
 

Stránka 1 z 3 
 
 

Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 30. 1. 2019 od 17:30 do 19:00 hodin                                                                                        

ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti. 
 

Upozornění: 
Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní 
a komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace 
z jednání by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

 
Přítomni: Jana Jedličková, Martina Bachová, Jana Dumková, Jan Füši, Alena Hejlová, Jaroslav Koloc, Pavel Mach, 

Dominik Malý, Petra Pilbauerová, Miroslava Rydvalová, Aleš Rychlý, Lenka Sosnovcová, Dana Stránská, 
Vratislav Šverma, Tomáš Trkola 

 
Omluveni: Jan Nohýnek, Pavel Sosnovec, Soňa Švábová, Lukáš Umáčený 
 
Nedostavili se: - 
 

 

PROGRAM:  
1. Zahájení 
2. Informace o aktivitách a plánech Infocentra, Muzea, Zámku, MěÚ, Klubu, Knihovny, DDM a dalších subjektů 
3. Návrh termínů setkání komise a plánu činnosti pro rok 2019 
4. Různé 

 

• Zahájení 
 
Předsedkyně komise přivítala přítomné členky a členy komisí, představila program  
 

• Informace o aktivitách a plánech Infocentra, Muzea, Zámku, MěÚ, Klubu, Knihovny, DDM a dalších subjektů 
 

• proběhla diskuze o sloučení 3 komisí, jaký je důvod sloučení, jaká bude náplň nové komise, kdo bude 
vytvářet komisi úkoly, jaká bude frekvence, co může který člen přinést, každý člen se představil 

• konkrétní náplň a zadání komise se teprve bude formovat, všichni členové mohou předsedkyni posílat 
podněty, bude z nich sestaven program dalšího setkání 

 

Jana Dumková (muzeum) - http://muzeum.mnhradiste.cz/muzeum/aktuality/rok-2019-v-mestskem-muzeu-prehled-
akci-a-vystav 

• výstava starých pohlednic Mnichova Hradiště a okolí ze sbírky Jiřího Šosvalda (duben/květen) 

• výstava věnovaná historii mnichovohradišťských hospod a pohostinství (červen/srpen) 

• umělecká výstava šperků výtvarnice Zuzany Hejdrychové (září/říjen) 

• adventní výstava (prosinec) 

• výukový program pro školy - pravděpodobně opakování „prababiček“, ale zatím není vhodný prostor, 
případně by mohla být k dispozici stodola na faře – záleží na postupu prací na střeše, popř. správa zámku – 
Malý rynek u Konírny (květen/červen) 

• příměstský tábor, tentokrát zaměřený na práci na statku, budou 2 turnusy (červenec/srpen) 

• 27. 4. Komentovaná vycházka – přídorní a historické zajímavosti města a okolí 

• 10. 5. Muzejní noc (prostor kolem sokolovny a polikliniky) 

• besedy k výročí 740 let – promítání starých fotografií, videí, připomenutí významných osobností v domech a 
ulicích (březen/duben, říjen/listopad) 

 

Petra Pilbauerová (KDM) 

• karneval (březen) 

• prázdniny pro děti (pololetní i jarní) 

• stavění májky – Městský parlament dětí a mládeže (30. dubna) 

• Den na Vostrově (květen) 

• Junity fest – Městský parlament dětí a mládeže (červen) 

• příměstské tábory – 3 turnusy, během jednoho dne byly plné (červenec/srpen) 
 

http://muzeum.mnhradiste.cz/muzeum/aktuality/rok-2019-v-mestskem-muzeu-prehled-akci-a-vystav
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Martina Bachová (Baráčníci, Spolek rodáků a přátel Mnichovo Hradiště) 

• Baráčníci – aktivity jsou stále v útlumu po velkých oslavách v roce 2016 

• Spolek rodáku – vzniká kniha o legionáři Glancovi, bude beseda s křtem knihy 
 

Tomáš Trkola (KČT) 

• může poskytnout plán výletů (výlety pro rodiny, seniory, víkendový zájezd) 

• KČT dále provádí značení, úpravu cest, péči o naše okolí 
 

Alena Hejlová (ZUŠ, Zvonky) 

• Zpíváme pro UNICEF (20. března) - koncerty na podporu programu UNICEF Dobrý start do života, na 
různých místech republiky (aktuálně 55 míst, 150 sborů a další přibývají) – jednotné vstupné 50 Kč 

o u nás proběhne koncert v Kostele Sv. Jakuba 
 

Dominik Malý (Klub Mn. Hradiště) 

• divadelní i koncertní sezóna je v polovině, divadelní abonmá plně vyprodané, Kruh přátel hudby – přes 170 
členů, počet členů stoupá 

• jarní mini abonmá – Můj báječný rozvod (E. Balcarová), Sudí (L. Hampl), pravděpodobně Hrdinové (P. 
Kostka, J. Satoranský, M. Vladyka) 

• programuje se nová sezóna Kruhu přátel hudby i divadelního abonmá 

• v prosinci proběhne vystoupení Hradišťanu v divadle, připravuje se představení Hrdý Budžes 

• kino – vládne Bohemian Rapsody, dále cyklus 6-7 cestovatelských přednášek – velká účast 
o rezervační systém na všechna představení rozšířen do Infocentra a postupně i na internet 

• cestovní ruch – rozpočet spravuje město a Klub předkládá návrhy (trhací plán města, databáze fotek, leták 
o ubytování a stravování v MH, certifikace Infocentra, vycházkové okruhy, leták Drábské světničky)  

• proběhla diskuze o databázi fotek – nějakou databázi vytvářela už T. Šímová, dílčí databázi vytvořila i D. 
Lamačová (k dispozici na disku městského úřadu) 

• paní Švábová předala D. Malému program akcí zámku pro členy komise k prohlédnutí 
(http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/akce-zamku.pdf)  
 

 

Pavel Mach (farnost, spolek Žijeme pro Hradiště) 

• pokračování tradičních akcí 

• Vítání jara (květná neděle, 14. dubna) 

• 2 koncerty (léto) 

• Sv. Martin, Jarmark, Adventní koncerty (lisotpad/prosinec) 
 

Jana Jedličková (knihovna) 

• Listování L. Hejlíka – 2x za rok (asi březen a podzim) 

• Noc literatury (asi 15. května) – 4 místa, 4 profesionální herci 
+ podobný koncept k výročí 740 let, četlo by se z knih o městě 

• v březnu je měsíc čtenářů – D. Malý, K. Galetková, O. Lochman, M. Weiss – každý čtvrtek bude jeden 
z nich půjčovat knihy 

 

Lenka Sosnovcová (rada města, Gymnázium MH) 

• chystá se kniha k 740 let výročí, měla by vyjít letos 
 

Aleš Rychlý (město) 

• akce k výročí 740 let města – ples města (únor), beseda s P. Kverkem o ptactvu (březen), muzejní noc 
(květen), Oldtimer Bohemia Rally – veteráni (červen), 1 větší, „zatím tajná“ akce (květen/červen), Noc 
literatury (květen), kniha o historii města (do konce roku), dokončení a představení betléma p. Nováka, 
koncert Hradišťanu (prosinec) 

• chystají se připomenutí dalších výrazných výročí (listopad 1939 a 1989), 100 let od postavení sokolovny … 

• 8. března k MDŽ - film pro dámy 

• kostelní věž, radniční věž (s výstavou) – otevřou se na sezónu 
 

• proběhla diskuze o obnovení „večerů při svíčkách“. 

• beseda o Bobkových - proběhne na podzim ve Volnočasovém centru (fotograf Jan Splídek), v roce 2020 
bude 40 let výročí smrti pana Václava Bobka st. – diskuze o nápadech na připomenutí 

http://www.mnhradiste.cz/data/soubory/2019/akce-zamku.pdf
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• Návrh termínů setkání komise a plánu činnosti pro rok 2019 
 
Příští komise proběhne ve středu 3. dubna v 17:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ. 
 

• Různé 
- 
 
Všechny body byly vypořádány bez přijetí usnesení. 
 
 
 
 

Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 4. 2. 2019   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 


