová hradišťská hospoda“. Ta stará 
stávala na rohu dnešních ulic Kláš-
terské a Budovcovy v čp. 114, popr-
vé je připomínána v roce 1636. Od 
konce 17. století se nazývala podle 
svých majitelů – Cinků – Cinkovna. 
V polovině 19. století hospodu kou-
pila správa valdštejnského velkostat-
ku, zbořila ji a zřídila zde zelinářskou 
zahradu. V roce 1933 byla v tomto 
místě postavena na upravené regu-
lační čáře novostavba čp. 821. 

Zajímavé informace o mnicho-
vohradišťských hospodách v 19.  
a na počátku 20. století  najdeme 
ve vzpomínkách Františka Mendíka. 
Autor vychází z velké části z vlast-
ních zkušeností, ale i ze vzpomínek 
tehdejších pamětníků. Pojďme si 
tedy některé připomenout. 

Začneme na náměstí, na rohu 
Turnovské ulice. Zde stávala stará 
hospoda  U Jezdce. Byla  postavena 
vrchností v roce 1679 pro Michala 
Koberu, nová budova pak v roce 
1707. Jejími majiteli bylo několik ge-
nerací rodiny Reitrovy, proto získala 
hospoda název Gasthof zum Reiter, 
česky hospoda U Jezdce. Později, 
když patřila manželům Kyselovým, 
používalo se označení Kyselovna.  
V roce 1915, poté co hospodu kou-
pila Okresní pojišťovna, byl dům 
zbourán a podle plánu zde měl být 
postaven hotel. Nakonec po dlou-
hých průtazích zde byla v roce 1927 
zkolaudována budova s kancelářemi 
Okresní pojišťovny. 

Směrem vlevo od této budovy, 
na místě dnešní školy, stál starý, tak-
zvaný Weissův dům čp.  244. V něm 
měla krátký čas restauraci vdova 
Anna Patočková, která měla osobní 
koncesi hostinskou a poté ji přenesla 
do domu čp. 30 na náměstí.  

Na severní straně náměstí stály 
určitou dobu vedle sebe dokonce tři 
hostince. Nejznámější byl hostinec 
U Černého orla, v domě čp. 239. 
Byla to jednopatrová budova, další 
obytné objekty stály v zahradě, kde 
byl i kuželník a pavilon pro hudeb-
níky. V přízemí byla velká hostinská 

místnost, v poschodí byl v 19. sto-
letí největší taneční sál v Mnichově 
Hradišti, kde se odbývaly taneční 
zábavy a koncerty. V hostinci měl 
své sídlo Sokol, Čtenářská beseda 
a jiné spolky, konaly se zde veřejné 
schůze. Majitelem byl koncem 19. 
století František Weiss. Byl to inte-
ligentní, vzdělaný člověk, ale podle 
pamětníků podivín po svém otci. Byl 
první, kdo v Hradišti jezdil na kole  
i na lyžích, jezdil i na koni, rád se pro-
jížděl před budovou okresních úřadů 
(dnešní Klub). Vyhovovalo mu, že 
místo bylo tehdy pouze vysypáno 
škvárou, byl proti jeho vydláždění. 
Rád sedal mezi hosty s namazaným 
krajícem chleba, který zapíjel vodou. 
Podle jeho názoru jen hloupí lidé 
jedli maso a pili pivo. Na svém lůžku 
měl narovnané štěpiny dříví, na kte-
rých spal, a pochvaloval si, jak je to 
zdravé. Weiss prodal hostinec své-
mu bratrovi Adolfu Weissovi, sládku 
na Klášteře. Od něho pak hostinec 
koupila Městská spořitelna, která 
jej v roce 1913 zbourala a postavila  
v letech 1914–1918 nynější budovu.

Hned ve vedlejším domě čp. 
238 býval hostinec U Zlaté koruny, 
zájezdní hospoda majitelů Reitro-
vých či Weissových. Koncem 19. 
století však byla zrušena, dům kou-
pil František Kolomazník a zřídil zde  
drogerii U Bílého anděla. 

Vedle tohoto domu, na rohu 
náměstí a dnešní ulice Palackého,  
v čp. 237 byl zájezdní hostinec s ná-
zvy U Černých, Modrá hvězda nebo 
Zlatá hvězda. V patře měl taneční 
sál, kde se ještě roku 1870 tančilo, 
později byl upraven na pokoje pro 
hosty. Do dvora se vjíždělo z nynější 
ulice Palackého uličkou vedle domu 
čp. 236. Stávaly tam dřevěné chlé-
vy, z nichž prosakovala hnojůvka  
a vytékala vedle vrat do ulice, na což 
obyvatelé často poukazovali. Hosti-
nec patřil po několik generací rodině 
Matesových. Byl hojně navštěvován 
venkovany i místními denními hos-
ty. Odbývalo se zde mnoho schůzí 
agrární strany, ale i městských, dlou-
há léta zde měl sídlo Okrašlovací 
spolek, krátce i Sokol. Na rozdíl od 
jiných hospod se zde nehrály karty. 

Na západní straně náměstí v čp. 
30, kde kdysi bývala pošta, byl také 
krátkou dobu hostinec. Sem chodili 
především státní i hraběcí úředníci 
a jen několik starších hradišťských 
měšťanů. Společnost se bavila hrou 
v karty a vyprávěním, převážně  
v němčině.

Na rohu náměstí a Poříčské  
i dnes stojí hostinec U Hroznu, čp. 
27. Současná budova byla posta-
vena kolem roku 1820. Hostinec byl 
průjezdný z náměstí do Poříčské uli-
ce, v době před zřízením železnice 
zde zastavovaly dostavníky. Mezi 
majiteli domu najdeme v 19. století 
osobnost Tomáše Hindla, vald-
štejnského správce, autora pamětí 
mnichovohradišťského panství. Za 

připomenutí stojí i fakt, že v domě se  
v roce 1822 narodil Leopold Kompert 
německy píšící židovský spisovatel.

V 2. polovině 19. století byl 
hostinec majetkem Ignáce Ptáční-
ka, kterému patřil i protější hostinec  
U Beránka. Do průčelí ulice Bo-
leslavské byl na zdi veliký nápis 
Gasthof zur Traube (zesměšňován 
na hospoda U Trouby), do náměstí 
na dřevěné tabuli český nápis hosti-
nec U Hroznu. V hořeních místnos-
tech bylo několik hostinských pokojů 
a menší taneční sál, v kterém se od-
bývaly taneční hodiny a zřídka plesy. 
Hostinský Emanuel Ptáčník, bratr 
majitele, byl člověk, který podpo-
roval každou legraci. Byl proto pře-
zdíván Maník Ptáčník. Měl pronajatý 
rybolov, proto se zde velmi často 
připravovaly ryby. Hostinec navště-
vovali úředníci velkostatku, lesníci, 
někteří divadelní ochotníci a hlavně 
cestující, kteří do města přijížděli za 
obchodem. Z tohoto hostince se po-
řádaly masopustní průvody za účasti 
hostinského Ptáčníka, který půjčoval 
účastníkům průvodu kostýmy. V poz-
dější době byly v domě vybudovány 
byty, nacházela se zde i advokátní 
kancelář JUDr. Václava Žilky.  

V protějším rohovém domě čp. 
9 byl hostinec U Beránka, známý 
tím, že se zde točilo výhradně pivo  
z pivovaru v Podkováni, zvané sel-
ské. Hosté, kterých ale nebylo mno-
ho, se zde scházeli kvůli hraní karet. 
Pravidelně zde uvádělo svá předsta-
vení Maiznerovo loutkové divadlo. 
Při této příležitosti pak přicházelo 
více lidí. Před vybudováním želez-

nice zde bývala stanice dostavníků 
jezdících do Prahy a do Liberce. Na 
dvoře stály chlévy a seníky přede-
vším pro dobytek, který zde byl ustá-
jen při výročních trzích. Po zbourání 
staré budovy zde bylo vybudováno 
Ottovo řeznictví. 

Zbývá nám jižní strana náměs-
tí. V domě  čp. 286 býval hostinec  
U Zeleného stromu, který v druhé 
polovině 19. století patřil řezníku 
a hostinskému Antonínu Tůmovi. 
Řeznictví bylo také hlavním zdro-
jem obživy majitele. Vedle šenkovny 
směrem do náměstí měl řeznický 
krám, později i obchod se střevy pro 
uzenáře. 

Hostinec U Karlových Varů čp. 
284 patřil v 17. a 18. století rodině 
Štýblerově, jejíž příslušníci zastá-
vali v několika generacích funkci 
purkmistra. V době, kdy byl dům 
ve vlastnictví několika generací 
rodiny Arnoldových, bylo zde v pro-
vozu lazebnictví. V 19. století míval 
hostinec směrem do náměstí větší 
šenkovnu a vedle menší pokojík  
a kuchyň, v poschodí několik bytů.  
Z náměstí se vjíždělo do prostran-
ného dvora, kde byly další obytné 
budovy, špýchary, dřevěná stodola 
a za ní zahrada. Zde přenocovávali 
trhovci a obchodníci. Na počátku 
20. století, kdy byl majitelem Václav 
Zíma, vášnivý nimrod, byla hospoda 
známá přípravou jídel ze zvěřiny.

V hostinci měl svou místnost 
spolek vojenských vysloužilců, Ře-
meslnická beseda a další spolky. 
Po několik let sídlila v prvním patře 
Okresní hospodářská záložna. Po 

druhé světové válce zde byl pro-
voz pohostinství na čas přerušen 
a v budově byla umístěna městská 
knihovna.

V domě čp. 277 na přelomu 
19. a 20. století židovský obchod-
ník Albert Mendl a později jeho 
synové provozovali výčep lihovin  
a velkoobchod s vínem zvaný Kořalna  
u Mendlů. Pozdější majitelé Josef No-
votný a Josef Bayer zde měli prodej  
a výčep lihovin a velkoobchod kolo-
niálním zbožím.

Také uprostřed náměstí, na rad-
nici, býval hostinec. Ve staré radnici, 
stojící do roku 1892, byl výčep v pří-
zemí, v poschodí divadlo a taneční 
sál. Na sále se konala každý výroční 
trh taneční zábava. Sem přicháze-
li rolníci, kteří přiváželi na prodej 
obilí a poté utráceli stržené peníze, 
zábavy bývaly velmi rušné a často 
končívaly rvačkou. To pak hostinský 
posílal pro místního siláka sklenáře 
Čumpelíka, který zjednal pořádek. 
Později byl hostinec na radnici zru-
šen. V nově postavené budově byl 
opět zřízen. Hospoda byla v přízemí 
na severní straně, měla jednu veli-
kou místnost a vedle menší pokojík 
pro spolkové schůze. V poschodí byl 
taneční sál, který však sloužil záro-
veň jako hlediště pro divadlo. Sál byl 
největší v Hradišti, a proto se zde 
až do postavení sokolovny odbývaly 
taneční i jiné zábavy. Nájemcem re-
staurace byl J. Verich, dobrý kuchař.

Také v ulicích přilehlých k ná-
městí bylo několik pohostinství.  
V dnešní ulici Víta Nejedlého v čp. 
291 býval hostinec U Černého ko-
níčka. Měl stinnou zahradou osáze-
nou kaštany a v ní kuželník. V za-
hradě byla také krytá veranda, kde 
se tančilo nebo zde mívaly vystou-
pení kočovné herecké společnosti. 
Známým hostinským zde byl Josef 
Kratochvíl. Byl to horlivý vlastenec, 
svým politickým přesvědčením se 
hlásil k mladočechům. Ve svých ná-
zorech a činech byl velmi radikální, 
často pronášel až protistátní výroky. 
V hostinci neměl sídlo žádný spolek, 
ale chodila sem společnost zámož-
nějších středních vrstev, každou so-
botu se zde scházeli státní úředníci, 
valdštejnští úředníci a někteří měš-
ťané. Těmto setkáním se říkávalo 
Landtag. V zahradě se hrávaly ku-
želky, konaly se koncerty, slavnosti 
a divadelní představení i politické 
schůze. Dcera hostinského Anna 
byla dobrou pianistkou, s doprovo-
dem houslí Karla Fiedlera často hrá-
la a zpívala. Hostinský měl hostinec 
vyzdoben podobiznami významných 
osobností českých dějin, v průčelí 
na zdi visel obraz F. L. Riegra. Po 
politickém konfliktu, tzv. punktacích, 
ho hostinský na znamení nesouhla-
su s Riegrovými názory sundal, tím 
společnost urazil a víckrát se zde už 
nesešla.

Ve 30. letech 20. století se 
nacházel v této ulici také hostinec  

s názvem Orient,  který byl však 
spíše večerním a nočním podnikem, 
zaměřeným na bar a údajně posky-
toval i ženské sexuální služby. 

V Poříčské ulici čp. 23 býval  
v 19. století hostinec U Novotných, 
s velkou zahradou a kuželníkem. 
Zachovala se fotografie pruských 
vojáků sedících v roce 1866 u piva 
na této zahradě. Zde hrávali mnicho-
vohradišťští ochotníci i jiné herecké 
společnosti, byla tu prostorná tančír-
na. Své cvičiště zde měli sokolové, 
později se přestěhovali do hostince 
U Černého orla. Dům byl zbořen  
v roce 1988.

V ulici Turnovské byl nakrátko 
zřízen hostinec v domě čp. 312. 
Přesto, že byla restaurace zařízena 
na tehdejší dobu nákladně a vkus-
ně, nebyla příliš navštěvována a byla 
brzy zrušena. 

Známý byl v Turnovské ulici  
v čp. 323 hostinec U Benešů. Nízký 
dřevěný domek byl postaven v roce 
1849, zbořen v roce 1975. Hostinec 
zde provozoval Antonín Beneš. Za-
sedal v městské radě, byl předsedou 
občanské záložny, předsedou spol-
ku řezníků a hostinských, starostou 
Sokola atd. Byl vyučený řezník, 
bývalý četník, velice slušného vystu-
pování, i proto byl oblíben. Své sídlo 
zde měl dlouho Sokol. Další majitel, 
Antonín Beneš ml., přistavěl k hos-
podě řeznický krám.

V domě čp. 349 měl  Karel Svo-
boda prodej piva v láhvích, mohl 
pivo z láhví rozlévat, ale nesměl če-
povat. Pravý hostinec to tedy nebyl. 

Zapomenout nesmíme na re-
stauraci Trychtýř, pojmenované po-
dle tvaru parcely, na které dům  stojí. 
Byla to první svijanská restaurace  
v Mnichově Hradišti, zřídil ji Karel 
Růta z Doubravy.

V ulici Jičínské bývaly dva hos-
tince. Jeden byl v domě čp. 268, 
který byl zbořen v roce 1954. Hos-
tinským byl Josef Kukaň. Zajímavé 
je, že v tomto domě se v roce 1865 
narodil Karel Likavec, známý hra-
dišťský tulák. Druhý hostinec v této 
ulici byl v domě Václava Štěpánka, 
v místě, kde dnes stojí dům bývalé 
pošty čp. 269.

Zde naše putování po hradišť-
ských hospodách přerušíme. Do 
dalších ulic se podíváme v zářijovém 
vydání zpravodaje. Na závěr ale ješ-
tě jednu zajímavost. Tak jako my, pu-
tovala po hradišťských hospodách v 
80. letech 19. století stolová společ-
nost mladých divadelních ochotníků. 
Původně se nazývali Národní krobó-
tl (kravata), později se přejmenovali 
na společnost Mravenci. K členům 
spolku patřil např. nám známý Fran-
tišek Mendík nebo pozdější ředitel 
Zemské banky JUDr. Jan Lošťák. 
Spolek měl svá pravidla, znakem 
členství byla skutečně kravata v ná-
rodních barvách, při každé schůzce 
byl jiný člen spolku předsedou, za 
každé nečeské slovo se platil po-
platek. Pokuty se platily i za pozdní 
příchody. Hlavním cílem byla snaha 
získat peníze na stavbu samostat-
ného divadla. Mravenci se scházeli 
pravidelně jednou týdně, pokaždé  
v jiném hostinci. Zde předváděli 
scénky, písně, komické výstupy  
a přilákali tak mnoho návštěvníků. 
Z tržby pak hostinský přispíval do 
spolkového fondu. Když byl v nové 
radnici vystavěn divadelní sál, ustou-
pili ochotníci od snahy stavět nové 
divadlo a Mravenci ze získaných 
peněz zaplatili oponu. Je to ta, která 
je dnes vyvěšena ve foyeru  měst-
ského divadla.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

(s využitím knihy Heleny Průškové 
Můj dům, můj hrad)
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27. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LVÍ KRÁL
Hraná verze známého příběhu lvího prince Simby od studia Disney.

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

12. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
THE CURE: ANNIVERSARY 1978-2018 LIVE IN HYDE PARK  
Koncert kapely The Cure byl 7. července 2018 uspořádaný k 40letému 
výročí této rockové legendy v londýnském Hyde Parku a odtud špičkově 
nasnímaný, aby si skvělou atmosféru koncertu užili nyní i diváci v kinech 
po celém světě. The Cure budou také jednou z hlavních hvězd na letošním 
festivalu Colours of Ostrava ve dnech 17. až 20. července.

13. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2 
Další napínavé příhody domácích mazlíčků, které znáte již z prvního dílu.

19. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LVÍ KRÁL
Hraná verze známého příběhu lvího prince Simby od studia Disney.

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

26. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DIEGO MARADONA
Dokumentární film o životě známého argentinského fotbalisty.

KALENDÁR AKCÍˇ

5. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPIDER MAN: DALEKO OD DOMOVA  
Superhrdina Peter Parker opět v akci – tentokrát v Evropě!

OSTATNÍ

DC JIZERA
2. ČERVENCE, 13:00
CESTOVATELSKÉ SETKÁNÍ S PROJEKCÍ FOTOGRAFIÍ Z PATAGONIE 
Seminář Cestování s trénováním paměti vede lektorka s dlouholetou praxí 
v práci se seniory, zejména s klienty s poruchami paměti. V průběhu inter-
aktivního semináře tak senioři mohou „procestovat“ Patagonii a navíc si 
přitom zábavnou, nenásilnou formou procvičit paměť.

5., 6., 20. A 21. ČERVENCE, 
3., 4., 17., 18. A 31. SRPNA, 1. ZÁŘÍ
PROHLÍDKA RADNIČNÍ VĚŽE  
S PRŮVODCEM
Komentované prohlídky mimořádně 
zpřístupněné radniční věže vždy  
v 10, 13 a 15 hodin. Prohlídka začí-
ná před vchodem do radnice (histo-
rický vstup). Z důvodu omezené ka-
pacity je nutná telefonická rezervace 
na tel. čísle 326 772 464 nebo 607 
015 094.
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23. SRPNA, 21:00, FILMOVÁ PROJEKCE POD ŠIRÝM NEBEM
LETNÍ KINO: BOHEMIAN RHAPSODY
Letní kino pod širým nebem na prostranství před kaplí sv. Anny vedle zám-
ku. Sezení na vlastních dekách a židličkách, drobné občerstvení na místě 
zajištěno. Zhlédněte divácky nejpopulárnější film letošního roku o kariéře 
legendární kapely Queen.

6., 13., 20. A 27. ČERVENCE, 3., 10., 17., 24. A 31. SRPNA, 7:30 AŽ 12:00
FARMÁŘSKÉ TRHY
Farmářské trhy na Masarykově náměstí na parkovišti u restaurace U Kar-
lových Varů.

10. A 24. ČERVENCE, 7. A 21. SRPNA, 16:00 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města vaše otázky související s jeho agen-
dou. Konzultace probíhají ve velké zasedací místnosti městského úřadu.

13., 14., 27. A 28. ČERVENCE, 10., 11., 24. A 25. SRPNA
PROHLÍDKA KOSTELA SV. JAKUBA V MNICHOVĚ HRADIŠTI
Komentovaná prohlídka kostela spojená s výstupem na věž. Průvodce se 
dostaví vždy před začátkem prohlídky (v 10, 13 a 15 hodin) přímo na místo, 
rezervace není nutná.

13. ČERVENCE, 14:00 
TÁBOR LIDU NA MUŽSKÉM
K připomínce tábora lidu z roku 
1869, kdy se pod vrcholem Muž-
ského setkalo 40 tisíc lidí, se 
uskuteční vzpomínkový program, 
v rámci kterého zazní národní 
písně, proběhne prodej pamětní 
pohlednice a především odhalení 
informační tabule právě o táborech 
lidu. Akce se v 19. století zúčast-
nila velká část Hradišťáků, možná 
i vaši příbuzní. Bylo by hezké na 
tuto tradici navázat. Více informací 
na tel. č. 602 306 940.

V OKOLÍ MĚSTA
6. ČERVENCE, 14:00, ŽEHROV
41. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DECHOVÝCH HUDEB  
V areálu u rybníka vystoupí dechovky: Český ráj ze Všeně, Broďanka ze 
Železného Brodu, Podzvičinka z Bílé Třemešné, Táboranka z Koštálova.

14. ČERVENCE, 18:00, KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU
LETNÍ MUZIKOTERAPEUTICKÝ KONCERT
V kostele Narození Panny Marie zazní lidové a etnické nástroje (koncovky, 
salašnické fujarky, udu, djembe, brumle, tibetské mísy, zvonky, kartálky, 
ústní harfa, dešťová hůl, didgeridoo a další) a zpěv. Koncertem budou pro-
vázet, hrát a zpívat Eva Palcútová a Petra Bolfová. V kostele je možné 
rovněž zhlédnout výstavu zvětšenin starých pohlednic obce.

24. SRPNA, 17:30, KORYTA
MICHAL TUČNÝ REVIVAL  
Revivalový zpěvák Rosťa Fišer a jeho kapela zahrají v letní aréně písně 
Michala Tučného. Jistě vás potěší jak svým zpěvem, tak přesvědčivou 
vizáží a nakazí dobrou náladou.

MUZEUM
DO 1. ZÁŘÍ
OD HOSPODY K HOSPODĚ ANEB NA JEDNO DO MUZEA 
Letní výstava věnovaná historii pohostinství na Mnichovohradišťsku nabízí 
dobové interiéry, fotografie i vybavení. 14. července a 24. srpna budou 
součástí výstavy rovněž dílničky pro děti s Jednotou bratrskou.

13. ČERVENCE A 17. SRPNA
EXKURZE DO PIVOVARU KLÁŠTER
Komentovaná prohlídka tradičního regionálního pivovaru spojená s ochut-
návkou místní produkce. Informace a rezervace míst na tel. čísle 326 771 
001.

26. AŽ 28. ČERVENCE 
ANENSKÁ POUŤ 
Největší červencová slavnost, 
která se odehraje v ulici V Lípách 
u zámku. V pátek 26. července ji 
zahájí kapela Sadovanka ve farní 
stodole, od pátku do sobotní 23. 
hodiny bude v provozu lunapark  
a stánky. Zveme všechny milovní-
ky pouťových atrakcí. 
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Léto budiž pochváleno

Mládežnická soutěž RCEŽ15
V souvislosti s neustálým voláním 
po technické zručnosti naší mláde-
že školního věku byla v roce 2017 
vymyšlena pro letecké modelářské 
kroužky nová kategorie určená žá-
kům do 15 let, která se právě tento 
nedostatek snaží alespoň částečně 
napravit. Kolegové z Modelklubu 
Hořice a my z Modelklubu Mnicho-
vo Hradiště jsme se spojili při tvorbě 
jejích pravidel. V letošní sezoně se 
postupně přidaly i další kluby, napří-
klad z Moravy, a zájmové kroužky při 
základních školách.

Našimi modely jsou motorové 
elektrovětroně řízené klubovou RC 
soupravou (RC znamená rádiem 
řízený). Model je převážně dřevěné 
konstrukce o rozpětí do 2,5 metru. 
O elektropohon se stará dvojčlánek 
7,4 V o kapacitě max. 1300 mAh. 
Kormidla jsou ovládána jenom dvě-
ma servy. Tato konstrukce prošla za 
roky drobnými úpravami, aby byla 
co nejlépe připravená pro stavbu a 
možnosti oprav přímo na závodech.

Mladí žáci pod dozorem oběta-
vých instruktorů na kroužku vše po-
staví, osadí RC příslušenstvím a po-
tom jenom doufají, že při závodech 
dokáží podat nejlepší výsledky, kte-
ré budou stačit k umístění na bedně. 
Tento technický obor zvládají i dívky. 

Jedna žákyně je i v našem klubu. 
Při závodech klukům nedaruje nic 
zadarmo. Již několikrát se umístila i 
na stupních vítězů.

Celý závod probíhá v dese-
timinutových časových úsecích. 
Po 30 vteřinách od startu je nutno 
vypnout motor a vydržet pouze za 
pomocí termického proudění. Do 
10 minut musí závodník s modelem 
opět přistát. Jako třešničku na dortu 
mají žáci připravené dva čtverce pro 
přistání, větší 30x30 metrů a uvnitř 
menší 15x15 metrů. Hodnotí se jak 
délka celkového letu, tak přesnost 
přistání do vymezeného čtverce.

Přál bych vám vidět tato přistá-
ní, kdy modely absolvují tvrdé pev-
nostní zkoušky a vedoucí kroužků 
infarktové stavy.

Právě tyto závody pořádá v le-
tošním roce i Modelklub Mnichovo 
Hradiště za podpory města Mnicho-
vo Hradiště. 

Pokud by vaše dítě tato činnost 
zaujala, není nic lepšího než se spo-
jit přímo s vedoucím našeho kroužku 
zde v Mnichově Hradišti, kterým je  
Aleš Rychlý st.

Ondřej Šverma, 
Modelklub Mnichovo Hradiště 

Téměř roční působení projektu 
v ORP Mnichovo Hradiště 

Projekt MAP II Mnichovohradišťsko 
nabízí prostřednictvím seminářů, 
přednášek, výjezdů či pracovních 
skupin možnost seberozvoje nejen 
pedagogům, ale i neformálním vzdě-
lavatelům či rodičovské veřejnosti  
s cílem ještě více přispět ke kvalitě 
vzdělávání v našem regionu. 

Od poloviny září loňského roku 
jsme formou výše zmíněných aktivit 
nabídli místním i přespolním zájem-
cům 24 setkání pracovních skupin 
pro matematickou či čtenářskou 
gramotnost, pro rovné příležitosti 
nebo financování, případně pro žá-
kovskou participaci, regionální vzdě-
lávání a podporu dobrého klimatu ve 
školách. Pod naší taktovkou zahájili 
svá setkávání školní metodici pre-
vence, asistenti pedagoga, knihovní-
ci, zástupci malotřídních škol, učitelé 
a vedoucí pracovníci mateřských 
škol. V rámci výjezdů jsme navštívili 
dvě liberecká nízkoprahová zaříze-
ní, vyjeli jsme za inspirací do praž-
ské Montessori základní školy Na 
Beránku, obdivovali jsme nedalekou 
Základní a mateřskou školu Okna, 

ať už z důvodu kouzelné školní za-
hrady, útulného vnitřního vybavení 
či existence lesní školky, a na závěr 
roku jsme se potěšili cestou do jičín-
ské Základní školy Železnická, jejíž 
součástí je i areál ekologické výcho-
vy Čtyřlístek vybudovaný na místě 
nevyužívaného pozemku školy. 

Těší nás spolupráce s mnicho-
vohradišťskou knihovnou – společně 
jsme zájemcům z řad dětí nabídli 
Noc s Andersenem, čtenářskou díl-
nu na základě knihy Kouzelná bater-
ka pro děti v klášterské družině, po-
vídání o knihách pro děti z Mateřské 
školy Klášter či komiksový workshop 
s Danielem Vydrou pro žáky z dru-
hého stupně mnichovohradišťských 
základních škol. Ředitelé škol z ce-
lého ORP měli možnost dozvědět se 
podrobnější informace o změnách 
ve financování regionálního škol-
ství, neformální vzdělavatelé pak 
proniknout zážitkovou formou do 
tajů první pomoci, což mohou vyu-
žít při své práci s malými svěřenci. 
Díky Lence Sosnovcové, ředitelce 
Gymnázia Mnichovo Hradiště, jsme 
nahlédli pod pokličku finského škol-
ství i programu Erasmus+. Kromě 
Montessori vzdělávacího systému 
jsme formou dvou setkání poznávali 
i waldorfskou pedagogiku, nejprve 
prostřednictvím Jarmily Ponocné  
z boseňské Mateřské školy Klubíčko, 

posléze díky dvěma pánům učitelům 
ze Semilské waldorfské základní 
školy. Největšího zájmu z řad ve-
řejnosti se dočkal Zdeněk Okleštěk, 
lektor vědomé komunikace s dětmi, 
který svou interaktivní přednáškou 
bořil a tvořil sebevědomí u dětí. Ten-
to výčet však není zdaleka konečný, 
měl pouze přinést představu o šíři 
aktivit, které jsme zájemcům v uply-
nulém školním roce nabídli. 

S ohledem na letní prázdninové 
volno utlumujeme i my svou činnost, 
nicméně pouze navenek. Již v neděli 
1. září se s vámi všemi rádi uvidíme 
na Přírodním vítání nového školního 
roku na pláži u Jizery, v druhé po-
lovině září pak na workshopu pro 
rodiče o kyberšikaně či na semináři 
pro učitele mateřských a základních 
škol o přírodní zahradě a její smys-
luplnosti. Mnohé další semináře či 
přednášky jsou rozjednány, sledujte 
tedy náš web (www.map-mh.cz) či 
facebookový profil MAP II Mnichovo-
hradišťsko, aby vám neunikla žádná 
z pozvánek, které budeme postupně 
zveřejňovat. Realizační tým MAPu 
přeje všem pedagogům, neformál-
ním vzdělavatelům i rodičům příjem-
ný letní oddych.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Veselá odpoledne v knihovně pokračují
Čtení v městské knihovně úspěšně 
pokračuje. V květnu přečetl pohád-
ku dětem Aleš Rychlý, referent pro 
kulturu, vnější vztahy a partnerská 
města z městského úřadu. Ten nej-
prve klukům a holčičkám představil 
svoji práci, a protože právě on je 
tím, komu leží na bedrech starost 
o většinu akcí a oslav pořádaných 
ve městě, vybral si pohádku od 
Josefa Čapka Jak pejsek s kočič-
kou slavili 28. říjen. Děti dostaly 
za úkol namalovat státní vlajku  
a vybarvit kočičku, odměnou jim 
byly tužky s logem města a vlaječky. 
Veselé povídání zakončila pohádka  
Jak pejsek z kočičkou vařili dort a 
pan Rychlý získal po tomto odpoled-
ni spoustu fanynek a fanoušků mezi 
nejmladšími občánky našeho města.

V tropickém červnovém odpo-
ledni si na dvorku u knihovny roz-
balily svá týpí mnichovohradišťské 
indiánky z místního kmene Osmaka 
Opo. Paní Aneta Velichová a Zu-
zana Majdlochová představily dě-

tem svoji zálibu, přečetly Indiánské 
pohádky od Vladimíra Hulpacha,  
s dětmi si vyrobily kožené přívěsky 
na krk a taštičky s indiánskými zna-
ky i spoustou korálků a peříček. Při 
indiánském zpěvu kluci a holky ani 
nedutali, z té síly okamžiku mrazilo v 

zádech, ačkoli teplota vzduchu pře-
sahovala třicítku. Tradiční muffny  
indiánské odpoledne zakončily a na 
další čtení se těšíme v září.  

Lucie Krausová,
Městská knihovna MH

Děti dětem připravili olympiádu
Na pátek 7. června připravili členové 
žákovské samosprávy ZŠ Student-
ská Den pro děti. Jednalo se o zá-
stupce 4. až 9. tříd, kteří měli za úkol 
připravit stanoviště a úkoly pro děti z 
prvních, druhých a třetích tříd. Akce 
se žákům velice zdařila. Ačkoliv 
předpověď počasí zprvu hlásila déšť, 
bylo skvělé, že nevyšla a že celé do-

poledne krásně svítilo sluníčko. 
Každý rok se tento školní dětský 

den nese v duchu nějakého tématu, 
a protože se vše odehrávalo v pro-
storách nového sportoviště, téma 
Olympiáda se nabízelo. Co stanovi-
ště, to jiný stát. Organizátoři se tedy 
museli seznámit nejen s vlajkou, ale 
i se zvyky a typickými znaky dané 

země, aby malé děti bezpečně po-
znaly, o které státy se jedná. 

Bylo báječné, jak se všichni do 
příprav zapojili, vše pod heslem Děti 
dětem. Těšíme se na další nápady 
našich žáků i na jejich realizaci.

                                                                                                                                            
Stanislava Matulová,

Základní škola Studentská

Letní prázdninové dny i čas do-
volených jsou na svém počátku  
a počasí nás přesvědčuje o tom, že 
není záhodno trávit dny ve svých do-
movech. Mnichovohradišťský Klub 
českých turistů za sebou má první 
polovinu tohoto kalendářního roku, 
v níž jste měli možnost se s námi 
potkat na nejrůznějších typech akcí, 
které jsme pro vás připravili či jichž 
jsme se zúčastnili.

V rámci akce Ukliďme Česko 
jsme za sebou nechali o něco čis-
tější Dolce, jež jsou častým cílem 
krátkých procházek Mnichovohra-
dišťáků. Zapojili jsme se i do úklidu 
pláže u Jizery, kam jistě míří všichni 
milovníci přírodního koupání.

Pro nás zatím netradičně jsme 
se pustili i do přípravy zábavného 
odpoledne pro malé i velké formou 
stopované, kdy měli účastníci mož-
nost prostřednictvím připravené 
trasy projít oblíbeným lesoparkem 
a zároveň plnit řadu úkolů, po je-
jichž absolvování byli odměněni 
diplomem a mohli se seznámit s 
mnichem Poutníčkem, naším novým 
symbolem zejména dětských výletů, 
v podání našeho spolupracovníka a 
příznivce Lukáše Umáčeného. Byl 
jako Poutníček přesvědčivý?!

Ale nebyli bychom Klubem čes-
kých turistů, kdybychom našim příz-

nivcům nenabízeli požitky v podobě 
výletů do míst bližších i vzdálených. 
V tomto roce za sebou máme desít-
ky kilometrů nejrůznějšími směry, ať 
už do Českého ráje či na Českolip-
sko, na Besedicko, Semilsko, do 
Bozkova, k Máchovu jezeru nebo 
do vzdáleného Oybinu. Že jste se k 
nám nemohli přidat? Škoda, ale po-
kud byste zatoužili poznat některý z 
námi nabízených cílů, nahlédněte na 
naše webové stránky (www.kct-mh.
webnode.cz) či na náš facebookový 
profil (Klub českých turistů – Mni-
chovo Hradiště), kde dáváme o naší 
činnosti vědět skrz reporty z jednotli-
vých výletů. A pokud pro vás tyto zá-
znamy doplněné o fotodokumentaci 
z cesty nebudou dostatečnou nápo-
vědou, obraťte se na nás – nepra-
cujeme v utajení, rádi se podělíme  
o přípravu k jednotlivým cílům.

Kam zamíří naše kroky v pod-
zimních měsících? Nechte se pře-
kvapit! Pár tipů přesto poodhalíme. 
Své okolí poznáváme nejen pěšky, 
ale i „loďmo“ – velmi oblíbené splou-
vání Jizery se snad dočká svého 
čtvrtého pokračování. Za sebou již 
máme jízdu z Březiny do Mnichova 
Hradiště, z Mnichova Hradiště do 
Debře, ve třetím případě pak z Tur-
nova do Mnichova Hradiště. Nabízí 
se tedy pokračovat z Debře dále po 

proudu Jizery.
Zájemcům z řad našich členů 

jsme nabídli možnost víkendového 
pobytu ve Sloupu v Čechách, který 
se dočkal řady pochvalných reakcí 
– ať už díky příjemnému ubytování, 
nebo díky pestré nabídce výletů, 
z nichž si vybral opravdu každý - 
„polykači“ kilometrů, rodiny s dětmi 
či senioři. Láká nás vyjet na víkend 
opět, tentokrát si však přijdou na své 
milovníci delších pochodů, máme 
totiž v plánu víkendový přechod Ji-
zerských hor. Zatím jsme tak trochu 
opomíjeli nám velmi blízké Bakov-
sko, hodláme to však napravit a za-
mířit do Zvířetic i na Babu a Dědka. 
Poslední poodhalení jedné z des-
tinací se bude týkat výletu, s nímž 
se na nás obrátil jeden z účastníků 
našich výletů – projdeme se rohan-
ským panstvím z Březiny přes Svi-
janský Újezd až do Vlastibořic a Ka-
mení, kde se nachází rodný domek 
Václava Laurina. Máte i vy tip na 
nějaký výlet? Ozvěte se nám – rádi 
vám dopomůžeme k jeho realizaci.

Celý výbor mnichovohradišť-
ského odboru Klubu českých turistů 
Vám přeje řadu nevšedních letních 
turistických zážitků.

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů

Hubálovští žáci na návštěvě v Belgii
Na začátku června se vypravila  sku-
pina hubálovských žáků na týdenní 
zájezd do belgického města Roe-
selare. Jednalo se o další z pravi-
delných výměnných pobytů, které 
již po mnoho let probíhají v rámci 
spolupráce škol Středního odborné-
ho učiliště Hubálov a belgického VTI 
Roeselare. 

Naši žáci navštívili Bruggy  
a Ypres a také památníky první 

světové války, zúčastnili se exkurzí 
a strávili čas turistikou na mořském 
pobřeží. Samozřejmě, že ochutnali 
také místní speciality. 

V partnerské škole si především 
vyzkoušeli programování a práci  
na moderních CNC obráběcích stro-
jích.

Jan Salaba,
Střední odborné učiliště Hubálov
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Přebor ČOS mladších žákyň ve volejbale s rekordní účastí
Turnaj open přeboru ČOS mladších 
žákyň Čech ve volejbale se uskuteč-
nil jako čtvrtý ročník tohoto turnaje  
v Mnichově Hradišti v neděli 26. 
května. Po loňské účasti pouze sed-
mi týmů jsme jako pořadatelé očeká-
vali mírné navýšení počtu účastníků, 
ale zájem výrazně předčil naše oče-
kávání i kapacitu našeho areálu. Na-
konec přijelo do Mnichova Hradiště 
celkem 16 družstev, z toho bylo šest 
týmů ČOS. 

Po dohodě s trenéry jsme roz-
dělili týmy do kategorie A, v níž hrála 
družstva, která již měla s šestkovým 
volejbalem více zkušeností, a v kate-
gorii B se pak nahlásily týmy děvčat, 
které s šestkovým volejbalem teprve 
začínají. Kategorie A se hrála v are-
álu TJ Sokol, kategorii B jsme pak 
sehráli na nových hřištích s umělým 
povrchem u ZŠ Studentská na Atle-
tickém stadionu Ing. Josefa Hrona.

Turnaj se vydařil, za krásné-
ho letního počasí si všechny týmy  
v B kategorii zahrály dvanáct zkrá-
cených setů do 20 bodů systémem 
každý s každým. Při závěrečném 
vyhlášení byly odměněny za své vý-
kony hodnotnými cenami a diplomy 
všechny týmy, vítězný tým B katego-
rie, kterým se stalo družstvo Vavři-
nec Kladno B si odvezl i pohár. Na 
dalších místech skončila družstva TJ 
Kralupy C, Slovan Varnsdorf, Sokol 
Pardubice, TJ Nové Město pod Smr-
kem, Sokol Brandýs nad Labem B  
a Sokol Mnichovo Hradiště B. 

Kategorie A sehrála svůj turnaj 
v devíti týmech systémem tří základ-
ních skupin po třech družstvech.  
Z nich pak byly týmy rozřazeny do 
semifinálových skupin a teprve podle 
pořadí těchto skupin šly vítězné týmy 
do finále, druzí ze skupin do bojů  
o čtvrté místo a poražené týmy pak 

do skupiny o sedmé místo. Odehrálo 
se mnoho vyrovnaných zápasů – de-
set z celkového počtu 27 odehraných 
zápasů se rozhodovalo až v tie-bre-

aku, čímž se trochu natahoval pro-
gram a volejbalové boje v A kategorii 
skončily tak vyhlášením až večer po 
19. hodině. Celý turnaj klapnul bez 

problémů a všechny týmy odjížděly 
domů velmi spokojené. 

Nejlepší výkony předvedly hráč-
ky z Kralup, které ovládly finálovou 
skupinu. To, že bude o vítězství bo-
jovat kralupský A tým, se předpoklá-
dalo, ale že druhé místo obsadí jejich  
B tým bylo překvapení způsobe-
né obrovskou bojovností tohoto 
družstva, které dokázalo otočit jak  
v semifinále zápas s Olympem Pra-
ha, tak ve finále pak utkání s Dans-
portem. Třetí místo obsadily hráčky 
SK Dansport Praha a čtvrté pak 
Vavřinec Kladno A. 

Naše družstvo Sokola Mnichovo 
Hradiště A podlehlo v prvním utkání 
Sokolu Brandýs kvůli svému špatné-
mu výkonu a následně sice bojovala 
děvčata se Sokolem Bedřichov až 
do třetí rozhodující sady, ale ani  
v tomto utkání holky nezabodovaly,  
a tak se odsoudily do velmi těžké 

semifinálové skupiny. Zde narazily 
na Kralupy A a poté na Kladno A  
a oběma těmto těžkým soupeřům po 
boji naše družstvo podlehlo. V zápa-
sech o konečné umístění ve skupině 
útěchy ale holky zabraly a porazily 
oddíl Auto Škoda Mladá Boleslav 2:0 
a následně po velkém boji i Sokol 
Brandýs nad Labem A 2:1, čímž se 
v celkovém pořadí turnaje posunuly 
před Brandýs, a braly tak stříbrné 
sokolské medaile. Hlavně za výkon  
v posledních dvou zápasech zaslou-
ží holky pochvalu za bojovnost i so-
lidní volejbalový výkon. 

Do hry se v týmu zapojily násle-
dující hráčky: Adéla Blažková, Alice 
Šmídová, Aneta Červová, Eva Ey-
sseltová, Justýna Vrabcová a Kristý-
na Pacltová

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Celkové pořadí turnaje
1. TJ Kralupy A
2. TJ Kralupy B
3. SK Dansport Praha
4. Vavřinec Kladno A
5. Sokol Bedřichov
6. PVK Olymp Praha
7. TJ Sokol Mn. Hradiště A
8. TJ Sokol Brandýs nad Labem A

9. Auto Škoda Mladá Boleslav
10. Vavřinec Kladno B
11. TJ Kralupy C
12. Slovan Varnsdorf
13. Sokol Pardubice
14. TJ Nové Město pod Smrkem
15. TJ Sokol Brandýs nad Labem B
16. TJ Sokol Mn. Hradiště B

Pořadí přeboru ČOS 2019
1. Sokol Bedřichov   
2. Sokol Mn.Hradiště A 
3. Sokol Brandýs A

4. Sokol Pardubice
5. Sokol Brandýs B
6. Sokol Mn.Hradiště B 

Veselský Memoriál Jiřího Bočka
Letos je to poprvé, co Sbor dobro-
volných hasičů Veselá uspořádal 
hasičskou soutěž v požárním útoku 
– Memoriál Jiřího Bočka. Soutěž se 
letos uskutečnila v sobotu 15. května 
ve Veselé na hřišti.

Dohromady se zúčastnilo čtr-
náct  týmů, z toho osm týmů byli 
muži, pět týmů ženy a ukázali se 
také pánové ze staré gardy. Soutě-
že se zúčastnily týmy ze Zásadky, 
Bakova nad Jizerou, Nové Vsi, Bí-
touchova, Žerčic i tým domácí. Na 
prvním místě v požárním sportu  
v kategorii mužů se umístila Vese-
lá „A“ s časem 17:28, kategorii žen 
opanovaly mladší ženy z Veselé  
s časem 21:15, a tak jsme po těchto 
krásných časech mohli být spokoje-
ni, protože putovní pohár memoriálu 
zůstal v naší hasičské zbrojnici ve 
Veselé. 

Na závěr bychom chtěli poděko-
vat obsluze u občerstvení, našemu 
oblíbenému fotografovi Radku Žďán-
skému a samozřejmě také všem 
sponzorům: SDH Veselá, DJ Baron, 
Autodoprava Tomáš Richtr, Pivovar 

Klášter, Městský úřad Mnichovo 
Hradiště...

Děkujeme a těšíme se na příští 
ročník.

Kateřina Omastová (Richtrová)

Akademie ke 100 letům sokolovny
V sobotu 7. června nezela mnicho-
vohradišťská sokolovna obvyklou 
víkendovou prázdnotou. Celé do-
poledne se z ní ozýval hovor, zpěv, 
hudba, potlesk, dupání, zkrátka vše, 
co k řádné sokolské akci patří. Dru-
há červnová sobota byla totiž pro 
místní členy tělovýchovné jednoty ve 
znamení Sokolské akademie.

Ta byla uspořádána ku příle-
žitosti 100. výročí otevření budovy 
místní sokolovny a celé setkání za-
padalo do celoevropské akce MOVE 
Week, jež je součástí kampaně 
„NowWeMOVE“, pořádané Meziná-
rodní asociací pro sport a kulturu. 
Jejich hlavním cílem je propagovat 
sport a fyzické aktivity nejen napříč 
zeměmi, ale také napříč věkovými 
kategoriemi, čemuž odpovídal i pro-
gram naší akademie.

Zhruba stovka diváků, která 

byla tvořena zejména přáteli Sokola 
a rodinnými příslušníky účinkujících, 
zhlédla během devadesátiminutové 
show prezentaci činnosti jednotli-
vých oddílů odboru Všestrannosti. 

Nejmenší děti (z oddílů Bato-
lidlo, Rodiče a děti a Předškoláci) 
předvedly pásma pohybem a tan-
cem doprovázených básní a písní  
i drobné ukázky cvičení na lavič-
kách, švédských bednách či na 
kladině. Malé slečny a mladé dámy  
z TK Impuls pod vedením Ivety 
Polívkové zaujaly publikum hned 
několika tanečními výstupy, v nichž 
opravdu energicky předvedly, že 
mají natrénováno a že je tanec velmi 
baví. 

Ani starší generace se však 
nenechala zahanbit, a tak na par-
kety sokolovny nastoupily maminky  
a babičky, aby pod taktovkou cvičitel-

ky Hany Studničkové nechaly diváky 
nahlédnout pod pokličku jejich kaž-
dotýdenních lekcí. Dobře naladěná 
parta žen předvedla ukázku aktivit 
s různými posilovacími a balančními 
pomůckami (míči, posilovacími gu-
mami a rotanami).  

Akademie se vydařila, počáteč-
ní nervozita cvičenců byla brzy pře-
konána, diváci si přišli na své. Děku-
jeme všem účinkujícím za jejich čas 
a píli a jejich doprovodu za trpělivost 
a podporu. 

Pravidelná setkání jednotlivých 
oddílů se s vrcholícím školním ro-
kem chýlí ke konci. Pokud byste se 
v tom příštím chtěli k Sokolu přidat, 
budeme rádi. V půlce září to opět 
rozjedeme!

                                                                                                                                        
Dana Trpkošová,                                                                                                                                       

 Oddíl Všestrannost TJ Sokol MH

Poté, co přezimovali zásluhou lep-
šího skóre v čele tabulky, zajížděli 
hned na úvod jarního pokračování 
okresního přeboru mladší žáci MSK 
na půdu právě svého největšího 
pronásledovatele z Kněžmosta. 
I vzhledem k nejtěsnější možné, 
tedy penaltové, porážce z podzimu 
očekávali příznivci hradišťského 
žákovského fotbalu další nervydrá-
sající podívanou. Skvěle připravený 
a namotivovaný celek MSK však 
nechal na všechny papírové prognó-
zy hezky rychle zapomenout a po 
famózním nástupu rychle vedl o pět 
branek a nakonec svého rivala zničil 
výsledkem 11:2. V ten moment jsme 
všichni, kteří se kolem tohoto výběru 
pohybujeme, cítili, že vidina vítězství 
v rámci hrané skupiny A okresního 
přeboru je nadosah. Následující kola 
však ještě měla přinést do celkového 
vývoje tabulky více než dramatický 
náboj. 

Hned v příštím zápase jsme 

zajížděli na trávník po podzimu s mi-
nimální ztrátou třetího týmu tabulky 
Sportingu Mladá Boleslav a připsali 
si porážku 3:4 v zápase, který přine-
sl hned několik „otoček“ ve skóre a 
svou kvalitou se ukázal být asi tím 
vůbec nejlepším v rámci celé sou-
těže. 

Karty byly v tu chvíli rozdány 
jasně. Pokud ve zbylých zápasech 
dokáží borci z MSK zvítězit, bez 
ohledu na další výsledky vyhrají svo-
ji skupinu. Tento úkol začali naplňo-
vat vybojovanou výhrou v derby nad 
Doubravou 3:1, pokračovali v něm i 
vlivem absencí některých stabilních 
opor ve velmi náročném duelu na 
půdě Čejetic (2:1). Po jednoznačné 
partii, a tím pádem vydařené odvetě 
za podzimní nezdar, proti sloučené-
mu týmu Dlouhé Lhoty a Židněvsi 
(6:0) zbývalo odehrát poslední kolo 
základní části, ve kterém jsme při-
vítali sousední Bakov nad Jizerou. 
Protože boleslavský Sporting také 

stále vítězil, zůstávala matemati-
ka stran vítězství ve skupině stále 
stejná. Střetnutí s Bakovem svým 
vývojem úplně vymazalo vzpomín-
ky na vzájemný duel z konce srpna 
2018 (11:2 pro MSK). Oba mančaf-
ty se pravidelně střídaly ve vedení, 
takže deset minut před koncem zá-
pasu naši hoši 3:4 prohrávali. Prá-
vě úspěšný obrat v samém závěru 
zápasu (5:4) znamenal konečné 
vítězství ve skupině a zároveň vý-
hodné nasazení do závěrečné části 
soutěže hrané vyřazovacím play off 
systémem.

V 1. kole této nadstavbové části 
vyřídili naši mladší žáci spojený tým 
Předměřic a Kochánek 10:1, násle-
dovalo další měření sil s Bakovem, 
neboť úvodní kolo nadstavby přines-
lo nečekanou dominanci týmů „naší 
skupiny“. Po rychle získaném vedení 
jsme skóre navýšili krátce před pře-
stávkou a po bakovském snížení 
v úvodu druhé půle  jsme dvěma 

Skončila báječná sezóna korunovaná 2. místem v okresním přeboru
brankami ze závěru utkání dokráčeli  
k vítězství 4:1 znamenajícímu po-
stup do semifinále celého okresního 
přeboru. V něm na nás čekal další 
starý známý – celek Sportingu Mla-
dá Boleslav, náš nejtěžší protivník  
(a jediný jarní přemožitel) ze základ-
ní skupiny. 

Prvních 20 minut semifinále se 
nám vůbec nedařilo eliminovat sou-
peřovy herní přednosti, všude jsme 
byli později a jen díky výbornému 
výkonu brankáře a také potřebné-
mu fotbalovému štěstíčku v podobě 
zahozených šancí Sportingu jsme 
prohrávali 0:1. I přes zlepšení a dvě 
velké brankové příležitosti MSK ze 
závěru prvního poločasu platil stav 
i při odchodu do kabin. Druhá půle 
ovšem přinesla úplně jiný příběh. 
Náš tým se zlepšil ve všech herních 
činnostech a poté, co hned zkraje 
poločasu přežil další tutovku soupe-
ře, postupně celkem čtyřikrát gólově 
udeřil a po další výhře 4:1 postoupil 

do velkého okresního finále. Tam na 
nás čekal souboj s velkým favoritem 
celé soutěže týmem FK Mladá Bo-
leslav. 

I vzhledem k dohodnutému 
termínu finálového střetnutí (čtvrtek 
13. června) mohli Boleslavští hrající 
jinak i v této věkové kategorii v něko-
lika mistrovských soutěžích nasadit 
do finále to nejlepší, čím tato fotba-
lová akademie disponuje. Na samot-
ném zápase a samozřejmě i na jeho 
výsledku se tento fakt více než pro-
jevil, přesto si i po dvouciferné po-
rážce se dvěma vstřelenými góly na 
našem kontě, vysloužili borci z MSK 
oprávněné ovace přítomných nejen 
hradišťských fandů za nádherné  
2. místo v Okresním přeboru Mlado-
boleslavska i za předchozí vítězství 
v základní skupině, která, jak ukázal 
úvod vyřazovacích bojů nadstavby, 
byla letos nesmírně kvalitní. 

Adam Stand se stal suverénním 
králem střelců základní části, a tak 

po zásluze převzal z rukou předsedy 
okresního fotbalového svazu oce-
nění pro nejlepšího střelce, stejně 
tak si celý výběr MSK dokráčel v 
rámci ceremoniálu konaného hned 
po skončení finálového zápasu pro 
pohár i medaile za 2. místo. 

V průběhu nejen fotbalového 
jara se v zápasech protočilo bezmá-
la 20 hráčů, kteří pod vedením nejen 
na okrese uznávaného trenérského 
tandemu Karel Váňa – Martin Miši-
ak, doplněného během jara ještě o 
Jana Smutného, vytvořili skvělou 
partu, která se stala oprávněným 
postrachem všech svých fotbalových 
protivníků. 

Závěrem nezbývá než dodat: 
Kluci děkujem, hezké prázdniny, a ať 
vás fotbal baví i dál minimálně tak, 
jako v právě končící báječné sezóně 
2018/2019.

Marek Reiter,
Mnichovohradišťský SK
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Svůj stánek měla i městská policie
Strážníci představili návštěvníkům 
„Rodinného dne“, kteří navštívili vý-
stavní stánek Městské policie Mni-
chovo Hradiště, techniku, výzbroj  
a výstroj, kterou při běžném výkonu 
služby využívají. 

 Zájem návštěvníků o techniku, 
výzbroj a výstroj městské policie 
byl veliký hlavně z řad dětí, které 
si mohly vystavenou výzbroj a vý-
stroj také vyzkoušet a na provizorní 
střelnici si pod dohledem strážníků 
vystřelit z paintballových zbraní.

Návštěvníky z řad dospělých, 
kteří výstavní stánek městské policie 
navštívili společně s dětmi, zajímala 
nejenom technika, výzbroj a výstroj, 
ale také jakým způsobem je prová-
děna prevence a bezpečnost na 
území města Mnichovo Hradiště. 

Strážnici vysvětlili dotazujícím 
se návštěvníkům, jakým způsobem 
je prováděna preventivní činnost  

a jakým způsobem předchází stráž-
níci městské policie bezpečnostním 
rizikům při výkonu služby, kdy si i na 
vlastní kůži mohli vyzkoušet předsta-
vovanou techniku, například alkohol 
tester Dräger 7510. 

Návštěvníci Rodinného dne, 
kteří stánek Městské police Mni-
chovo Hradiště navštívili, a to z řad 
nejen dětí, ale i dospělých, byli s pre-

zentací techniky, výzbroje a výstro-
je, ale také činnosti městské policie 
spokojeni.

Městská policie tímto děkuje za 
přízeň občanů a i nadále bude po-
kračovat v prezentaci své činnosti,  
a to i při jiných kulturních akcích.

Petr Kožený,
Městská policie Mn. Hradiště

Rodinný den 2019 v Mnichově Hradišti
5. ročník Rodinného dne, který 
uspořádal Mnichovohradišťský spor-
tovní klub spolu se spolkem Žijeme 
pro Hradiště, se konal v sobotu 1. 
června od 13 hodin v areálu fotbalo-
vého stadionu. Přes počáteční mrač-
na se počasí umoudřilo a všichni ná-
vštěvníci si užili krásnou slunečnou 
sobotu plnou her a zábavy.

Areál navštívilo přes dva tisí-
ce lidí včetně zhruba šesti set dětí. 
Program byl velmi pestrý. Pro malé 

účastníky jsme připravili velký ská-
kací hrad, malování na obličej, opičí 
dráhu, obří bublifuk, vzduchovkovou 
střelnici, šlapadla a trampolíny. Ne-
chyběla ani točená zmrzlina, Ště-
pánovo kouzelné divadlo či taneční 
vystoupení. Dále si děti mohly vy-
zkoušet různé sporty, jako je tenis, 
fotbal či ping-pong. Letošní novin-
kou pak byly fotbalové šipky. Svou 
činnost zde také představili místní 
hasiči, městská policie, Modelklub, 

Skaut, Liga lesní moudrosti nebo 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. Fa-
noušky futsalu určitě potěšila účast 
zástupců týmu SK Slavia Praha, 
pana předsedy Daniela Kolmana 
a českého reprezentanta Radima 
Záruby. Vrcholem celého sobotního 
odpoledne pak bylo hudební vystou-
pení Krejčíka Honzy. 

Jako každý rok jsme se rozhodli 
věnovat výtěžek z celé akce na dob-
ročinné účely. Peníze tentokrát puto-

valy do Dětského domova v Krnsku 
a nemocné Báře. Dětskému domovu 
jsme darovali 20 tisíc Kč a pro ne-
mocnou Báru se na dobrovolném 
vstupném vybralo také úctyhodných 
20 tisíc Kč. Další tři tisíce se pro 
Barču získaly dražbou dresu Marka 
Matějovského s podpisy fotbalistů 
FK Mladá Boleslav. 

O pitný režim a chuťové buňky 
návštěvníků se na Rodinném dni 
starala Hospoda na Hřišti, Koči-

čí kabinet, Vinotéka na Náměstí, 
spolek Žijeme pro Hradiště, Tomáš  
s čínskými specialitami a masterchef 
Pavel Bukvička. Hudební doprovod 
zajišťoval Jirka Štěpo Štěpánek.

Na závěr chceme poděkovat 
také všem partnerům a sponzorům 
Rodinného dne 2019 a moc si je-
jich podpory vážíme: ITBUSINESS 
s.r.o., EcoGlass a.s., LASVIT s.r.o., 
Měšťanský pivovar Turnov a.s., Tex-
tilní velkoobchod Prokůpek, HELIOS 

RACE s.r.o., Tomáš Rambousek 
– prodej zemědělské techniky a ná-
hradních dílů, AUTOMH – Knobloch 
s.r.o., JaP Jacina s.r.o., Dino Toys 
s.r.o., KM – PRONA a.s., Kofola a.s., 
Tiskárna Jelínek s.r.o., Knihkupec-
tví a papírnictví – Hana Otáhalová, 
MEDIA CLUB s.r.o., Hračky AMINA  
a město Mnichovo Hradiště.

Za pořadatele Ondřej Knobloch 
a Jaroslav Trpkoš

INZERCE
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KOMENTÁŘE A NÁZORY

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

materiálu bude jeho uvedení redakcí s autorem konzultováno.

Greta a Hradiště
Možná jste o ní už slyšeli. O kom? 
O Gretě Thunbergové, šestnácti-
leté dívce, podle jejíhož vzoru od 
loňského podzimu stávkují žáci  
a studenti po celém světě, tedy  
i v České republice. Připojují se tak  
k iniciativě Fridays for Future. A proč 
o Gretě píši? Před nedávnem ke 
mně dorazil e-mail mého známého, 
Jirky Kulicha, který se dlouhodobě 
věnuje ekologickému vzdělávání, 
výchově a osvětě. Upozornil mě 
na výzvu Učitelé za klima, která se 
obrací na učitele základních a střed-
ních škol. Žádá je, aby svým podpi-
sem podpořili žáky, jež se připojili 
ke stávce, jejímž cílem je zatlačit 
na zákonodárce. Poslanci a sená-
toři nemají ignorovat globální změny 
klimatu, ale naopak na ně aktivně 
reagovat. 

Výzva, kterou mi Jirka Kulich, 
ředitel Střediska ekologické výcho-
vy SEVER, poslal, směřuje nejen 
k vládě, českému parlamentu, ale 
i k představitelům zastupitelstev na 
všech úrovních. Žádá je, aby otáz-
ky spjaté se změnou klimatu začali 
brát vážně. Aby se ve vzdělávání 
více akcentovala témata spojená  
s ochranou klimatu, životního pro-
středí či  s udržitelným životem na 
Zemi. Aby se tato témata prosadi-

la ve výrazně vyšší míře do všech 
předmětů a vzdělávacích oborů. Vý-
zva se i obrací na žáky a studenty a 
prosí je, aby se snažili přesvědčit své 
učitele i veřejnost o tom, že účast 
na stávkách není záškoláctvím, ale 
starostí o věci veřejné. Apeluje na 
ně – ať i oni sami přináší do školy 
témata spjatá s globálními problémy 
životního prostředí, zvou do školy na 
debaty odborníky nebo pořádají stu-
dentské konference. 

Příliš jsem neotálela, výzvu po-
depsala a Jirkovi poděkovala za její 
sdílení. Hlavou mi následně létaly 
myšlenka: Je možné s výzvou nějak 
dál pracovat? Mohu pomoci jejímu 
naplnění? Je pro ni prostor i v našem 
malém městě? Samozřejmě. 

Kromě toho, že ji podepíšeme 
či na ni upozorníme další osoby, 
můžeme se aktivně zapojit do dění 
i my sami. Možná, že až budete na 
začátku července číst tento text, bu-
dou mít naši žáci už svoji mnichovo-
hradišťskou stávkovou premiéru za 
sebou. A kdyby ne, lze podniknout 
i jiné věci: 

Začnu od sebe. Jako učitelka 
na rodičovské dovolené sice nepů-
sobím přímo na žáky ve školních 
lavicích, ale v rámci projektu MAP 
II Mnichovohradišťsko se snažím 

akcentovat témata, která k obsahu 
zmíněné výzvy mají blízko: míst-
ně zakotvené učení, učení venku, 
školní zahrady, komunitní projekty 
a s tím vším spjaté propojení školy 
a komunity či zájem, o věci veřej-
né. Pevně věřím, že zelená témata  
a aktivní občanství si své místo najdou  
v MAP II i nadále. 

A co bych mohla dělat jako uči-
telka? Dala bych žákům místních 
škol najevo, že i oni mohou dát ob-
čansky svou účastí na stávce vědět, 
že jim na klimatu, tedy na budouc-
nosti nás všech záleží. Nechala bych 
je po vzoru výzvy zvát odborníky na 
besedy, připravit projektový den či 
přímo celoroční komunitní projekt. 
Přinášela bych žákům v rámci růz-
norodých vyučovacích předmětů 
témata, která s myšlenkami Frida-
ys for Future souvisí. Jednou díky 
dokumentárnímu filmu, pak pro-
střednictvím komiksu, jindy pomocí 
populárně naučného textu. Poskytla 
bych jim příležitosti k tomu, aby se  
o tématu více dozvěděli a zjistili, čím 
mohou alespoň v malém měřítku 
přispět. Právě na začátku prázdnin 
by stálo jistě za zamyšlení, zda je 
potřeba na dovolenou letět letadlem 
či si napouštět bazén. Právě u sebe 
jsem před lety začala já. 

Občanská deziluze
Jedním z bodů červnového jednání 
zastupitelstva města byla zpráva  
o aktuálním stavu v průmyslové 
zóně označované stávajícím územ-
ním plánem jako P57Z, která je 
spojena se záměrem investora, spo-
lečnosti VGP, o výstavbu logisticko-
-průmyslového areálu. Na jednání  
z úst pana starosty opakovaně za-
znělo, že v současné době jsou 
všechny záměry investora v této 
lokalitě zastaveny.  Dále bylo uvede-
no, že aktuálně, tedy po více než 14 
měsících od prvního jednání mezi 
vedením města a investorem, jsou 
zpracovávány právní analýzy, které 
by měly zastupitelům detailně ozřej-
mit důvody dosavadního prostupu.

Bohužel tvrzení, že na ploše 
P57Z jsou všechny záměry za-
staveny, je hrubě zkreslující. Dne  
4. března 2019 byla podána žádost 
o územní rozhodnutí a stavební 
povolení na „Terminál PPL“. Žádost 
je přerušena a žadatel byl vyzván 
k doplnění potřebných podkladů  
k žádosti s termínem do 31. čer-
vence 2019. V případě kladného 
posouzení je pak výsledkem společ-
ného řízení přímo stavební povolení. 
Investor tedy oficiálně od záměru 
neodstoupil.

Vedení města dále informovalo 
o vzniku pracovní skupiny, která by 
v rámci procesu pořizování nového 
územního plánu měla vytvořit doda-
tečnou regulaci výše zmíněné plo-
chy. Jako členové petičního výboru 
vyšleme velmi rádi do této skupiny 
svého zástupce, pokud bude jasně 
a smysluplně formulováno zadání 
její činnosti, pokud bude předem 
garantováno, že náš nominant bude 
jmenován a nikoliv kádrován, a po-
kud bude vydána stavební uzávěra, 
která je jedním ze dvou požadavků 
naší petice. 

Tento požadavek jsme vznesli  
i na samotném jednání. Prostřed-
nictvím návrhů usnesení jsme chtěli 
docílit toho, aby bylo radě města vy-
dání stavební uzávěry doporučeno, 
nebo aby rada města tuto záležitost 

alespoň na svém jednání oficiál-
ně projednala a přijala k ní závěry.  
K našemu překvapení se však vět-
šina 14 zastupitelů rozhodla, že ani 
o těchto elementárních požadavcích 
neumožní hlasovat. Pohrdání názo-
rem více než 3 200 občanů, kteří se 
pod petici podepsali, tak bylo zcela 
evidentní. Naše poděkování patří 
všem, kteří tento postup nepodpořili.   

Přijetí stavební uzávěry je při-
tom z našeho pohledu zásadní. Jde 
totiž o nástroj sloužící k zajištění do-
časné ochrany určitého území. Má 
své opodstatnění zejména v době, 
kdy je vypracováván nový územní 
plán, což je případ právě Mnichova 
Hradiště, a kdy je třeba předejít ak-
tivitám, které by byly s podmínkami 
nového územního plánu v rozporu. 
Stavební uzávěra přitom nijak ne-
popírá majetková práva vlastníka 
pozemku, pouze garantuje, že  
v dané ploše nedojde do účinnosti 
nového územního plánu k nevrat-
ným krokům. I proto je riziko finanč-
ních náhrad z jejího vydání plynoucí 
čistě hypotetické.

Stavební uzávěra tak může 
zabránit i vzniku jakékoliv menší 
haly. Ta by díky své velikosti neby-
la posuzována podle zákona o po-
suzování vlivů na životní prostředí  
a zároveň by k její výstavbě ne-
musela být nezbytně nutná věcná 
břemena jiných vlastníků včetně 
samotného města. Vznik takovéto 
haly by však celou plochu „otevřel“ 
a učinil by její budoucí regulaci no-
vým územním plánem právně obtíž-
nější a z hlediska hrozby finančních 
náhrad nejasnější. Je přitom naivní 
se domnívat, že by zůstalo pouze 
u jedné haly. Investor se při kou-
pi tak rozsáhlého pozemku bude 
vždy snažit o jeho maximální využití  
a maximalizaci zisku. Tomuto riziku 
je třeba zabránit a stavební uzávěra 
je k tomu vhodným nástrojem.

Petiční výbor petice 
STOP logistickým gigantům 

v Mnichově Hradišti

Reakce na „Příběh vraždy v Bažantnici roku 1953“
Na základě článku „Příběh vraždy  
v Bažantnici roku 1953“ zpracované-
ho Muzeem města Mnichovo Hradi-
ště, který byl publikován tohoto roku 
v červnovém Kamelotu na straně 11 
zasílám bližší informace.

Následující informace mám od 
paní Marie Štaflové, mé babičky,  
a jsou potvrzené její dcerou, paní 
Irenou Koškovou.

Pan Štafl byl nepohodlný teh-
dejšímu režimu, a to zejména proto, 
že věděl, kdo po válce vykradl za-
řízení zámku v Mnichově Hradišti,  
a moc se s tím netajil. Odezva byla, 
že byl jednou napaden na stezce 
parku podél Jizery od „Fruty“, sho-
zen ze stráně , ale přežil. Dvakrát byl 
sražen na kole, jednou neznámým 
pachatelem při jízdě do Bosně na 

schůzi baráčníků, podruhé při jízdě 
na kole do Bosně známým pachate-
lem, ale řádně neodsouzeným, a již 
tento útok nepřežil.

Babička vyprávěla, jak přišli dva 
pánové v civilu do domu pana Štafla, 
podali mu sekyru s dotazem, jestli ji 
nezná, a pak mu sdělili, když ji vrá-
til, že na ní jsou jeho otisky prstů  
a půjde s nimi. Tehdy to vyšetřoval 
Liberec (v té době tam byla přísluš-
nost Mnichova Hradiště). Svědci, 
které uvedl, se po oznámení vy-
šetřovatelům záhadně odmlčovali. 
Babička byla odvezena do Liberce  
k výslechu a pak zpět musela pěšky, 
když odmítla prozradit další svědky. 
Další svědky sehnala až v revíru na 
Kosti, odkud hajný s pomocníkem 
šel svědčit až v den soudu, což se 

tak stalo, a před tím toto drželi v taj-
nosti i přes velký nátlak bezpečnosti 
na babičku, aby svědky prozradila. 
Dále mi babička v době, kdy mně 
to tak moc nezajímalo, sdělila, že 
se vrah přiznal na smrtelné posteli  
k vraždě a jednalo se o muže, co žil 
s obětí. Další podrobnosti už nesdě-
lila.

Dovoluji si ještě upozornit, že 
zákon na ochranu osobních úda-
jů byl porušen uveřejněním tohoto 
článku, ne ze strany redakce, ale ze 
strany poskytovatele článku, vzhle-
dem k tomu, že jsou jiné podmínky 
pro státní úředníky a zaměstnance 
města, než pro novináře a běžné 
občany. 

Doufám též že vznik tohoto 
článku nemá dehonestovat některé 

Nech brouka žít…
Již mnohokrát se na zasedání ko-
mise pro životní prostředí hovořilo 
o ponechání takzvaných motýlích 
pásů či ostrůvků při sečení měst-
ské zeleně. Nad potřebností těchto 
ploch, které jsou pro přežití hmy-
zích pomocníků nezbytné, nikdo 
ze členů nepochyboval. Bohužel 
byl ale slyšen především argument 
některých spoluobčanů, kteří vidí  
v nesečených plochách zdroj klíšťat 
a alergenů.

Rád bych touto cestou připo-
mněl, že hmyzu vděčíme opravdu za 
mnohé. Nejde jen o jejich opylovací 
funkci, bez které bychom do šťavna-
tého ovoce zkrátka nekousli. Dravé  
a cizopasné druhy zdarma a navíc 
velice efektivně redukují počty hmy-
zu škodlivého a my jej pak nemusíme 
drasticky hubit pomocí nejrůznějších 
chemikálií. Nezapomeňme také, že 
hmyz tvoří základ potravní pyramidy 
a na jeho snižující se stavy už nyní 
doplácejí například ptáci. Podle dat 
vědců z Německa, jehož krajinnou 

strukturu v podstatě sdílíme, ubyly 
za posledních sedmadvacet let tři 
čtvrtiny biomasy hmyzu! Dle mého 
názoru je tedy důležité místa libá 
hmyzu vytvářet i za cenu zvýšení 
některých rizik s tím spojených. 

Argumenty odpůrců těchto ploch 
jsou pravdivé. Klíšťatům se opravdu 
daří ve vysoké trávě více než v čas-
těji sečené a z vlastní zkušenosti 
mohu dát za pravdu alergikům. 
Opravdu ale chceme žít v prostředí, 
kde se na nás sice nepřisaje klíště, 
ulehčíme si od alergie, ale zároveň 
zde nebude žít vůbec nic jiného? 
Opravdu chceme jen asfalt a vysu-
šené trávníky? Poděkují nám příští 
generace, že jsme vytvořili sterilní 
prostředí k žití bez života? Ne?! Dů-
vody pro razantní a drastický úbytek 
hmyzích společenstev z evropské 
krajiny hledejme ovšem především 
ve volné krajině a v jejím intenzivním 
využívání. Ale i městská zeleň se 
může stát hmyzí oázou mezi okolní 
pouští.

Jsem rád, že ke stejnému názo-
ru dospěla i firma zabývající se úpra-
vou městské zeleně v našem městě 
v čele s panem Dvořáčkem a že se 
dočkala pochopení ze strany města. 
V průběhu května jsme tak mohli 
vidět v Mnichově Hradišti neseče-
né plochy plné kvetoucích kopretin 
či jiných bylin a zároveň i vzorně 
upravené trávníky, které vytvářejí 
pocit upravenosti a přímo vyzývají 
lidi k pobytu venku. Právě takovýto 
kompromis, tedy vznik obou prostor, 
které můžeme v klidu a pohodlí vyu-
žívat a která zároveň podporují bio-
diverzitu, by měl být cílem každého 
města.

Kdyby i přes výše zmíněné 
stále panovaly obavy nad smyslu-
plností těchto opatření, zdůrazním 
ještě fakt, že v období suchých let, 
které právě prožíváme, je více než 
vhodné využít přirozenou schopnost 
vyšších travních porostů k udržení 
nižších teplot a výrazně tak přispět 
k delšímu zadržení vody či rosy v 

Skladiště Evropy
Naše země se ze srdce Evropy stává 
skladištěm Evropy. Právě výstavba 
nejrůznějších „logistických areálů“,  
a to vesměs na polích, která po sta-
letí zúrodňovali naši předkové, je 
přitom jedním z nejmarkantnějších 
příkladů naprosto nesprávného na-
kládání s českou krajinou.

Nyní hrozí, že další z těchto 
skladišť by mohla vzniknout ve měs-
tě, odkud pocházím, v Mnichově 
Hradišti. Na dvaceti hektarech orné 
půdy bylo naplánováno vybudovat 
ohromné haly a obslužné plochy. 
Skvělý byznys pro majitele pozemků 
i pro developera, stejně jako posléze 
pro provozovatele těchto skladišť. 
Současně ale ztráta jak pro krajinu, 
tak pro město. Nejenže by betonem 
a asfaltem měla být zalita velká 
plocha půdy, ale také by se zvýšila 
dopravní zátěž. Přitom nově vzniklá 
pracovní místa – vesměs pro nekva-
lifikované síly – by pro místní obyva-
tele neznamenala prakticky žádný 
přínos, spíše naopak.

Bohužel územní plán města za-
čal již roku 1995 počítat s využitím 

dotčených pozemků pro účely lehké-
ho průmyslu a skladování. Bezmála 
čtvrt století je však velmi dlouhá 
doba a jen málokdo se o barvičky  
v územním plánu zajímá průběžně. 
Namnoze až ve chvíli, kdy se objeví 
konkrétní záměr, propukne panika 
a začnou se podepisovat petice. 
Je tomu tak i v Mnichově Hradišti, 
v tomto případě navíc znejistělém 
skutečností, že vedení města jedna-
lo s developerem o projektu a jeho 
úpravách řadu měsíců, aniž by o tom 
byla informována veřejnost.

V Mnichově Hradišti už dlouho 
nežiji, ale jestliže pravidelně píši o 
úsilí na ochranu ohrožených druhů 
a jejich prostředí všude možně po 
světě, nemohu být lhostejný k tomu, 
co se děje v „mém“ městě. Proto se 
připojuji ke snaze, aby jedno zdán-
livě bezvýznamné pole buď zůstalo 
polem, anebo se pro něj našlo jiné, 
k přírodě přátelské a pro obyvatele 
města přínosné využití.

Miroslav Bobek,
ředitel Zoo Praha 

Už tak trochu v uších slyším 
některé hlasy, které připomínají, že 
když se budou učitelé věnovat kli-
matu, nestihnou to, co mají. Výzva 
připomíná, že školní docházka má 
připravit žáky na budoucnost, ale 
vzhledem k hrozícím nezvratným 
změnám klimatu se tato budoucnost 
jeví jako krajně nejistá.  Též se nabí-
zí otázka, zda je snad pravdou, že 
když se žáci zabývají aktuálními té-
maty klimatu, nemůže zároveň pro-
bíhat kvalitně pojatá výuka naplňují-
cí rámcový vzdělávací program, tedy 
základní rámec českých školních 
vzdělávacích programů? Ne, opak je 
pravdou. Žáci se totiž při dobře pro-
myšlené a připravené hodině naučí 
mnohem více. Učí se kromě jiného 
být odpovědným občanem své země 
či města.

Pevně doufám, že v Hradišti už 
někteří žáci o mladičké Švédce vědí 
a že je její iniciativa osloví. Že se už 
někteří učitelé k výzvě podpisem  
i konkrétními činy připojili. A že  
i naše město se postaví k probíha-
jícím změnám klimatu čelem. Mož-
ností a příležitostí je dost. Stačí jen 
mít jako Greta odvahu, odhodlání  
a sílu věci měnit. 

Iva Štrojsová

těchto místech. Rozdíl teplot na 
sečených a nesečených plochách 
může dosahovat až 15 stupňů Cel-
sia. Takovouto přírodní klimatizaci v 
horkých letních dnech přece jen rádi 
využijeme všichni.

Závěrem bych rád vznesl apel 
na každého z vás, kteří disponuje-
te kouskem půdy, byť se jedná jen  
o pruh před vaším domem. Každý z 
nás totiž může část trávníku nahra-
dit květnatou loukou. Zasadíme-li 
osvědčené nektarodárné rostliny, 
které působí na hmyz jako magnet, 
můžeme výrazně přispět nejen k oži-
vení našich zahrad, ale především 
pomůžeme přírodě překonat lidmi 
připravené nástrahy. Kromě kousku 
naší zahrady stačí už jen trocha za-
myšlení a nezbytné úsilí.                      

Hmyzí havěti zdar!

Václav Luka
 

PS: Podobnost jména autora s té-
matem článku je čistě náhodná

lidi, například v možné souvislosti  
s kritikou občanů v současné době 
ohledně parku, nyní lesoparku a par-
ku u nádraží a ostatní zeleně, kde 
údajně uvádějí, že „za zahradníka 
Štafla by se tohle nestalo“.

Děkuji za případné poskytnutí 
podkladů, z kterých bylo čerpáno či 
sdělení, kde lze do nich nahlédnout, 
pokud jsou veřejně přístupné.

Dále si dovoluji upozornit, že 
panu Františku Štaflovi bylo uděleno 
jako jednomu z mála čestné občan-
ství města Mnichov Hradiště za zá-
sluhy pro město.

Děkuji za zveřejnění tohoto sdě-
lení jako doplnění k článku jak výše 
uvedeno.

Vladimír Košek
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Klášter oslavoval den dětí i výročí obce
V sobotu 1. června se v Klášteře 
Hradišti slavily dvě významné udá-
losti. Jednak den dětí a zároveň 
půlkulaté výročí první zmínky o obci. 
Z těchto pohnutek obecní úřad ve 
spolupráci s místními organizacemi 
a dobrovolníky z řad občanů připravil 
celodenní rozmanitý program, který 
zabavil a pobavil všechny od nej-
menších občanů a návštěvníků obce 
až po nejstarší generace.

Celá sláva vypukla úderem 
deváté hodiny, kdy se otevřely dve-
ře klášterského kostela a místní 
základní školy. Lidé mohli zavzpo-
mínat na léta strávená ve školních 
škamnách a porovnat, jak se učebny 
za roky proměnily. Paní učitelky při-
pravily staré sešity, kroniky, třídnice 
a zápisy žáků, kde se lecjaký ab-
solvent klášterské školy mohl najít. 
V kostele byla přichystána výstava 
starých pohlednic a obrazů Klášte-
ra Hradiště, z části ze sbírky paní 
Šosvaldové, doplněná o obrázky  
z Muzea města Mnichovo Hradiště.  
Z muzea též byly zapůjčeny zajíma-
vé dokumenty týkající se Kláštera. 
Často návštěvníky pobavily různé 
stížné a žalobné listy, jak se kradl 
mangůl a kdo koho pomluvil, prostě 
doklady toho, jak se předkové míst-
ních hašteřili… Muzeum připravilo 
panel o nejvýznamnějším rodákovi  
z Kláštera Hradiště – Josefu Düri-
chovi. Staré obrázky a pohlednice 
byly doplněny o popis současné si-
tuace a mnohdy i fotografií, jak daná 
budova či místo vypadá dnes. Zraky 
diváků mimo jiné upoutaly nerealizo-
vané stavby, které mohly v Klášteře 
vzniknout. Od 10 hodin začala před 
kryptou v areálu bývalého klášte-

ra prohlídka, která nalákala velké 
množství lidí, kteří vyslechli poví-
dání o historii kláštera a pivovaru  
v Klášteře Hradišti a mohli též s prů-
vodcem zavítat do krypty a podívat 
se na zbytky opatského chrámu. Po 
absolvování prohlídky lidé zamíři-
li na čtení kronik do kostela. Zde 
předčítaly zejímavé pasáže paní 
Šosvaldová, Marešová a dlouholeté 
ředitelky klášterské školy Menzelo-
vá, Rydvalová a Hyková. V kostele 
bylo též připraveno povídání o mlý-
nech na Zábrdce od pana Františka 
Syrovátky. 

Odpolední program byl zahájen 
na hřišti odbitím 14. hodiny. Zde si 
mohli diváci vychutnat vystoupení 
žáků ze zdejší základní školy, čes-
kou besedu i vystoupení aerobiku. 
Nezahálely ani další místní orga-
nizace – SK Klášter představil nej-
mladší generaci a zároveň odměnil 
celoživotní úsilí některých činovníků. 
Klášterští hasiči a hasičky všem 
přítomným dokázali, že se nemá-
me čeho bát, že jsou schopni oheň 

zlikvidovat rychle, zajímavé též bylo 
vystoupení M. Čermákové, která 
ukázala výcvik psů. V pozdějších 
odpoledních hodinách na hřiště na-
stoupili vojáci Komitétu pro udržová-
ní památek roku 1866, kteří diváky 
doprovodili k odhalení nově oprave-
ného pomníku. Po celou dobu byla 
pro děti připravena výstava loutek 
od Františka Pešána. Pan Pešán 
se s dětmi večer rozloučil pohádkou  
a starší účastníci mohli den zakončit 
poslechem kapely Víkend. Po ce-
lou dobu byly k prodeji upomínkové 
předměty s logem Kláštera Hradiš-
tě a kalendář sestavený ze starých 
klášterských pohlednic. Kdo by měl 
zájem, může si vše zakoupit na 
Obecním úřadě Klášter. 

Akce by se neobešla bez pod-
pory celého OÚ Klášter, místních 
organizací, nadšenců a dobrovolní-
ků. Těmto všem patří velký dík za 
povedenou oslavu.

Jakub Altman, 
Michaela Mydlářová

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče 

mezinárodní dopravy

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

Nabízíme nový vozový park, měsíční příjem 35-
40.000,-Kč, třináctý plat, příspěvek na důchodo-
vé připojištění, příspěvek na dopravu na praco-
viště, stabilní přepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

CHODÍM PO MĚSTĚ
„Zub času si s tím poradí“ a naše 
lajdáctví s tím počítá… Stále vídá-
me, jako za starých časů, že se před 
Velikonocemi „vítají Vánoce“, jdeme 
do prodejny, která už dva roky není v 
provozu, dobýváme se do ordinace, 
která dávno sídlí jinde, leták nám 

oznamuje akci měsíce po termínu... 
Socialismus nás poznamenal: 

nikdo za nic nezodpovídá, klame-
me a jsme klamáni. Dojde nám to 
někdy?

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Staroslavná vlastenecko-dobročinná obec baráč-
níků Mnichovo Hradiště blahopřeje svým členům, 

kteří v červenci a srpnu oslaví narozeniny.

Václavu Tomanovi z Mnichova Hradiště

Václavu Prokopovi z Mnichova Hradiště

Přejeme vše dobré a hodně zdraví do dalších let.

Hudební festival Junity rozsvítil Vostrov
V sobotu 15. června se v prostorách 
Open air clubu Vostrov uskutečnil  
3. ročník hudebního festivalu Junity, 
který je pořádaný členy Městského 
parlamentu dětí a mládeže a Klu-
bem dětí a mládeže. 

Účastníci se mohli zaposlouchat 
do různých hudebních žánrů. Zahrá-
lo celkem šest kapel, jmenovitě pak 
Knock, DNA Brothers, The Peanuts, 
Tamdoletma a mnichovohradišťské 
kapely Pan Sysel a další a Era Vul-
garis. Nejen pro malé návštěvníky 
byl připravený doprovodný program. 

Vyzkoušet jste si mohli atrakci Shoď 
ho, třpytivé tetování, malování na 
obličej, modelování z balónků, chů-
zi po slack line, různé venkovní hry  
a tvoření ve stanu u Budhappy. 

Děkujeme všem sponzorům – 
městu Mnichovo Hradiště, firmám 
Devinn, Nábytek Honza s.r.o., Com-
feel s.r.o. a Spolku přátel GMH, bez 
kterých by nebylo možné tuto akci 
uspořádat.

Hana Skramuská,
Klub dětí a mládeže

Studánka u zříceniny pod Káčovem
Tropická vedra ani třeskuté mrazy 
loňského roku nad ní neměly moci, 
nevyschla ani nezamrzla (takové 
vlastnosti mívají zázračné studán-
ky opředené pověstmi, například 
ta Zdislavina pod hradem Lember-
kem)...Klenba té naší, z káčovského 
kamene, zatím odolává času, ale 

rezivá, zanesená trubka mění její 
průzračnou vodu na oranžovou ne-
pitnou břečku. Říkám si, dočká se  
i toto krásné místo obnovy?  

Provizorní označení cesty ke 
studánce a posbírání odpadků ko-
lem jsem na jaře uskutečnila (jen 
rezivý sud se mi do batohu nevešel). 

Pro ty, ktěří by se ke studánce rádi 
podívali: najdete ji zhruba 100 metrů 
vlevo od zelené turistické trasy ve-
doucí na Káčov, lemované zbrusu 
novou naučnou stezkou káčovskou 
bažantnicí, blízko zříceniny hájovny. 

Daniela Břoušková

Děti už vědí, že ve vodě nežijí jen vodníci
V pátek 14. června 2019 se  
u kamenného mostu u řeky Jizery  
v Mnichově Hradišti uskutečnila 
akce Ve vodě nežijí jen vodníci ur-
čená pro děti z 1. stupňů základních 
škol. V rámci ní se po zimní přestáv-
ce opět prezentovala Místní orga-
nizace Českého rybářského svazu 
Mnichovo Hradiště, která za podpory 
SÚS ČRS Praha připravila zajímavý 
program zaměřený zejména na nej-
menší účastníky a případné zájem-
ce o účast v rybářském kroužku.

Vše začalo již kolem osmé hodi-
ny ranní, kdy k Jizeře dorazila první 
skupinka asi padesáti dětí. Z výrazů 
ve tvářích dětí bylo znatelné napětí 
a správná dávka vzrušení, nic ne-
naznačovalo tomu, že by na dětech 
byla znát jakákoli únava z pořádné 
porce sluníčka a rychle stoupajících 
letních teplot. 

Rybáři si převážně pro druhá-
ky a třeťáky z první základní školy 
v Mnichově Hradišti opět připravili 
celkem šest stanovišť, na nichž si 
děti měly možnost vyzkoušet na-
hazování udicí na terč, znalosti 

rostlin, ptactva a vodních živočichů 
a samozřejmě u nás nejvíce rozšíře-
ných rybích druhů. Další stanoviště 
dětem připomnělo, jak moc důležité 
je třídit odpad, ale i to, jak dlouho se  
v přírodě rozkládá například obyčej-
ná, volně pohozená žvýkačka. Spe-
ciální pozornosti dětí se těšili místní 
hasiči, kteří ve spolupráci s rybáři 
připravili pro děti projížďku na člunu 
na řece Jizeře. Aby bylo čtrnácté 
červnové ráno pro děti ještě atrak-
tivnější, nesmělo chybět vyprávění 
straších a zkušených členů ČRS  

o různých technikách a metodách 
lovu ryb. Děti si tak mohly pro-
hlédnout, jak vypadá rybářské 
vybavení pro rybáře specializují-
cí se na lov kaprů, sumců ale i na 
techniku lovu na mušku či dnes 
obecně velmi oblíbený lov na fee-
der či na klasický splávek. Na po-
sledním stanovišti si už děti mohly 
pod dohledem rybářů vyzkoušet  
i samotný lov ryb na opravdovou udi-
ci na opravdovém rybářském revíru. 
Reakce řady dětí byly až nečeka-
né, zejména mladé dívky, které tu  

a tam jevily o rybolov nemalý zájem  
a v počtu otázek rozhodně nezaos-
távaly za svými klučičími protějšky, 
nás překvapily.

Pro každé z 164 dětí, které se 
této zábavně vzdělávací akce zú-
častnilo, byly připraveny pěkné ceny, 
které do projektu Ve vodě nežijí jen 
vodnici věnoval Středočeský územní 
svaz ČRS za podpory Ministerstva 
zemědělství ČR. Závěrem bylo pro 
děti připraveno také opékání vuřtů. 
Budoucí rybáři a rybářky tak odchá-
zeli od řeky Jizery před koncem škol-
ního roku s plnými žaludky a úsměvy 
na tvářích, což bylo tou největšívod-
měnou všem organizátorům, kteří 
se, nejen z řad místních rybářů 
podíleli na organizaci dopoledního 
programu pro místní malé školáky.

MO ČRS tímto děkuje partne-
rům: Středočeskému územnímu 
svazu ČRS, Ministerstvu zeměděl-
ství ČR, městu Mnichovo Hradiš-
tě, HZS Mnichovo Hradiště, Echu  
a Kamelotu.

Jiří Mareš,
MO ČRS Mnichovo Hradiště
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MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

● Moderní vyšetřovací metody
● Osobní přístup
● Široký výběr dioptrických i slunečních brýlí 
● Aplikace kontaktních čoček
● Odborné poradenství a servis

V nově zrekonstruovaných prostorách ve dvoře vedle pošty. Přijďte a objevte svět, na který je radost pohledět!

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

Masarykovo náměstí 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz
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Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 
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Rozkvetlý kruhový objezd 
na kraji města dělá radost
Postupně rozkvétají různé rostliny a 
barvy kruhového objezdu u Lidlu se 
mění. Tři roky jsem slýchával jak slo-
va pozitivní, tak rozpačité až velmi 
kritické komentáře, co jsme to zase 
vymysleli. Po třech letech už ale vše 
krásně kvete a prostor se zaplnil. 

Zahradní architekt Tomáš Ve-
lich, který zeleň navrhoval, na pod-

zim ještě dosází ty rostliny, co nepře-
žily jarní mrazíky, a příští rok se tak 
můžeme těšit na dílo už ve své plné 
kráse, jak bylo plánováno. 

Trpělivost nejen že přináší růže, 
ale u rostlin se zkrátka vyplácí. 

Ondřej Lochman,
starosta města

Příběhy našich sousedů zaplnily kino
Závěrečnou prezentaci projektu 
Příběhy našich sousedů Český ráj, 
která se uskutečnila v úterý 4. červ-
na od 17 hodin v Kině Mnichovo 
Hradiště, navštívilo kolem 150 lidí. 
Žáci a studenti z pěti základních a 
středních škol z oblasti Českého ráje 
(Gymnázium MH, ZŠ Sokolovská 
MH, ZŠ TGM Dolní Bousov, ZŠ Kos-
monosy a Komunitní škola Volavec) 
představili veřejnosti příběhy šesti 
pamětníků. Návštěvníci zhlédli pět 
videoreportáží a vyslechli jednu au-
dioreportáž. Rozhlasové reportáže 
byly natočeny v Signál rádiu v Mladé 
Boleslavi, videoreportáže si vytvářeli 
přímo členové týmů po konzultaci  
s odborníkem z Post Bella. Všechny 
týmy k tomu přidaly ještě prezentaci, 
kde blíže své pamětníky představily. 
Svým pamětníkům osobně poděko-
valy a předaly jim kytičku.  

Odborná porota jako nejlepší 
vyhodnotila tým ZŠ TGM z Dolního 
Bousova s příběhem Marie Krásové. 
Na druhém místě se umístil tým ZŠ 
Kosmonosy s příběhem Václava Pe-
tříčka. Tým na druhém místě vyhlásil 
starosta Miroslav Boček z Dolního 
Bousova, vítězný tým mnichovohra-
dišťská radní a ředitelka místního 
gymnázia Lenka Sosnovcová.

Celá akce proběhla ve velmi 
příjemné atmosféře, ke které přispě-
lo svým vystoupením dívčí Jazzové 
trio ze ZUŠ Mnichovo Hradiště ve 
složení Anežka Nigrínová, Klára Bu-
riánková a Anastázie Kratochvílová.  
K dobré náladě přispěl svým za-
svěceným vystupováním také mo-
derátor Luboš Dvořák, programový 
ředitel Signál rádia. Návštěvníky zá-
věrečné prezentace rovněž pozdra-
vili zástupci měst, ze kterých byly 
zúčastněné týmy – mnichovohradišť-
ský starosta Ondřej Lochman (při-
jel z dovolené a stálo mu to za to), 
dolnobousovský starosta Miroslav 

Boček a zastupitel města Kosmo-
nosy a ředitel tamní základní školy 
Milan Petráš. K nim se připojila i ve-
doucí rozvoje vzdělávacích projektů  
z Post Bella Věra Tůmová. Bylo vidět, 
že představitelé měst i zástupkyně 
pořádající organizace dětem fandí  
a myšlenku projektu podporují.

Všechny zúčastněné týmy do-
staly odměnu od svých měst. Týmy 
na 1. a 2. místě dostaly ještě zvláštní 
ceny. Odměny a ceny věnovala měs-
ta Mnichovo Hradiště, Dolní Bousov, 
Kosmonosy, farma rodiny Brožko-
vých ve Volavci a Post Bellum.

Výsledky práce jednotlivých 
týmů si mohou zájemci prohlédnout 
na stránkách projektu.

Zpovídaní pamětníci svým vy-
právěním v průběhu projektu pro-
vedli naslouchající členy žákovských 
a studentských týmů událostmi od  
2. světové války přes dusná 50. léta, 
sovětskou okupaci roku 1968 a ná-
sledující normalizaci až po převrat  
v roce 1989. Běžný život na venko-
vě, kolektivizace, znárodnění hospo-
dy, nesouhlas se sovětskou okupací, 
ochrana životního prostředí, výsle-
chy na StB, ale také obnova hospo-
daření na rodinném statku... Josef 

Brož na vlastní kůži zažil německou 
okupaci i osvobození Rudou armá-
dou. Milada Kozderková zažila, jak 
její rodiče museli po únoru 1948 
vstoupit do JZD. Se svým manželem 
jako zaměstnanci Československé 
lidové armády prožili sovětskou 
okupaci v srpnu 1968 ve vojenském 
prostoru Ralsko. Marie Krásová 
vzpomínala, jak její otec dodával 
potraviny partyzánům. Po únoru 
1948 pak bylo rodině zabaveno 
hospodářství. Helena Koníčková po 
komunistickém převratu zažila zaba-
vení hospody, jež patřila jejímu otci. 
Kvůli jeho aktivitám a postojům se  
v době sovětské okupace v roce 1968 
její dcera nedostala na vysokou ško-
lu. Václav Petříček se po maturitě na 
gymnáziu z kádrových důvodů nedo-
stal na vysokou školu, a tak se vyučil 
zahradníkem. Nakonec vystudoval 
přírodovědeckou fakultu UK Praha 
a stal se uznávaným odborníkem  
v oblasti ochrany životního prostředí. 
Zdeněk Brožek se z vyprávění dě-
dečka – bývalého sedláka – dozvě-
děl, jak proběhla kolektivizace. Po 
roce 1989 se mu podařilo restituovat 
dědečkův statek a úspěšně navázat 
na rodinnou tradici.

Příběhy našich sousedů je nej-
větší vzdělávací projekt společnosti 
Post Bellum. Je určený pro žáky  
2. stupně základních škol a studenty 
středních škol a běží už sedmým ro-
kem. Týmy dětí se v něm učí pozná-
vat naší moderní historii tak, jak je to 
baví – vyzpovídají pamětníka, natočí
o jeho příběhu rozhlasovou nebo 
video reportáž, jdou do archivu, vy-
hledávají si informace a svou práci 
prezentují před publikem. Za sedm 
let existence projektu mladí doku-
mentaristé zaznamenali již 1015 
životních osudů.

Michal Šimek, koordinátor 
projektu, Post Bellum o.p.s.


