
AREÁL MSK
Rekonstrukce hlavního hři-
ště a zázemí klubu MSK už 
je takřka hotová. Co vše se 
v areálu u Jizery podařilo 
upravit a modernizovat?
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SÍDLIŠTĚ
Po letech příprav nezačíná 
revitalizace jen na Masary-
kově náměstí, ale také na 
sídlišti Jaselská. Jaký je 
harmonogram prací?
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SUCHO
Nedostatek vody nejen 
jako téma posledních let, 
ale také rubriky DNES SE 
PTÁ..., v níž se zastupitelé 
ptají zastupitelů.
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INZERCE

Začala revitalizace Masarykova náměstí! 
Centrum města projde zásadní proměnou

pet let príprav

Vážení Hradišťáci,

v životě města se každoročně zrealizují stovky větších či menších 
projektů. Některé se podaří proměnit ve skutečnost obratem, jiné 
si žádají větší pozornost, některé i dlouhé přípravy a milionové 
výdaje. A pak jsou tady mimořádné projekty, které si před úspěš-
nou realizací vyžádají roky příprav a desítky milionů korun. To je 
příklad revitalizace Masarykova náměstí, do níž jsme se pustili  
v květnu.

Dát novou tvář hlavnímu mnichovohradišťskému prostranství, 
to byl jeden z důvodů, proč jsem vlastně vstoupil do komunální 
politiky. Tehdy se představa o tom, že náměstí nemusí být jen prů-
chozí lokalitou, ale také místem, které samo o sobě láká k pobytu, 
jevila možná až jako příliš zidealizovaná. Rozhodně jsme se však 
o její naplnění chtěli pokusit. Bezprostředně po nástupu na radnici 
jsme tak na tomto smělém projektu začali pracovat. Práce to byla 
hromada a času snad ještě víc, výsledek ale bude stát za to. A 
troufám si tvrdit, že až budou práce kompletně za námi a sejdeme 
se třeba v jabloňovém hájku před poštou nebo hned vedle něj u 
vodního prvku s motivy Českého ráje, shodneme se, že máme 
krásné, citlivě řešené a z pohledu obyvatel příjemné náměstí, kte-
ré může aspirovat na titul nejhezčího náměstí v regionu.

Když se zhodnocují měsíce a roky zdánlivě nekonečných pří-
prav, je to radost a silný motor do další práce. Vzhledem k tomu, 
že letos budeme mít hotovou první etapu náměstí, dokončíme ko-
munitní centrum v Mírové ulici a rozběhneme zrovna tak několik 
let připravovanou revitalizaci sídliště Jaselská, myslím, že „ener-
geticky“ bychom na tom letos mohli být velmi dobře. Jiný případ je 
ekonomická stránka věci, kdy musíme některé projekty odkládat 
či osekávat vzhledem k úbytku financí, za nímž stojí pandemie 
koronaviru. Na rok 2020 se ale bude v Hradišti jistě vzpomínat jako 
na rok mimořádný. Věřím, že to ve výsledku bude nejen kvůli koro-
naviru, ale také díky projektům, kterým se podaří vdechnout život.

Krásné dny, hodně zdraví a mnoho zdrojů pozitivní energie 
Vám všem!

Ondřej Lochman, starosta města
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Poklepáním na základní kámen za-
čala ve čtvrtek 14. května první část 
revitalizace Masarykova náměstí. 
Projekt za celkových 50 milionů Kč, 
do jehož přípravy byla nezanedba-
telným způsobem zapojena mni-
chovohradišťská veřejnost, se začal 
měnit v realitu po pěti letech příprav. 
Komplikovaná stavba bude ovlivňo-
vat pohyb v centru města do konce 
letošního roku.

Práce na smělém projektu, 
jenž si za svůj cíl vytyčil přetvoření 

historického srdce města v živoucí 
centrum společenského života –  
v místo, kde je bezpečné a příjemné 
se pohybovat, které může být dě-
jištěm velkých společenských akcí  
a které je zároveň dostatečně repre-
zentativní – byly zahájeny již v roce 
2015. V témže roce proběhla také 
plánovací setkání, v rámci kterých 
zaznívaly připomínky a doporučení 
zástupců veřejnosti, jež se následně 
staly základem pro zadání architek-
tonické soutěže. Ta byla vyhlášena 

o rok později a vítězství v ní slavila 
renomovaná drážďanská projekční 
kancelář Rehwaldt Landschaftsar-
chitekten.

Zatímco práce na projektu se 
naplno rozběhly, bylo třeba rovněž 
začít připravovat podmínky, aby ná-
městí zůstalo dostupné a nepřestalo 
žít, což by mohlo vážně ohrozit exis-
tenci obchodů a dalších provozoven 
na náměstí. 

Po rozhodnutí, že z prostoru 
před poštou budou autobusové za-

stávky přesunuty na okraj náměstí 
před hlavní vchod do radnice, byly 
zahájeny přípravy projektu doprav-
ního terminálu v sousedství želez-
ničního nádraží. Tento projekt byl 
dokončen v roce 2019. Autobusové 
linky budou na náměstí vést i po 
jeho revitalizaci, ale autobusy tu již 
nebudou parkovat. Za tímto účelem 
byl právě vybudován dopravní ter-
minál, jenž bude během realizace 
první etapy revitalizace sloužit jako 
konečná stanice.              ...2, 12

Společně se starostou a místostarostou města oficiálně zahájily první etapu revitalizace náměstí Lucie Heřmanová, zástupkyně zhotovitele a jednatelka mlado-
boleslavské společnosti H-Intes s.r.o., a Eliška Černá z projekční kanceláře Rehwaldt Landschaftsarchitekten. Foto: Deník / Michal Bílek

ˇ ˇ
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Plán rozvoje sportu: vyplněním dotazníku 
podpořte své oblíbené sportovní aktivity

Začala revitalizace Masarykova náměstí! Centrum města...
...dokončení z titulní strany

Změny, které náměstí dozná, 
budou výrazné. Dojde ke sjednocení 
výškového profilu náměstí, což se 
projeví maximální bezbariérovostí 
prostranství, ale také ke sjednocení 
použitých materiálů. Autobusové 
zastávky budou z plochy náměstí 
vymístěny na jižní okraj náměstí. 
Průjezdnost severovýchodní části 
náměstí zůstane zachována stejně 
jako parkování v tomto místě náměs-
tí, parkovací místa zůstanou rovněž 
v jižní a západní části, jako je tomu 
dnes. Současná zeleň bude z ná-
městí odstraněna a nahradí ji kom-
plexně řešená výsadba – v severní 
části náměstí před poštou bude  
v horkých dnech vrhat stín trojřadí 
okrasných jabloní, východní část ná-
městí bude osázena hrušněmi a jižní 
část dvojřadím platanů. Celý prostor 
náměstí bude vybaven novým mobi-
liářem a novými lampami veřejného 
osvětlení. Před historický vstup do 
radnice se ze zámecké zahrady 
vrátí socha někdejšího majitele mni-
chovohradišťského panství Václava 
Budovce z Budova. 

„Revitalizaci Masarykova ná-
městí jsme věnovali obrovské množ-
ství energie a fakt, že začíná jeho 
realizace, je splněným snem. Přes-
to je jasné, že řešení není ideální. 
Někdo by dal přednost zachování 
starých stromů a dřevin, jiný může 
poznamenat, že větší část náměstí 
nemusela být vydlážděna... Přesto 
je výsledek kompromisem a reflektu-
je množství různých názorů, jak jen 
to bylo možné,“ komentuje start re-
alizace starosta Mnichova Hradiště 
Ondřej Lochman.

První etapa, jejímž realizátorem 

je mladoboleslavská stavební firma 
H-Intes s.r.o. a jež byla 14. května 
zahájena, promění jižní část ná-
městí a okolí průtahu silnice II/610 
(ulice Víta Nejedlého a Turnovská). 
Dokončena bude v prosinci letošní-
ho roku. O dopravních omezeních 
bude město průběžně informovat 
standardními informačními kanály. 

Z Integrovaného regionálního 
operačního programu se městu po-
dařilo získat dotaci ve výši 5,1 mili-
onu Kč.

Druhá etapa je z technologic-
kých a provozních důvodů rozdělena 
na tři menší dílčí části. Rekonstrukce 
prvních dvou, které zahrnují úpravu 
severní a východní části náměstí, 

jsou naplánovány na březen až pro-
sinec 2021. Zbývající úsek – západ-
ní část náměstí, okolí průtahu silnice 
II/277 (Palackého ulice a plocha 
před objektem čp. 299), by měla být 
zahájena v březnu 2021 a dokonče-
na v prosinci 2022.

Martin Weiss

V současné době Mnichovo Hradiš-
tě zpracovává strategický dokument 
Plán rozvoje sportu, který se týká 
rozvoje podmínek jak pro organizo-
vaný sport, tak pro neorganizované 
aktivity obyvatel Mnichova Hradiště. 
Chtěli bychom vás v této souvislosti 
vyzvat k vyplnění krátkého dotazní-
ku. Ten je určen dospělým osobám, 
žáci a studenti již vyplňují jiný dotaz-
ník. 

Součástí šetření je zjišťování 
míry sportovní participace, oblí-
benosti jednotlivých sportů či vaší 
spokojenosti s podmínkami pro 
sportovní a volnočasové aktivity  
v našem městě. Zároveň máte mož-

nost vyjádřit se k současnému stavu 
podpory sportu. Výsledky šetření se 
stanou důležitými vstupy pro vedení 
města, budou mít vliv na budoucí 
směřování veřejné podpory sportu, 
rozvoj sportovní infrastruktury či re-
alizaci sportovních programů a akcí 
pro veřejnost. Dotazník, prosím, vy-
plňte i v případě, že se o sport ne-
zajímáte nebo se sportu již aktivně 
nevěnujete.

Dotazník můžete vyplňovat od 
1. do 20. června a naleznete jej na 
následující adrese: lokalsport.cz/
mhradiste.

Jakub Popelka,
Lokal Sport

Podoba náměstí po dokončení revitalizace s vyznačením parkovacích míst.

Architektka Eliška Černá: Ze střípků minulosti skládáme novou vrstvu
Slavnostnímu zahájení revitalizace 
náměstí byla jako zástupce projekč-
ní kanceláře Rehwaldt Landschaft-
sarchitekten přítomna architektka 
Eliška Černá. Ta prozradila hned ně-
kolik zajímavostí o práci na projektu 
a o jeho zajímavých prvcích.

Byla pro vaši projekční kancelář 
revitalizace Masarykova náměstí 
výzvou?

Výzva to byla velká. Při slav-
nostním zahájení jsem zmiňovala, 
že do celého projektu vstupovalo 
velké množství aktérů. To bylo ve 
výsledku ku prospěchu, protože jak 
se říká – víc hlav víc ví. Zároveň měl 
ale každý jiný názor, ať už to byla 
představa nás architektů, města, 
veřejnosti, poté různých správců 
podzemních sítí. Velké množství 
lidí si neuvědomuje, kolik vede pod 
náměstím sítí a že každý síťař má 

své požadavky a své limity. Není 
pak například možné všude vysadit 
stromy. Dalším důležitým faktorem 
jsou požadavky na bezpečnost ze 
strany Policie ČR a podobně. Sklou-
bit všechny tyto aspekty dohromady 
a vytvořit nějaký návrh, ve kterém 
se všichni budeme cítit komfortně  
a který nám všem bude vyhovovat, 
to byla největší výzva.

Snažili jste se skloubit historické 
prvky s novým moderním pojetím 
náměstí?

Již v soutěžním návrhu jsme 
představovali koncept křížících se 
linií, které vycházejí z historie města 
– tedy z faktu, že vzniklo na křižo-
vatce měst. Tento koncept se nám 
podařilo udržet až do samotného 
konce. Jen jsme mu  přidali na prag-
matičnost. Propojili jsme totiž tento 
prvek s taktilními prvky pro slepce 

nebo s odvodňovacími prvky. V sou-
těžním návrhu se nám podařilo udr-
žet myšlenku takzvané divoké mo-
zaiky, ve které kombinujeme dlažbu 

pocházející z různých historických 
epoch. Vlastně se tady co deset let 
střídaly různé vzory a různé dlažby 
a my chceme tyto jednotlivé střípky 
z minulosti vzít a poskládat z nich 
novou vrstvu.

Co se týče zeleně, ta se dočká 
kompletní obměny. Jaké stromy 
jste pro náměstí vybrali a proč?

O tom, jaké stromy zvolit, byla 
jedna z největších diskuzí. Neříkám, 
že to pro nás bylo jednoduché. Na-
konec jsme ale zvolili v tom takzva-
ném hájku na severu náměstí okras-
né jabloně. Jde o zakrslejší formu 
klasických jabloní, které mají taková 
malá jablíčka, která vydrží i celou 
zimu. Díky rekonstrukci sítí jsme 
měli možnost přidat řadu stromů  
i k základní škole. S ní jsme původ-
ně nepočítali, protože se tam stromy 
nevešly. Jde o okrasné hrušně. Na 

jižní straně podél zastávkových zá-
livů jsme navrhli okrasné platany. 
Největším limitem pro stromy jsou 
sítě. Zároveň jsme hledali shodu  
s památkovou péčí. Protože celé ná-
městí je součástí památkové zóny, 
museli jsme dbát na to, abychom 
těmi stromy nezastínili historické 
fasády.

Máte v architektonickém návrhu 
olíbený moment?

Uvidíme, až to bude stát, na co 
budeme nejvíc pyšní. Těším se ale 
na lavičky. Mají oboustranná opěra-
dla, která se různě klopí a člověk si 
může vybrat, kterým směrem bude 
sedět. Zároveň mám radost z há-
ječku, že se jej podařilo dostat do 
finálního projektu. Také doufám, že 
nám bude dobře fungovat systém  
s dešťovou vodou, kdy zasakujeme 
většinu plochy náměstí přímo v mís-

tě. To znamená primárně pod stromy 
nebo k okrasným záhonům, které 
jsou na západní straně náměstí. 
Dalším zajímavým útvarem je vodní 
prvek, který se inspiroval faktem, že 
Mnichovo Hradiště stojí na hraně 
Českého ráje. Z jeho pískovcových 
věží jsme si vzali inspiraci. Zároveň 
zde, právě na hraně Českého ráje, 
pramení dva potůčky, které obté-
kají Mnichovo Hradiště a vlévají se 
do Jizery. Ty tam jsou symbolicky 
znázorněné dvěma tryskami, které 
mají různé funkce. Jednak střídavě 
stříkají, ale zároveň budou vyrábět 
mlhu a občas probublávat. Voda se 
v korytě někdy trochu zvedne, vznik-
ne tak dočasné brouzdaliště, pak se 
zase hladina sníží. To je to, co jsme 
připravovali do poslední fáze, a tě-
ším se, až to bude fungovat.

Michal Kvapil

Zastupitelstvo města schvalovalo na 
svém květnovém zasedání žádosti 
o příspěvek z dotačního programu 
města na opravu nepamátkových 
objektů v městské památkové zóně. 
Z devíti žadatelů uspěli čtyři.

Na letošní rok bylo do zmíně-
ného programu rozpočtováno 400 
tisíc korun. S touto částkou počítala 
i komise, která zasedla ještě před 
propuknutím mimořádného stavu  
a doporučila radě města výši podpo-
ry pro jednotlivé uchazeče o dotaci. 
Rada se tímto tématem zabývala již 
ve chvíli, kdy byl nouzový stav vy-
hlášen, a zastupitelstvu doporučila 
navržené částky snížit. 

Navzdory okolnostem program 
město rušit nehodlá. Podle starosty 
Ondřeje Lochmana ale může dojít 
ke snížení částky určené pro dotační 
program na příští rok, protože město 
bude muset šetřit a investovat spíše 
do údržby svého majetku.

Mezi čtyři objekty, jejichž opravy 
bude město spolufinancovat, patří 
dům čp. 70 v Sirkově ulici (výměna 
oken a střešní krytiny), dům čp. 47 
v Havlíčkově ulici (obnova fasády), 
dům čp. 157 V Lípách (výměna oken 
ve společných prostorách domu)  
a dům čp. 185 Na Dvorcích (obnova 
fasády).

Martin Weiss

Dotační program napomohl 
opravám čtyř nemovitostí
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Ulice Jaselská a V Cestkách se v červnu 
začnou oblékat do nového kabátu

První nádoby rozdány, 
svoz začíná ještě v červnu
Do další fáze se posunul projekt 
nového systému třídění odpadů  
v Mnichově Hradišti. Od 20. května 
probíhá distribuce nádob se žlutým 
nebo modrým klipem či hnědých ná-
dob na bioodpad obyvatelům města.

Výdej nádob probíhá po podpisu 
smlouvy o výpůjčce v areálu společ-
nosti Saturn služby v Hrnčířské ulici 
(vjezd vpravo těsně před sběrným 
dvorem). Pokud jste v žádosti vyplni-
li možnost dovézt nádobu za úhradu 
až do domu, je třeba domluvit se  
s panem Havlem ze Saturn služeb. 
Výdejní dny jsou ve středu od 13 do 
17 hodin, v pátek od 12 do 16 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin. V sou-
vislosti s aktuální situací mohou být 
od června výdejní termíny upraveny.

Se zahájením svozu se počítá 
v druhé polovině června. Konkrétní 
dny svozů jednotlivých komodit v lo-
kalitách budou zveřejněny na webu 
města, Facebooku, prostřednictvím 
mobilního rozhlasu a v červencovém 
vydání Kamelotu. Obecně platí, že 
do konce prázdnin bude probíhat 
svoz směsného komunálního od-
padu tak jako doposud jednou za 
týden. Podobně se budou svážet  
i 1100litrové kontejnery na tříděný 
odpad (plasty a papír jednou za tý-
den, sklo jednou za 14 dnů a tetra-

packy jednou za čtyři týdny). Svoz 
tříděného odpadu z nádob od ro-
dinných domů bude pro BIO odpad 
jednou za 14 dní, v případě plastů 
jednou měsíčně, stejně jako u pa-
píru. Po vyhodnocení tříměsíčního 
provozu mohou být četnosti svozů 
upraveny.

K 15. květnu bylo zamluveno 
360 nádob na plasty a bezmála 300 
nádob na papír a bioodpad, což je 
cca 20 procent získaných popelnic 
z dotace ministerstva životního pro-
středí. I nadále je možné si požádat 
o výpůjčku, a to buď pomocí online 
žádosti na webu města, nebo ode-
vzdáním žádosti v papírové verzi, 
kterou můžete získat v podatelně 
městského úřadu vyplněnou a ode-
vzdat na totéž místo.

Jan Mareš,
místostarosta města

Začátkem června bude zahájena 
dlouho připravovaná revitalizace 
sídliště Jaselská. Úpravy zeleně 
začaly již v předchozím roce, letos 
zahájíme rekonstrukci dopravní 
infastruktury – konkrétně ulic Jasel-
ská a V Cestkách (od budovy zdejší 
mateřské školy ke křížení s ulicí Čsl. 
armády).

Cílem této části rekonstrukce 
sídliště je obnova dopravní infra-
struktury, zklidnění automobilového 
provozu, bezbariérovost a zvýšení 
bezpečnosti pro pěší. Postupně 
bude na sídlišti navýšena i kapacita 
parkovacích stání. Při rekonstrukci 
bude kladen důraz na zadržování 
vody v území (použití zasakovací 
dlažby na parkovacích plochách, 

Prodej dřeva z lokality Horka
Město opět nabízí k odkoupení dře-
vo vytěžené v lokalitě pod Horkou. 
Jedná se o měkké jehličnaté dřevo 
(SM tř. V. – vláknina) v celkovém 
množství cca 70 krychlových metrů 
(plnometrů), v délce dva metry. 

Zájemci mohou učinit nabídku 
do 15. června 2020 do 10 hodin,  
a to třemi způsoby. Nabídku v uza-
vřené obálce opatřené nápisem 
„Dřevo Horka – neotvírat“ je možné 
doručit osobně na podatelnu měst-
ského úřadu nebo zaslat na e-mai-
lovou adresu posta@mnhradiste.cz. 
Možné je k podání nabídky využít i 
datovou schránku.

Součástí nabídky musí být cena 
bez DPH, kterou uchazeč nabízí 
za jeden kubický metr a zároveň 
požadované množství. Dřevo bude 
prodáno zájemci s nejvyšší nabíd-
kou. Jeho odvoz si zajistí odběratel 
a bude možný po zaplacení celé 
částky. V případě, že platba nebude 
provedena do deseti dnů od vyro-
zumění, nárok na odkoupení získá 
další uchazeč v pořadí.

Podrobné informace jsou k na-
lezení na webu města, případně je 
lze získat na telefonním čísle 326 
776 724.

Martin Weiss

Rekonstrukce Husovy ulice se odsouvá na rok 2021, 
důvodem je pandemie Covid-19
Rekonstrukce vozovky, chodníků  
a realizace pásů s parkovacím stá-
ním a zelení v Husově ulici se od-
kládá na rok 2021. Rozhodlo o tom 
zastupitelstvo města na svém květ-
novém zasedání. 

V důsledku koronavirové krize 
jsou nucena česká města a obce 
rušit a odkládat desítky tisíc inves-
tičních akcí. Dokládá to průzkum 
Svazu měst a obcí. Škrty v rozpočtu 
se nevyhnuly ani Mnichovu Hradišti. 
Rekonstrukce Husovy ulice je tou 
největší, kterou město v roce 2020 
odkládá. U obcí a měst se před-
pokládá výpadek běžných příjmů 
mezi 10 a 15 procenty. Navíc vláda 
plánuje část svých opatření na pod-

poru živnostníků uhradit z obecních 
peněz. Pokud se tak stane, může 
být celkový propad příjmů obecních 
rozpočtů kolem 20 procent. To pro 
nás znamená nutný odklad investic, 
na které nemáme získané dotace (ty 
jsme získali například na revitalizaci 
Masarykova náměstí, sídliště Jasel-
ská nebo lesoparku Nad Jizerou)  
a kde je odložení proveditelné. 

Finální opravu povrchů v Huso-
vě ulici budou ale projektanti stavby 
i pracovníci městského úřadu při-
pravovat tak, aby oprava proběhla 
v roce 2021. V současné době se 
pracuje na dokumentaci pro zadání 
veřejné zakázky. Na podzim připraví 
pracovníci odboru investic a komu-

nálního hospodářství městského 
úřadu výběrové řízení na dodavate-
le. Stavební firmu bychom tak měli 
mít vybranou ještě letos a realizace 
by mohla začít hned z kraje stavební 
sezóny 2021.

Projektování rekonstrukce 
dalších ulic v lokalitě Na Habeši  
a projednávání úprav s občany přijde 
na řadu v druhé polovině roku 2020  
a v roce 2021. Realizace těchto ulic 
by mohla začít spolu s výměnou sítí 
v roce 2022. 

Mezi další akce, které byly vy-
škrtnuty z letošního rozpočtu města 
a jejichž realizace bude posunuta, 
patří rekonstrukce cesty ke starému 
vodojemu ve Dnebohu, rozšíření ve-

řejného osvětlení okolo zámecké zdi 
nebo studie proveditelnosti Muzea 
LIAZ. Úspory jsou provedeny také 
na běžných výdajích v oblasti kultu-
ry, propagace města, provozu radni-
ce i běžné údržbě budov města. 

Koronavirová pandemie nám 
všem velmi změnila plány na po-
slední dva měsíce a bohužel mění 
plány i na měsíce, které jsou teprve 
před  námi. Děkujeme předem za 
pochopení vzniklé situace. Věřím, 
že plán B pro dokončení opravy Hu-
sovy ulice se nám podaří dotáhnout 
do konce. 

Ondřej Lochman,
starosta města

spádování chodníků do zeleně atd.). 
V ulicích na sídlišti bude zaveden 
dopravní režim „Zóna 30“, který při-
nese omezení rychlosti na 30 km/h 
a omezení vjezdu těžkých vozidel. 
Křížení ulic bude řešeno zvýšenými 
prahy s přechody pro chodce. 

V ulici Jaselská dojde k rekon-
strukci živičného povrchu vozovky, 
na jižní straně ulice bude na místě 
stávajícího chodníku vybudován 
nový parkovací pruh ze zasakovací 
dlažby a za ním nový chodník z be-
tonové dlažby, zrekonstruován bude 
i chodník podél severní strany ulice. 
Součástí stavebních úprav je moder-
nizace veřejného osvětlení. V ulici  
V Cestkách se úpravy dotknou úseku 
ulice od budovy školky až po křížení 

s ulicí Čsl. armády. Zrekonstruován 
bude živičný povrch vozovky, parko-
vací místa dostanou povrch ze zasa-
kovací dlažby a chodník na východ-
ní straně ulice bude zrekonstruován  
z betonové dlažby. Rekonstrukce se 
týká i přístupů ke školce a k bytovým 
domům č. 1241 a 1245.

V ulicích Jaselská a V Cest-
kách byla počátkem tohoto roku 
odstraněna zeleň, která byla v kolizi 
se stavbou. Na podzim tohoto roku 
bude podél ulic vysázena zeleň 
nová. Konkrétně v ulici V Cestkách 
se bude jednat o javory a v ulici Ja-
selská o jeřáby. Podél ulice Jaselská 
budou umístěny lavičky a odpadko-
vé koše. 

Zhotovitelem rekonstrukce ulice 

je společnost Stavotrans s.r.o., která 
vzešla z výběrového řízení. Stavba 
bude probíhat až do listopadu 2020 
a její předpokládané náklady jsou ca 
10,5 milionů Kč, přičemž necelou 
polovinu plánujeme hradit z dota-
cí ministerstava pro místní rozvoj  
a Státního fondu rozvoje bydlení. 

Věříme, že realizace stavebních 
prací bude probíhat bez závažněj-
ších problémů, nicméně předem 
se omlouváme za zvýšený hluk, 
prašnost, dopravní problémy a další 
negativní jevy, které mohou stavbu 
provázet.

Martina Kulíková,
odbor investic a komunálního 

hodpodářství MÚ

V rámci spolupráce města s orga-
nizací Anděl Strážný z České Lípy  
v polovině května převzala tajemni-
ce  městského úřadu Kamila Galet-
ková od zástupkyně této organizace 
dvě zařízení pro případy tísňové 
situace pro rodiny, seniory, zdravot-
ně postižené a osoby v dlouhodobé 
péči rodin.

Monitorovací zařízení ve formě 
náramku, které umí automaticky de-
tekovat případný pád osoby, jež ho 
nosí, odeslat informace o její poloze 

či posloužit jako komunikační zaříze-
ní, v současné době používá jedna 
osoba ve městě. Město společně  
s organizací plánuje rozšíření služby 
pro využití této chytré krabičky, která 
může dokonce zachraňovat životy.

Případným zájemcům o využití 
těchto zařízení je odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví městského úřa-
du připraven poskytnout součinnost 
a také pomoci s financováním služ-
by.

Martin Weiss

Město získalo od Anděla 
Strážného chytré náramky

Vana s dvířky ulehčí v DPS pečovatelkám práci
Na jaře proběhla v domě s pečova-
telskou službou v Družstevní ulici 
rekonstrukce společné koupelny 
využívané osobami se sníženou 
schopností samostatné mobility. 
Toto sociální zařízení má v proná-
jmu Diecézní charita Litoměřice. Pů-
vodní vybavení (z roku 1999, kdy byl 
objekt DPS vybudován) odpovídalo 
standardům konce minulého tisíciletí  
a jeho opotřebení bylo již též znač-
né. Rovněž celková kapacita neod-
povídala potřebám a množství klien-
tů, kteří koupelnu využívají. 

S požadavkem pracovnic cha-
rity na druhý sprchový kout, vanu  
s dvířky a sedátkem a podprostorem 
pro zasunutí zvedacího zařízení se 
designérka koupelnového studia  
a pracovníci realizační společnosti 
Nohynek & Nohynek vyrovnali se 
ctí. Výsledná realizace je funkční  
a vypadá skvěle.

Kompletní náklady rekonstrukce 
činily 250 tisíc korun.

Jan Mareš,
místostarosta města

Den vítězství online

V pátek 8. května jsme se sešli   
u pomníku obětem bojů za svobo-
du, abychom uctili 75. výročí konce  
2. světové války. Jelikož tou dobou 
stále platil zákaz shlukování nad de-
set osob, museli jsme park uzavřít 
veřejnosti, s čímž pomohli skauti  
a dobrovolníci. Následně jsme uspo-
řádali první profesionální on-line vy-

sílání na facebookové stránky měs-
ta, kde lze záznam dohledat i dnes. 
Pietního aktu se zúčastnilo přesně 
deset osob, zástupci města, skautů, 
baráčníků, hasičů, technik a kame-
raman. Na snímku je 11 lidí, protože 
fotografování se zúčastnili jak aktéři 
pietního aktu, tak organizátoři dohlí-
žející na uzavření parku. (ary)

I vy můžete pomoct získat 
peníze na dopravní hřiště
Středočeský kraj letos rozběhl 
projekt participativního rozpočtu,  
v rámci něhož mohou města a obce 
získat finanční podporu z krajského 
rozpočtu na místní investiční akce. 
Do pilotního ročníku se zapojilo také 
Mnichovo Hradiště, a to s projektem 
obnovy dětského dopravního hřiště, 
na které chce tímto způsobem získat 
400 tisíc korun.

Na webové stránce https://
mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani 
mohou zájemci starší 18 let žijící 
ve středních Čechách podpořit vy-
braný projekt. Hlasovat lze online  
i korespondenčně, a to do 15. červ-
na. Prezentaci projektu dopravního 
hřiště v Mnichově Hradišti najdete 
v galerii projektů na adrese https://
mujkraj.kr-stredocesky.cz/galerie-
-projektu/bgxqXQGNFNpLGwR.

Náklady na obnovení mnicho-
vohradišťského dopravního hřiště, 
které od 90. let chátralo, činí letos 
dva miliony korun, 684 tisíc korun 
již na tento projekt věnovala společ-
nost ŠKODA AUTO. Práce na hřišti 
postupují utěšeně kupředu – plocha 
už má nový živičný povrch a odvod-
nění, v nejbližších dnech bude osa-
zeno oplocení. Podle návrhu, který 
právě připomínkují odborníci, vznik-
ne na hřišti dopravní značení.

V případě úspěchu by ušetřené 
finanční prostředky mohlo město 
využít na lepší vybavení hřiště mo-
biliářem a dopravními prostředky či 
přípravu vybudování zázemí hřiště 
(učebna, občerstvení, půjčovna, to-
alety ad.).

Martin Weiss
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Po 67 dnech v ČR skončil nouzový stav
V neděli 17. května skončil nouzový 
stav, který Vláda ČR vyhlásila 12. 
března. Některá opatření, napří-
klad omezení provozu základních  
a středních škol nebo pořádání hro-
madných akcí, zůstávají v platnoti 
dál, k rozvolňování jiných docházelo 
už na začátku května. Stejně jako ve 
zbytku České republiky se život defi-
nitivně začal vracet do starých kolejí 
i v Mnichově Hradišti.

V pondělí 4. května se vedle 
Mateřské školy Mírová, která po 
celou dobu nouzového stavu slou-
žila jako sběrná  školka, otevřely 
také ostatní mnichovohradišťské 
školky. Ten samý den se čtenářům 
otevřela městská knihovna, která za-
čala fungovat v omezeném režimu –  
v pondělí, ve středu a ve čtvrtek –  
a se zvláštním režimem vracení knih 
zadním vchodem. Provoz od pondělí 
do pátku zahájilo rovněž městské in-
formační centrum a pobočka České 
pošty na Masarykově náměstí.

Na konci týdne, v pátek 8. květ-
na, došlo k úpravě fungování měst-
ské krizové linky 326 77 88 66. Ta 
začala sloužit jako rozcestník na 
jednotlivé odbory městského úřadu.

Samotný městský úřad byl od 
11. května veřejnosti otevřen znovu 
pět dní v týdnu. Nutnost objednat 
se na konkrétní odbor však zůstala 
zachována, aby na úřadě nevznika-
ly fronty a větší shluky lidí. Skončilo 
bezplatné parkování zavedené do-
časně na všech parkovištích města. 
Přestože se s bezplatným režimem 
počítalo až do června, zahájení revi-
talizace náměstí si vyžádalo úpravu 
praxe, aby automobily nezůstávaly 
stát celý den na parkovištích kolem 

náměstí. Rovněž byl zrušen zákaz 
zastavení podél komunikací v míst-
ních částech Olšina a Dneboh. Také 
otevřely zahrádky hospod, restaura-
cí a kaváren.

V pondělí 11. května se do 
základních škol mohli vrátit žáci  
9. ročníků. O dva týdny později, 25. 
května, je následovaly děti z prvních 
stupňů.

Diváci lační sledování filmů na 
velkém plátně se mohli v pátek 15. 
května poprvé po vynucené pauze 
posadit do pohodlných sedaček 
městského kina a sledovat doku-
ment V síti. Samozřejmě v rouškách 
a také bez občerstvení. Kapacita 

Vzhledem k pandemii nového ko-
ronaviru a přijatým opatřením byla 
zrušena všechna sousedská se-
tkání plánovaná na polovinu května 
letošního roku. Každoroční setkání 
zástupců města s občany ve ven-
kovských místních částech Mnicho-
va Hradiště se dle vývoje situace  
a časových možností odehrají letos 
na podzim. 

V případě nepříznivé situace 
proběhne alespoň diskuze vede-
ní města s osadními výbory před 
schvalováním rozpočtu města na 
rok 2021.

Na programu sousedských se-
tkání bývá představení investičních 
akcí i dalších aktivit města v míst-
ních částech, ale i hlavních akcí  
s dopadem na celé město. Dále zde 
bývá prostor pro řešení konkrétních 
problémů a požadavků občanů nebo 
neformální diskuzi mezi občany, sta-
rostou či místostarostou, zástupci 
odboru investic a komunálního hos-
podářství, městské policie a osad-
ních výborů.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Květnová sousedská setkání 
v místních částech byla zrušena

A co dál?
V prvních týdnech krize 
zajišťovalo město po vlast-
ní ose pro své obyvatele 
ochranné pomůcky i některé 
služby, jejichž cílem bylo mi-
nimalizování rizik spojených  
s šířením koronaviru. Účet 
za roušky, štíty, respirátory, 
pohonné hmoty a další nutné 
výdaje činil v součtu více než 
milion korun. Město založilo 
transparentní účet a požáda-
lo veřejnost, zda by neměla 
zájem podílet se na sanování 
nečekaného výdaje. Těsně 
předtím, než toto vydání Ka-
melotu zamířilo do tisku, do-
sahoval zůstatek na účtě 137 
tisíc korun.

Omezení zavedená  vlá-
dou v souvislosti s pandemií 
měla dalekosáhlé ekonomic-
ké dopady. Ty tvrdě dopadly 
na firmy, podnikatele a živ-
nostníky. Na pomoc těm míst-
ním vyhlásil městský úřad na 
konci dubna iniciativu Hradi-
ště sobě a v rámci ní spustil 
Mapu živnostníků – platfor-
mu, do níž mohou zájemci 
nahrát své kontaktní údaje 
a zdarma tak promovat své 
služby prostřednictvím měst-
ských informačních kanálů. 
Registrovaly se tři desítky 
subjektů.

Současné sucho je 
tak komplexní proble-
matikou, že ani od-

borníci se přesně neshodnou, čím 
je vlastně nejvíc způsobeno. Velkou 
roli hraje zrychlující se změna klima-
tu. Vliv na množství vody u nás mají 
i geografické podmínky. Českem ve-
dou 3 hlavní rozvodí Evropy – musí-
me si tedy vystačit jen s vodou, která 
u nás spadne v podobě srážek a pak 
se zasákne. Právě zde vidím největ-
ší možnosti, kde město může činit  
v krátkodobém hledisku nějaké kro-
ky. 

Když už srážky přijdou, je tře-
ba, aby voda, již přináší, zůstala v 
krajině a neodtekla nejrychlejší ces-
tou k sousedům. Kdysi bývaly lány  
v našem okolí rozděleny na desítky 
malých políček často oddělených 
remízky. Ty podporovaly zadržení 

vody a poskytovaly zázemí zvěři.  
V posledních letech se město snaží 
o nápravu, když obnovuje zaniklé 
cesty a stromořadí. Dochází k od-
bahnění rybníků a obnově malých 
vodních nádrží (Přestavlky a Hoško-
vice). Nejefektivnějším řešením jsou 
komplexní pozemkové úpravy, které 
iniciujeme a hodláme v tom pokračo-
vat. Výsledkem je zhodnocení kraji-
ny, snížení vodní i větrné eroze a na-
opak zvýšení biodiverzity a retenční 
schopnosti půdy. Je třeba také najít 
způsob jak přimět zemědělce, aby 
co nejvíce využívali pevných orga-
nických hnojiv namísto chemie, tak 
aby se z půdy nestalo pískoviště.

Dalšími kroky, které již město 
podniká, je tlak na investory ohledně 
zřizování zelených střech. Při navr-
hování nových rozvojových ploch  
a budov je potřeba počítat s tím, že 

  Lukáš Umáčený (Žijeme pro Hradiště)

Sucho? Co s ním? 
Hlavním problémem 
je, že krajina nedoká-

že zadržet potřebné množství vody. 
Pokusme se o to, aby v ní voda zů-
stala. Co může podniknout město či 
občan? 

Zkusme i drobnosti – nekosit 
trávník často, ale nechat ho narůst 
vyšší, na některých místech (v par-
cích i doma) kosit jen dvakrát roč-
ně, příjemné ochlazení pocítíme na 
vlastní kůži. Je-li to nutné, zalívejme 
rostliny brzy ráno či večer. Trávník 
nechme bez zálivky. Prší-li, zachy-
cujme vodu: parkoviště či cesty  
u domu z propustných materiálů 
nebo výsadba vhodné zeleně přine-
sou ovoce. Vytvořme fond na podpo-
ru vzniku zelených střech. 

V případě nové výstavby zvaž-
me, zda je nutné či vhodné zabírat 
další území, přednostně nabídněme 
brownfields. Trvejme na záchytných 
nádržích na dešťovou vodu, případ-
ně na zelených střechách a kontro-
lujme, zda je požadavek plněn.

A pitná voda? Regulujme hlou-
bení existujících studen. Klesá  
v daném místě hladina spodní vody 
a domácnosti mají vodovod? Vrt by 
neměl být povolen. Za zkoušku stojí 
zjištění stavu rozvodného systému 
pitné vody. 

U zemědělsky obdělávaných 
městských pozemků se pokusme  
o změnu osevního plánu, používání 
statkových hnojiv a meziplodin, vy-
tvoření protierozních opatření, zru-
šení meliorací. V městských lesích 

kácejme výběrově, ne plošně. Důraz 
dejme na výběr druhů. 

Využijme probíhající pozemko-
vé úpravy: vytvářejme či obnovujme 
mokřady, tůně a rybníky. Využijme 
staré/zrušené cesty k vytvoření pro-
tierozních pásů – plán a realizace 
důsledně promysleme. Polovičaté,  
i když v dobrém míněné úpravy uži-
tek příliš nepřinesou, jen zatíží měst-
ský rozpočet. Buďme přesvědčiví  
a vysvětleme i ostatním vlastníkům 
půdy, že se jedná o společný zájem. 

Některá opatření nestojí téměř 
nic, jiná jsou problematičtější. Na 
vlastní kůži ale cítíme, že změna je 
nutná a částečná řešení nestačí.

Autor je emeritní člen Komise pro 
životní prostředí za ČSSD a SZ 

  Jan Štrojsa (ČSSD a Strana zelených)

ČSSD A SZ
Sucho se vyskytuje stále častěji a s větší intenzitou. Jak bychom měli 
na tuto situaci reagovat? Nač je vhodné navázat, co změnit či podpořit?

Sucho je další feno-
mén této doby jako 
virus nebo kůrovec. 

Boj proti tomuto přírodnímu jevu je 
na celé společnosti, ale i na jed-
notlivcích, jak k tomuto problému 
přistoupí. 

Každý jednotlivec by měl zvá-
žit, jak s vodou ve svém bydlišti  
a okolí naloží. Zalévání zahrádek  
s nachytanou dešťovou vodou, vyu-
žití čističek na odpadní vody, ome-
zení stálého napouštění a vypouš-
tění bazénů a další drobné činnosti, 

které sníží každodenní spotřebu. 
To samé platí o společnosti 

(státu), aby dohlédl na zacházení  
s touto komoditou ve velkých firmách 
a společnostech, továrnách a hlavně 
zabezpečil, aby voda, která u nás 
pramení, bezmyšlenkovitě neodté-
kala a zůstávala u nás doma. 

Dokud otočím doma kohoutek  
a z něho voda poteče, problém neře-
ším. Ale co, až otočím a nic... Zamy-
sleme se nad tím.

  Petr Havel (ODS)

dešťové vody ze střech a zpevně-
ných povrchů není možné svádět do 
jednotné stokové sítě. Bude se mu-
set klást důraz na zřizování decen-
trálního zasakování či podpory na 
zachytávání dešťové vody k jejímu 
opětovnému použití v domácnosti 
nebo k zalévání. Lepší mikroklima 
ve městě přinese ponechání části 
zelených ploch s vyšším porostem, 
což platí jak pro městské parky, tak  
i soukromé zahrady. 

Jsem si skoro jistý, že výše 
popsaná opatření a návrhy dokáží 
zmírnit momentální sucho. Nicméně 
pokud se nepodaří zastavit součas-
nou výraznou klimatickou změnu, 
nemusí to stačit.

Text vznikl ve spolupráci s Janem 
Marešem a Pavlem Břicháčkem

Od předminulých ve-
dení města (do roku 
2014) jsme dostali 

novou kanalizaci, což považuji za 
velké pozitivum nejen pro možný 
rozvoj města z hlediska nové zástav-
by ve schválených lokalitách, ale i z 
hlediska kvality nového kanalizační-
ho řadu ve vztahu k možné kontami-
naci podpovrchové zeminy.Za stáva-
jícího vedení města došlo například 
k výstavbě vodovodu ve Lhoticích. 
Bohužel nejsem odborník na řešení 
sucha z hlediska změny klimatických 

podmínek. Obecně si ale myslím, 
že je to záležitost strategická, která 
musí být centrálně řešená minister-
stvy (zemědělství, životního prostře-
dí). S tím souvisí i charakter dotací 
na jednotlivá řešení, která přispějí  
k dílčím pozitivním výsledkům. Měs-
to samo o sobě ani Vodovody a ka-
nalizace nemají dostatečné nástroje 
na řešení tohoto problému. Navíc   
v současné době se v Mnichově Hra-
dišti objevují i negativní příklady, kdy 
po realizaci výstavby (nové hřiště za 
školou na Vrchlického návrší, kde 

naopak voda vytéká do parku více 
než dříve a na více místech) se stav 
ještě zhorší a i v období sucha nám 
voda odtéká pryč. To znamená, že 
z pramene na kopci neumíme vodu 
zachytit. Anebo nám je to jedno? 
Co se týká pitné vody, kde mohou 
jednotlivé domácnosti situaci ovlivnit 
lepším hospodařením, vidím velké 
rezervy (bazén, pračka, myčka, WC, 
počet mytých aut v rodině, to vše 
nemusí nutně spotřebovávat pitnou 
vodu). Na rozdíl od jiných problémů, 
které máme k řešení, jsem v tomto 

  Aleš Jirásek (ANO 2011)

DNES SE PTÁ

...

Cílem rubriky DNES SE PTÁ je podpořit veřejnou debatu v Mnichově Hradi-
šti a zprostředkovat občanům názory zastupitelů na aktuální témata, která 
hýbou městem.

Každý měsíc jedno politické uskupení, které má své zástupce v měst-
ském zastupitelstvu, položí otázku, na kterou následně vždy jeden zástupce 
za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře v tomto 
volebním období bude čekat jedna otázka a čtyři odpovědi (za Žijeme pro 
Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO 2011).

Příští měsíc se bude ptát ODS.

případě skeptický. Kvalitní vodu vní-
máme z hlediska dostupnosti jako 
samozřejmost, každé navýšení ceny 
pitné vody negativně komentujeme. 
Jako malý kluk jsem chodil chytat 
ryby a pouštět lodičky do potoka pod 
Přestavlcký rybník (ryby byly vidět  
i z mostku na konci Jiráskovy ulice 
a naproti nádražní budově směrem 
k lipové aleji). To samé platí o po-
toku Nedbalka v Dolcích. Za 50 let 
nic takového neexistuje! Člověk si to 
zavinil sám, a tak to musí taky sám 
odčinit.

Aby dodrželi rozestupy, zasedali 
zastupitelé v městském divadle

Květnové zasedání zastupitelstva se kvůli bezpečnostním opatřením odehrálo  
v sále městského divadla. Zastupitelé jednali rozsazení po celém sále, veřej-
nosti byl vyhrazen balkón.

kina byla v době uzávěrky Kamelotu 
kvůli povinným rozestupům diváků 
omezená počtem 54 míst, kino hrálo 
pouze o víkendech.

V pondělí 25. května přivítali 
první návštěvníky v letošní sezóně 
na zámku, 26. května své brány 
otevřelo také městské muzeum,  
1. června se vracejí do kanceláře 
zaměstannci Klubu Mnichovo Hra-
diště. Zanedlouho bude z Coopu  
v Dukle odstraněn „rouškomat“, je-
hož odvoz bude symbolickou tečkou 
za velkou vlnou opětovného uvolňo-
vání bezpečnostních opatření.

Martin Weiss
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Divadelní a koncertní 
abonmá v sezóně 2020/21
Jak jsme zmiňovali v minulém čísle 
Kamelotu, prodej pohádkového diva-
delního předplatného už nám běží. 
Nyní se k němu přidává i divadelní a 
koncertní předplatné. 

Z důvodu nouzového stavu jsme 
prodloužili lhůtu, do které budeme 
držet místa stávajícím abonentům, 
a to do 31. července! Do té doby je 
nutné zaplatit zálohu (v případě di-
vadelního předplatného) nebo potvr-
dit, že holdáte nabídku předplatného 
znovu využít (v případě Kruhu přátel 

hudby), jinak místa půjdou zpět do 
volného prodeje a budou je mít mož-
nost obsadit noví zájemci. 

Brožury s programem na další 
rok si můžete vyzvednout v měst-
ském informačním centru nebo 
je prolistovat online na stránkách 
města v sekci Kultura – Klub. Více 
informací získáte na telefonu, e-mai-
lu nebo osobně v kanceláři divadla.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Zámek přivítal první turisty

Vstupenky do divadla zůstávají v platnosti, 
Klub informuje o náhradních termínech
Bohužel ani v červnu se diváci do 
městského divadla ještě nepodívají. 
Abyste se ale měli na co těšit, zveřej-
ňujeme alespoň seznam náhradních 
termínů všech neuskutečněných 
představení, jež se měla odehrát od 
března do června. 

Pokud máte na některé z nich 
zakoupené vstupenky, ponechejte si 
je – zůstávají v platnosti! V případě, 
že se vám náhradní termín nehodí, 
je možné vstupenky do 30. června 
vrátit v městském informačním cen-
tru.

Od 1. června je díky postup-
nému uvolňování opatření znovu 
otevřena konečně také kancelář di-
vadla, kde nás od pondělí do čtvrt-
ka od 9 do 16 hodin můžete rovněž 
navštívit.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Původní termín Představení Náhradní termín
12. března 2020

22. března 2020

25. března 2020

30. března 2020

8. dubna 2020

20. dubna 2020
 

23. dubna 2020

25. dubna 2020

14. a 27. května 
2020

4. června 2020

Klavírní recitál Jana Čmejly
(koncert v rámci Kruhu přátel hudby)

Michal je kvítko!
(zábavný pořad pro děti s Michalem Nesvadbou)

Techtle Mechtle a Kočky: Tančírna
(travesti show)
Vzhůru dolů

(divadelní představení v rámci divadelního abonmá)
Perfect days

(divadelní představení v rámci divadelního abonmá)
Velká zebra

(divadelní představení v rámci divadelního abonmá)
J. Hošek a D. Weiss Hošková: Koncert pro dvě violoncella

(koncert v rámci Kruhu přátel hudby)
Vandráci – Vagamundos

(cestovatelský pořad s Pavlem Liškou a Janem Révaiem)
Jaro hereckých osobností 2020
(cyklus divadelních představení)

Dva v jednom
(představení DS Tyl Bakov nad Jizerou)

28. září 2020

11. září 2020 
(17:00!)

15. září 2020

2. února 2021

1. října 2020

info na webu města

7. října 2020

3. září 2020

jaro 2021

8.října 2020

Přihlášky do tanečních 
podávejte do konce června
Pozor, čas pro odevzdání přihláš-
ky do základních tanečních kurzů 
se krátí! Abyste měli místa jistá, je 
třeba podat přihlášku nejpozději 30. 
června 2020! Přihlášku si můžete 
stáhnout na stránkách města v sekci 

Kultura – Klub nebo ji osobně vy-
zvednout v městském informačním 
centru.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo HradištěKino se v červnu vrací do plného provozu, ale zřejmě 

ještě s omezeným počtem sedadel
Jsme rádi, že po téměř desetitýden-
ním výpadku kino znovu obnovuje 
plný provoz! Ve zkráceném progra-
mu jsme hráli už v květnu, ale teď se 
vracíme ke všem původním promíta-
cím dnům i časům. A dokonce vám 
v červnu nabídneme i několik filmů  
v premiérových termínech. 

Nová česká komedie Bourák 
režiséra Ondřeje Trojana s jeho 
bratrem Ivanem v hlavní roli vyprá-
ví příběh frajírka zvaného Bourák, 
který díky svému přístupu k životu 
nevychází z problémů. Druhý sní-
mek je pro děti a je to pokračování 
animované komedie Ledová sezóna 
s názvem Ledová sezóna: Ztracený 
poklad. Novinkou je i film pro celou 
rodinu Lassie se vrací o věrném 
přátelství psa a chlapce, kteří jsou 
nedobrovolně rozděleni.

Zbytek programu je sestaven 
ze starších filmů nebo z titulů, které 
jsme nestihli v březnu odehrát. Uvi-
díte například dokument V síti, který 
měl v únoru skvěle našlápnuto k di-

váckým rekordům. Jeho cesta kiny 
byla vzhledem k situaci nedobrovol-
ně přerušena, ale protože distributor 
ustál nátlak internetových streamo-
vacích služeb a film nepustil, může-

me vám ho teď nabídnout znovu na 
velkém plátně. Dále uvidíte snímky 
Amundsen, 1917, filmové překva-
pení a ze starších Můj příběh, Malé 
ženy, Parazit, Vlastníci či Pat a Mat: 

Kutilské trampoty.Využijte možnost 
zhlédnout opakované tituly, které 
jste zatím třeba nestihli!

Ještě upozorňujeme na blížící 
se premiéru nové české komedie 
3Bobule. Původně měl film přijít do 
kin v polovině března. Nyní distri-
butor předběžně rozhodl o termínu 
premiéry 25. června, pokud již ne-
budou platit žádná výrazná omezení 
pro obsazení kinosálů. Tento termín 
bude ale potvrzen (či nepotvrzen) až 
po uzávěrce Kamelotu i červnového 
programu. Film tedy u nás uvidíte 
nejdříve začátkem července.

Věříme, že ani případná trvající 
omezení, jako je menší počet míst 
v kinosále, povinné rozestupy mezi 
obsazenými sedadly, nemožnost 
zakoupit si či přinést občerstvení či 
nutnost mít nasazenou roušku po 
celou dobu filmu, vás od návštěvy 
kina neodradí! Těšíme se na vás!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Ondřej Trojan jako titulní postava nové české komedie Bourák.

Zajímá vás, co se děje 
v městské knihovně?
Knihovna v pondělí 4. května otevře-
la v provizorním režimu, a čtenářům 
se tak vrátila možnost opět vracet  
a půjčovat si knihy a časopisy. Čtení 
novin nebo časopisů v prostorách 
knihovny nadále možné není, stejně 
tak jako využívání internetu a online 
katalogu.

Lidé musí vracet knihy u zad-
ního vchodu do knihovny, ty potom 
dáváme do pytlů, označíme datem  
a putují na 72 hodin do karantény. 
Po této době knihy vybalíme, ode-
čteme je čtenářům z jejich čtenář-
ského konta a pak jsou připraveny 
k dalšímu půjčování. Nikdo se tak 
nemusí bát, že by mu z našich knih 
hrozila nákaza.

V knihovně je také povinnost 
před vstupem do půjčovny vyde-
zinfikovat si ruce, ale pak už je  
vše ostatní stejné, jak byli dospělí 
čtenáři zvyklí. Lidé si mohou knihy 
sami vybírat, jen je třeba dbát na 
povinné rozestupy. Pouze dětské 

oddělení je kvůli nevelkému prosto-
ru možné navštívit jen jednotlivě, 
pohromadě tu smí být jen členové 
jedné rodiny.

První týden nám s organizací 
provozu pomáhal asistent městské 
policie pan Taclík, kterému bychom 
za to chtěly poděkovat. 

Protože není možné, aby se čte-
náři sami dívali v knihovně do on-line 
katalogu, mohou požádat knihovnici, 
která jim potřebné údaje ke knihám 
vyhledá. Čtenáři mají také možnost 
objednat si knihy nebo časopisy 
předem prostřednictvím objednáv-
kového formuláře. Ten je dostupný 
na našich stránkách, stačí napsat 
e-mail nebo zavolat.

Knihovna stále nakupuje a zpra-
covává nové knihy a každý měsíc 
dáváme přehled novinek na interne-
tové stránky knihovny.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Povinná karanténa pro knihy – tři dny izolované v plastových pytlích.

Postupné rozvolňování opatření za-
vedených v souvislosti s epidemií 
koronaviru Covid-19 umožnilo opě-
tovné konání kulturních akcí a také 
zahájení turistické sezóny na Stát-
ním zámku Mnichovo Hradiště. Při-
nejmenším start sezóny se však ne-
obešel bez mimořádných omezení.

Zámek oficiálně otevřel ještě 
během trvání nouzového režimu, 
a to 25. května, kdy se zájemci 
mohli po nucené přestávce poprvé 
projít po III. návštěvnickém okruhu 
a zavítat tak do kostela, zámecké 
kaple, lapidária i hrobky Albrechta z 
Valdštejna. Od soboty 30. května byl 
rovněž zpřístupněn I. návštěvnický 
okruh, po kterém se lze vydat do 30. 
června denně mimo pondělí, ovšem 
pouze v rouškách a prohlídkových 
skupinách do deseti osob. 

Aktuální informace o programu, 
otevírací době a platných opatřeních 
ovlivňujících návštěvy zámku najdou 
zájemci na www.zamek-mnichovo-
hradiste.cz.

 Původně naplánované akce, 
které byly kvůli mimořádnému stavu 
zrušeny, komentuje Soňa Švábová, 
správkyně zámeckého depozitáře: 
„Byly zrušeny květnové produk-
ce sokolnice a také bylo odloženo 
zahájení Valdštejnského roku na 
zámku Mnichovo Hradiště, a to na 
1. července 2020. Centrum 83 pro 
mentálně postižené letos bohužel 
rovněž ruší již desetiletou tradici 
prodejní výstavy výrobků jeho klien-
tů, jež se měla v srpnu konat v sala 
terreně.“

Martin Weiss

ZUŠ už zní opět hudbou

Žák základní umělecké školy Mnichovo Hadiště Hynek Morkus přichází po 
vynucené přestávce způsobené mimořádnými bezpečnostními opatřeními na 
první hodinu kytary k paní učitelce Ivaně Velebné. (ese) 
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Jesle v Mnichově Hradišti 
přijímají nové děti
Pro školní rok 2020/2021 nabízíme 
volná místa v Mikrojeslích pro děti ve 
věku od šesti měsíců do 3,99 let. Jde 
o kolektiv čtyř dětí s jednou učitelkou 
v přátelském prostředí vhodně zaří-
zeného bytu v Sokolovské ulici. Děti 
fungují dle věkového složení, jsou 
hodně venku, tvoříme a malujeme. 
Všechny akce, jako jsou divadla  

a návštěvy kina, podnikáme spolu  
s Dětskou skupinou Kohoutek.

Projekt Mikrojeslí vznikl díky 
podpoře Evropského sociálního 
fondu.

Více informací na telefonním 
čísle 724 192 819.

Jana Šťastná

Poděkování učitelkám a učitelům
V souvislosti  s pandemií koronavi-
ru se vzedmula vlna solidarity mezi 
lidmi a také díků směřovaných na ty, 
kteří se nejvíce zasloužili o zvládnu-
tí nelehké situace – tedy zejména 
zdravotníky, hasiče, vojáky, policis-
ty, dobrovolníky. Já bych ale chtěla 
těmito řádky poděkovat učitelkám  
a učitelům. Vím, nebyli  v první linii 
a nečelili bezprostřednímu ohrožení, 
ale museli se vyrovnat profesně i lid-
sky s naprosto nečekaným a nároč-
ným úkolem: pokračovat i po zavření 
škol ve vzdělávání svých žáků. 

Velmi dobře si vzpomínám na 
úterý 10. března – den předcházející 
zavření škol. O přestávce v 9:40 ho-
din jsem právě konzultovala s jedním 
ze studentů jeho ročníkovou práci  
o historii místní knihovny, když mi ko-
lega sdělil, že na tiskové konferenci 
vlády bylo  oznámeno uzavření škol, 
a to od zítřka. Nevím, co by se stalo, 
kdyby náhodou neměl volnou hodi-
nu a k opravování testů si nepustil 
počítač s přenosem z té tiskovky – 

asi bychom  pokračovali v běžném 
školním rytmu… Začala jsem oka-
mžitě volat na úřad Středočeského 
kraje, který je naším zřizovatelem, 
i na ministerstvo školství – marně. 
Telefony nikdo nebral, web minister-
stva nefungoval…  Pochopili jsme, 
že si musíme poradit sami. Obešli 
jsme tedy s kolegou zástupcem třídy  
s informací, že studenti mají sledo-
vat školní web, mail a výukový portál 
a plnit úkoly, které těmito cestami 
dostanou. První oficiální informace 
o uzavření škol nám byla doručena 
až ve čtvrtek.

Situace byla v mnoha ohledech 
nepřehledná – jedno nám ale bylo 
jasné: Musíme a chceme pokračovat 
ve výuce. Ne proto, abychom pro-
brali látku a splnili tematické plány, 
ale kvůli studentům – chtěli jsme jim 
i v době nejistoty dát pocit stability, 
smyslu, vědomí, že aspoň některé 
věci pokračují. Stanovili jsme si dvě 
základní pravidla: vyučujeme žáky, 
nikoli jejich rodiče (úkoly by tedy  

měly být zvládnutelné bez rodičov-
ské dopomoci), chceme motivovat  
a poskytnout smysluplnou náplň, 
nikoli za každou cenu zvládnout na-
plánované učivo. A začali jsme se – 
my, učitelé – učit. Jak komunikovat  
s žáky, využívat různé internetové 
zdroje, organizovat on-line hodiny  
a konzultace... Absolvovali jsme růz-
né webináře, kolega informatik spus-
til on-line podporu s cílem pomoci 
těm méně technicky zdatným…

Po zavedení ošetřovného jsem 
chvíli měla obavu, jak zajistím dis-
tanční vzdělávání, pokud kolegyně 
a kolegové pečující o své malé děti 
využijí velkorysé nabídky státu a za 
80 procent platu se budou věnovat 
jen jim. Neudělal to nikdo z peda-
gogických pracovníků naší školy. 
Když mi pak fyzikářka Iva s mírně 
vyčerpaným úsměvem vyprávěla, 
jak doma připravuje program  dcerce 
předškolního věku, pomáhá se škol-
ními úkoly malé  školačce a večer 
usedá k počítači a opravuje student-

ské práce či vymýšlí další, pokud 
možno zajímavá, zadání, skoro jsem 
se divila, že to všechno vůbec doká-
že zvládnout. 

Vím, jak to bylo na naší škole. 
Nikdy nezůstala úplně prázdná a ti-
chá – potkávala jsem tu kolegy, kteří 
si přišli vyzvednout další výukové 
materiály, za zavřenými dveřmi tříd 
i sborovny slýchala on-line hodiny – 
a teď, v květnu, kdy tento text píši, 
už každé dopoledne oživí chodby  
a třídy halas maturantů, kteří rádi  
a v hojném počtu přicházejí na dob-
rovolné předmaturitní konzultace. 

Chtěla bych ale poděkovat ne-
jen kolegyním a kolegům z gymná-
zia, ale všem učitelkám a učitelům 
nejen z Hradiště, kteří dokázali ne-
čekanou výzvu distanční výuky se 
ctí zvládnout, a poskytli tak svým 
žákům alespoň nějakou kotvu v roz-
bouřených vodách doby pandemie.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

INZERCE

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL
PRAGOVKA – SRBSKO
Do našeho týmu hledáme nové kolegyně/kolegy. 
Staňte se naším parťákem!
Volná pracovní místa:

•	 Kuchař
•	 Pomocný	kuchař
•	 Pomocná	síla	do	kuchyně
•	 Barman
•	 Číšník/servírka
•	 Pokojská	
•	 Údržbář	areálu
•	 Údržbář	golfového	hříště
•	 Recepční
•	 Účetní

Zahájení	provozu		1.	7.	2020	Provozovna:	Srbsko	32,	294	02	Kněžmost	
Kontaktní	osoba:	Marina	Toufarová,	mobil	777	277	392,	toufarova.marina@gmail.com

INZERCE INZERCE

Přinese červen nějaké zajímavé akce?

víme, že za sebou mají složité obdo-
bí. Díky moderním technologiím bylo 
možné se potkávat, i když pouze v 
online prostředí, ale i to bylo velmi 

Naše květnové aktivity byly „okleště-
ny“ na minimum. Ač je náš vzdělá-
vací projekt zhruba ve své polovině 
a měl by být tedy na vrcholu svých 
sil, přesto musel být kvůli vládním 
omezením spojeným s šířením koro-
naviru přibrzděn ve svém vývoji. 

Podstatnou část naší činnosti 
totiž tvoří setkávání, debatování a 
předávání zkušeností mezi všemi, 
kdo se podílejí na výchově a vzdělá-
vání dětí do 15 let, tedy mezi učiteli, 
neformálními vzdělavateli či rodiči. 
Učitelé byli v uplynulých měsících 
zahlceni online fungováním a pří-
pravou rozmanitých aktivit pro své 
žáky, rodiče na sebe náhle převzali 
role zcela nové (od učitelů, školní-
ků, kuchařů, družinářů...), s nimiž 
se poprali dle svých možností. Rádi 
bychom na tomto místě vyjádřili ob-
div všem, kteří se nenechali novým 
způsobem fungování zaskočit, ne-
rezignovali na výchovu a vzdělávání 
svých či školních dětí a poskytli jim 
možnost i nadále se vzdělávat, i 
když za zcela nových podmínek. 

Z rozhovorů s učiteli či rodiči 

„osvěžující“ v době, kdy jsme se 
museli uzavřít do svých domovů. O 
to více se pak na světlo dere neza-
stupitelnost osobních kontaktů, které 

nám byly ve školním prostředí umož-
něny od poloviny května – nejprve 
nastoupily některé děti z mateřských 
škol, po nich deváťáci (a maturanti), 
v posledním květnovém týdnu i ně-
které z prvostupňových dětí. Zejmé-
na jejich radost z možnosti vidět se 
se svými vrstevníky byla nezměrná 
a naštěstí nezkalená všemi minister-
skými doporučeními pro jejich fungo-
vání ve školních třídách. 

Věříme, že je tedy na místě po-
děkovat všem, kteří nerezignovali 
na nestandardní situaci ve školství, 
přijali ji s otevřenou myslí a v mnoha 
případech si sáhli až na dno svých 
možností. Rodiče, věřte tomu, že 
učitelé neměli placené volno, že 
často fungovali nad rámec své pra-
covní doby – učili se nové techno-
logie, připravovali úkoly, zajímavé 
pracovní listy a prezentace, natáčeli 
videa, komunikovali individuálně se 
svými žáky a jejich rodiči, některé z 
nich i objížděli v rámci tzv. přesplotní 
komunikace! Učitelé, buďte vděční 
rodičům, že na svá bedra převzali 
část vaší práce – vždyť bez jejich 
dopomoci by byly mnohé děti ztra-
ceny (zejména ty mladší, které ještě 
nejsou zcela schopny samostatné-
ho školního fungování). Poklonu si 
však zaslouží i děti, že celou situaci 
zvládly, věnovaly se svým povinnos-
tem (často pod velkým nátlakem), 
pomáhaly rodičům s prací v domác-
nosti a možná i se svými mladšími 
sourozenci. Oceňte své učitele, rodi-
če, žáky… ti všichni si to zaslouží!

I my jsme v rámci projektu oce-

Škola doma. Kristýna Tomanová (10 let).

ňovali. Nejprve ty děti, které se za-
pojily do naší výtvarné výzvy „Když 
nemůžu do školy...“ – sešlo se nám 
na třicet obrázků od různě starých 
dětí, z nichž byly vylosovány tři, kte-
rým jsme předali odměnu v podobě 
výtvarných potřeb. Nicméně ani 
ostatní přispěvatelé do této výzvy 
neodešli s prázdnou, i oni dostali 
drobné upomínkové předměty. Dal-
ší naše výzva směřovala na rodiče 
(„Když jsme s dětmi místo školy 
doma...“) – i od nich jsme dostali 
na dvacet různých tipů na aktivity, 
jimiž je možné se s dětmi zabavit. 
Věříme, že tyto tipy využijete nejen 
v době koronavirové, ale i později, 
proto jsme na našem webu vytvořili 
záložku „Tipy na aktivity od rodičů 
pro děti“, kde se můžete inspirovat 
kdykoli. Poslední výzva „Když je 
škola zavřená...“ byla literární (uzá-
věrku měla na konci května) – i do 
ní nám přispělo pár odvážlivců se 
svými příběhy, pohádkami, básně-
mi či komiksy. Jejich odměnou pak 
bude zajímavý knižní titul dle jejich 
výběru. 

Na začátku května jsme s ře-
ditelkami či zástupkyněmi malo-
třídních škol z Mnichovohradišťska 
absolvovaly online setkání malotříd-
ních škol. Tato akce byla velmi obo-
hacující v době, kdy se školy připra-
vovaly na nástup svých žáků s řadou 
omezení oproti běžnému fungování. 
Všechny zúčastněné dámy ocenily 
možnost sdílet své strasti a obavy s 
tím spojené, vzájemně se mohly in-
spirovat pro své budoucí kroky. 

Zajímavým počinem jsou pak 
dvě videa, která v rámci projektu 
vznikla – znáte Guerilla Gardening? 
Seznamte se s touto aktivitou pro-
střednictvím videa Barbory Kulicho-
vé, jež Vám nabízíme jako náhradu 
za zrušený seminář. Se spisovatel-
kou Klárou Smolíkovou jsme měli 
domluvené návštěvy v různých ško-
lách na Mnichovohradišťsku – bohu-
žel se nekonaly, proto paní spisova-
telka natočila video pro ty, kteří by se 
rádi něco dozvěděli o Janu Husovi a 
husitství jako takovém (jde o video 
vhodné pro prvostupňové děti od 
třetí třídy výš). Obě tato videa nalez-
nete na našem webu.

Díky tomu, že je již umožněno 
shromažďování osob do určitého 
počtu, nabízíme vám dvě aktivity, 
při nichž bude možné se osobně 
potkat. Nejprve ve čtvrtek 4. června 
při přednášce organizace NAUTIS o 
poruchách autistického spektra. Zá-
jemci o tuto problematiku jsou zváni 
do Volnočasového centra MH. O tý-
den později, ve čtvrtek 11. června, 
se setkáme s Mgr. Gabrielou Luko-
vou Sittovou, psycholožkou Gymná-
zia Mnichovo Hradiště, s níž rozvine-
me téma neklidného a nepozorného 
dítěte, se kterým jsme seznámili na 
jejím podzimním workshopu. Sice v 
omezeném počtu, leč o to cíleněji 
a intenzivněji nahlédneme na mož-
nosti práce s takovýmto dítětem. 
Těšíme se na vás! 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko
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Vzkaz samoživitelům: Být sólo neznamená být na vše sám
V turnovském centru Náruč se snaží 
pomáhat všem rodinám bez rozdílu. 
Jednou z cílových skupin jsou také 
rodiče-samoživitelé, kterým se také 
říká „sólo rodiče“. Právě k nim je 
směřována výzva, aby se nestyděli 
a nebáli říci si o pomoc.

Rodiče-samoživitelé jsou podle 
aktuálních informací z neziskového 
sektoru jednou z nejohroženějších 
skupin. Dopadají na ně ekonomické 
důsledky krizových opatření, řada  
z nich už před „dobou covidovou“ žila 
na hraně (nebo za ní). Nyní se jejich 
materiální nedostatek ještě více 
prohlubuje – obzvláště pokud jsou 
dlouhodobě bez alimentů, zadluže-
ní, jejich příjmy pocházejí z různých 
forem brigád, dohod o provedení 
práce nebo dokonce švarcsysté-

mu… A to je řeč „jen“ o penězích. 
Ruku v ruce s tím přicházejí také 
pocity frustrace, bezmoci, zoufalství, 
vzteku, ale také třeba zvyšující se 
agrese, jejichž hromosvodem se pak 
stávají děti. 

Od letošního roku proto fungu-
je v Turnově, ale také v Mnichově 
Hradišti kontaktní místo – Náruč pro 
sólo rodiče. Jeho cílem je poskyt-
nout zdarma nízkoprahovou pod-
poru samoživitelům v různých smě-
rech. Princip je jednoduchý. „Sólo 
rodič zavolá na uvedené číslo, napí-
še mail, osloví nás přes Facebook. 
Během tohoto prvního kontaktu 
zjistím, co potřebuje. Například boty 
pro své dítě. Prostřednictvím našich 
sociálních sítí oslovím veřejnost, že 
sháníme pro samoživitele takové 

telefon: 728 328 452 (Veronika 
Udeaja), 775 964 312 (Anna Ber-
gerová)
e-mail: naruc@naruc.cz
web: www.naruc.cz
facebook: www.facebook.com/
NarucTurnov/ (nebo také face-
booková stránka Náruč pro sólo 
rodiče)

Kontaktya takové dětské boty. Máme zku-
šenost, že téměř okamžitě se lidé 
ozývají a nabízejí pomoc,“ popisuje 
praxi Veronika Udeaja, kontaktní 
pracovnice pro sólo rodiče. Botičky 
od dárce následně převezme i předá 
obdarovanému pracovník Náruče, 
který je vázán mlčenlivostí – sólo 
rodič se tedy nemusí stydět, že jeho 
příběh bude veřejně propírán. „To je 
totiž jedno z velkých stigmat samoži-
vitelů – propadají pocitu, že toho dě-
lají málo (a často tato slova zaznívají 
i z jejich okolí), říkat si o pomoc jim 
připadá ponižující,“ doplňuje další 
pracovnice Náruče.

Pomoc nemusí být jen mate-
riální, ale také odlehčovací – zpro-
středkujeme odborné poradenství v 
Náruči, případně doporučíme služ-

by jiné organizace (například kvůli 
vymáhání alimentů, právního pora-
denství…), seženeme i doučování, 
krátkodobé hlídání…

Anna Bergerová,
Centrum pro rodinu Náruč

Ocenění pro rybáře z Hradiště: František 
Bergman převzal zlatý odznak za zásluhy
Vyhlášený nouzový stav přinesl na-
řízení, která zasáhla i spolkovou čin-
nost. Místní organizace Českého ry-
bářského svazu v Mnichově Hradiště 
byla nucena zrušit veškeré své akce. 
Dosud se nekonala ani výroční člen-
ská schůze, kde by byla vybraným 
členům předána vyznamenání ČRS. 

V letošním roce obdrží několik 
našich členů Čestný odznak za dlou-
holeté členství v Českém rybářském 
svazu. Čestný bronzový odznak III. 
stupně za záslužnou a obětavou 
práci v rybářství bude udělen pánům 
Tomáši Burdovi a Lukáši Prokoráto-
vi. Pan Radoslav Hladík za své zá-
sluhy obdrží Čestný stříbrný odznak 
II. stupně. 

Nejvyšší možné vyznamenání, 
které lze získat, a to Medaili za mi-
mořádné zásluhy o rozvoj Českého 
rybářského svazu byla letošního 
roku nejvyšším orgánem ČRS pro-
půjčena panu Františkovi Bergma-
novi z Mnichova Hradiště. Vyzname-

naný je členem místní organizace od 
roku 1987. Po tuto dobu mnoho let 
zastával funkci člena výboru a vedl 
rybářskou mládež.  Za tuto dobu mu 
„pod rukama prošlo“ několik stovek 
dětí, které vedl k rybaření a přírodě. 
I ve svých šestasedmdesáti letech je 
stále aktivním členem rybářské strá-
že a s chutí se podílí na chodu naší 
organizace. Jistě si tedy právem 
nejen on, ale i ostatní vyznamenaní, 
zaslouží poblahopřát k získanému 
ocenění a poděkování za odvede-
nou práci pro místní organizaci. 

Závěrem si zbývá jen přát, 
aby se nákazovou situaci podařilo 
brzy zvládnout a omezení spolkové 
činnosti pominulo. Poté se opět se-
tkáme u vody na společné brigádě 
nebo za stolem na členské schůzi.  

S rybářským pozdravem „Petrův 
Zdar!“ 

Za výbor místní organizace ČRS 
Aleš Langr

Divadlo do oken: kultura si našla skulinu i v době 
přísných opatření, v Hradišti diváky potěšily loutky
Jedním z preventivních opatření pro-
ti koronaviru se stal zákaz návštěv  
v domovech pro seniory a s tím 
spojený zákaz jakýchkoliv kulturních  
a společenských akcí v těchto zaří-
zeních. Senioři tak byli naráz odtrže-
ni od aktivit a společenského života. 
Hledala se však řešení, jak obyvate-
lům domovů jejich karanténu zpest-
řit. Jedním z nápadů byla umělecká 
vystoupení „pod okny“ tak, aby měli 
senioři kulturní zážitek i za dodržení 
všech hygienických opatření. Klienti 
ve většině případů mohli sledovat 
představení nejen z oken, ale za 
určitých podmínek i ve venkovních 
hledištích v areálech domovů, tak 
aby všichni pohodlně viděli.

Nejinak tomu bylo i v Domově 
Modrý kámen. Herec a loutkoherec 

Štěpán Tuček pocházející z Kláštera 
Hradiště nad Jizerou inicioval projekt 
„Divadlo do oken“, se kterým objíž-
děl postupně domovy v celém širo-
kém regionu. Nezapřel v sobě však 
místního patriota, a tak jeho pilotní 
vystoupení bylo 23. dubna právě  
v našem domově a shledalo se s vel-
mi milými ohlasy. Dvacetiminutová 
pohádka byla umělecky vyvedená  
a zcela profesionálně podaná. Klien-
ti na ni vzpomínali ještě dlouhé dny 
poté. Vystoupení Štěpána Tučka  
v našem domově určitě ještě někdy 
zopakujeme, ideálně již bez karan-
ténních opatření a naplno za běž-
ných podmínek.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen Loutkoherec Štěpán Tuček. Foto: 3x Natálie Pecinová

Domov Modrý kámen hledá 
pomoc do kuchyně a údržbáře
Domov Modrý kámen by rád našel 
nové spolupracovníky a obsadil dvě 
pracovní pozice. 

První je vhodná například 
pro aktivní důchodce či pro ženy 
na mateřské dovolené. Jedná se  
o výpomoc ve stravovacím provozu. 
Domov na tuto pozici hledá spolu-
pracovníka či spolupracovnici na 
občasné zástupy během dovolených 
či za nemocné zaměstnance. Jedná 
se o práci na dohodu o pracovní čin-
nosti, jejímž obsahem je servírování 
stravy.  Pracovní doba je od 6 do 18 
hodin. Domov poptává bezúhon-
nost, spolehlivost, příjemné jedná-
ní a spolehlivost a zároveň nabízí 

krásné a moderní pracovní prostředí  
a příjemný kolektiv.

Druhou pozicí je pracovník 
údržby. Zájemcům domov v tomto 
případě nabízí dohodu o provedení 
práce. Předmětem spolupráce jsou 
drobné údržbářské práce v rozsahu 
osm hodin týdně a k tomu zástupy 
za dovolenou a nemoc.

V obou případech mohou ucha-
zeči o místa zjistit podrobnosti na 
internetových stránkách www.mod-
ry-kamen.cz, e-mailu zastupce@ 
modry-kamen.cz nebo na telefon-
ním čísle 606 037 916.

Martin Weiss

Truhlářský klub je zpět, 
do parády si vzal lavičku
V pondělí 18. května se po dvou-
měsíční pauze otevírá Volnočasové 
centrum a s ním i naše truhlářská 
dílna pro děti. Vrtat, hoblovat a na-
tírat budeme zatím ještě v rouškách 
a s dvoumetrovým rozestupem. Na 
opravu čeká ve městě hned několik 
laviček. Začneme s tou na hřbitově, 
která je dlouhá dva metry (tedy po-

volený rozestup). Ty ostatní si na 
opravu budou muset ještě počkat až 
do úplného zrušení  bezpečnostních 
opatření, protože jsou kratší.

Činnost organizace Jednota 
bratrská Mnichovo Hradiště je pod-
porována městem Mnichovo Hradi-
ště.

Petr Novák
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INZERCE

Optometrie, co to je? 
Optometrie je nelékařský zdravot-
nický obor, který se zabývá vyšet-
řováním zrakových funkcí, měřením 
refrakčních vad a stanovováním je-
jich korekce včetně aplikace kontakt-
ních čoček. Optometrista je vysoko-
školsky vzdělaný odborník s titulem 
Bc. nebo Mgr., kterého potkáte nej-
častěji v oční optice, na oční klinice, 
někdy i v ordinaci očního lékaře. 
Můžete od něj očekávat velmi po-
drobné vyšetření zraku, ale umí také 
vše dobře vysvětlit a poradit s vý-
běrem optimální korekční pomůcky. 
Mezi jeho pravomoci patří i vyšetření  
a posouzení předního segmentu 
oka, nesmí však stanovovat diagnó-
zu či léčbu, ale v případě podezření 
na problém odesílá pacienta k oč-
nímu lékaři. Povinností optometristy 
je celoživotně se vzdělávat a učit 
novinky v oboru.

Kdy navštívit optometristu?
Vždy když máte pocit zhorše-

ného vidění, bolesti v okolí očí, pocit 
tlaku, tahu, pálení či jiné nepříjemné 
pocity v očích, obtíže se zaostře-
ním na dálku či blízko, bolesti hlavy  
v souvislosti se zrakovou námahou.

A kdy očního lékaře?
Pokud máte podezření na oční 

chorobu, například zánět, úraz, akut-
ní bolest oka apod. Dále pokud máte 
v rodině výskyt dědičných očních 
onemocnění a po 45. roce věku je 
vhodné zajít jednou za dva roky na 
preventivní oční prohlídku. U dětí do 
15 let musí rovněž vyšetření prová-
dět oční lékař, nejlépe specialista na 
dětskou oftalmologii.

Jak by mělo vyšetření probíhat?
Základem správného vyšetření 

je osobní rozhovor. Optometrista 
musí poznat co nejlépe vaše potíže, 
pracovní návyky i zrakové požadav-
ky, oční i celkový zdravotní stav. 
Zajímají ho koníčky, čas strávený za 
volantem či displejem počítače. 

Následuje objektivní vyšetření 
přístrojem – autorefraktometrem, 
které je však pouze orientační a ne-

slouží k předpisu brýlí. Optometrista 
pak zjišťuje, jak vidíte bez korekce, 
posoudí postavení očí, oční pohy-
by a základní testy binokulárního 
vidění. Poté měří tzv. subjektivní 
refrakci, tedy hodnoty dioptrií na zá-
kladě vašich odpovědí v sérii testů 
na optotypech (písmena, znaky). 
Zde zjistí, zda máte krátkozrakost, 
dalekozrakost či astigmatismus. Ná-
sleduje akomodační vyvážení očí, 
dokorigování při binokulárním pohle-
du a měření zraku do blízka. Podle 
typu obtíží může každé vyšetření 
probíhat trochu jinak. Například při 
binokulárních vadách je nutno ab-
solvovat další časově náročnější tes-
ty. V dnešní době hustého silničního 
provozu nesmíme zapomínat ani na 
testování barvocitu a prostorového 
vnímání. Na závěr byste se měli  
v nové korekci projít a vyzkoušet si 
její vnímání v pohybu. Celé vyšetře-
ní trvá minimálně 30 minut, běžně  
i déle, proto si na vyšetření vyhraďte 
dostatek času. Nedílnou součástí je 
pak vysvětlení vaší vady a pomoc  
s výběrem optimálního řešení korek-
ce. Tedy minimálně hodinu budete 
na návštěvu potřebovat.

Je každý, kdo měří v oční optice, 
optometrista?

Přestože to legislativa nedovo-
luje, je v naší zemi běžnou praxí, že 
měření provádí i nekvalifikovaní za-
městnanci v očních optikách. Optik 
je mnoho, odborníků málo a zákaz-
ník se mnohdy neptá.

Vybírejte proto pečlivě, komu 
svěříte svůj zrak, svoje „oko v hlavě”. 
Nebojte se zeptat na vzdělání, zjistě-
te si předem reference od známých, 
nechte si doporučit. Podezřelé je, 
pokud je měření nabízeno zdarma. 
Pokud svoji práci dobře umíte, in-
vestujete čas a peníze do dalšího 
vzdělávání, budete ji dělat zadarmo? 

Ať je váš pohled na svět čistý  
a příjemný. A pokud zjistíte, že vaše 
oči potřebují péči, dobře zvažte, do 
jakých rukou ji svěříte. 

Edita Řezáčová

INZERCE

Červnovým výletům zdar!
Ačkoliv jaro přímo vybízí k únikům 
do probouzející se přírody, letos 
nám v tom bránila pandemie koro-
naviru. Z důvodu vládního nařízení 
omezujícího shromažďování osob 
jsme tak byli nuceni zrušit všechny 
naše březnové, dubnové a květnové 
výlety. Červnové termíny by však 
již neměly být v ohrožení, proto se 
s námi můžete po delší době opět 
setkat. 

Znáte Janu Jedličkovou, vedou-
cí mnichovohradišťské knihovny? 
Patří k našim příznivkyním, často 
absolvuje naše výlety a uvolila se, že 
v sobotu 6. června povede výlet na 
Novoborsko. Zde bude naším cílem 
hora Klíč, která je jednou z nejkrás-
nějších a nejznámějších dominant 
Lužických hor. 

O týden později, konkrétně v 
neděli 14. června, nás Markéta To-
mášová, vedoucí mnichovohradišť-
ského odboru Klubu českých turistů, 
provede Palackého stezkou směřu-
jící z Plavů do Jesenného. Výlet je 
vhodný pro rodiny s dětmi – ty se na 
cestě zabaví i lovením „pokladů“ z 
vodního toku.  

Pokud obdivujete sakrální archi-
tekturu a historii, pak si určitě nene-
chejte ujít výlet s Pavlem Machem, 
mnichovohradišťským farářem. S 
ním v sobotu 20. června sedneme 
na kolo a objedeme okolní kostely (či 
jejich pozůstatky), tentokrát směrem 
na Klášter, Jabloneček, Klokočku či 
Dolní Krupou. Jak bývá u pana fa-
ráře zvykem, těšit se můžete nejen 
na příjemnou projížďku, ale i na jeho 

zasvěcený a poutavý výklad. 
Zkrátka nepřijdou ani senioři. 

Pro ně na středu 10. června připra-
vila paní Vladimíra Hančlová, členka 
KČT a zdatná to turistka, pěší puto-
vání z údolí Plakánku na Branžež.  
O týden později nás Helena Pöllová, 
členka výboru Klubu českých turistů, 
zavede na Drábovnu tyčící se nad 
Malou Skálou, romantické skalní 
městečko se zbytky středověkého 
hradu. Podobně jako před loňskými 
prázdninami i letos čeká seniory taj-
ný výlet. Účastníci výletu se od He-
leny Pöllové dozvědí předem pouze 
datum a místo setkání, cíl cesty jim 
však bude překvapením.

Při plánování akci nezapomíná-
me ani na naše nejmladší. V neděli 
21. června se uskuteční dětská akce 

s mnichem Poutníčkem ve spoluprá-
ci se studenty mnichovohradišťské-
ho gymnázia: její start je naplánován 
mezi 13. a 14. hodinou. Protože se 
bude jednat o poslední předprázd-
ninovou událost, proběhne na ní  
i vyhlášení naší akce „100 jarních 
kilometrů“. Jestliže vám do stovky 
chybí ještě několik kilometrů, máte 
dobrou motivaci vyrazit na výlet, a to 
buď sami, s rodinou, nebo společně 
s námi. 

Těšíme se na vás na našich ak-
cích. Informace o nich můžete získat 
na našem webu www.kct-mh.web-
node.cz či na našem facebookovém 
profilu.

Jiří Janda,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště – Erzhausen na kole
V dnešní době je možná těžké plá-
novat si letní dovolenou na letošní 
rok, já však nabízím týdenní akci až 
na prázdniny následující, konkrétně 
na poslední červencový týden roku 
2021. 

Oslovil mě bývalý starosta naše-
ho partnerského města, Rainer Sai-
bold s tím, že by rád uspořádal cyk-

listický přejezd z Mnichova Hradiště 
do Erzhausenu nebo obráceně, to 
by již záleželo na vzájemné domluvě 
mezi lidmi, kteří by o tento podnik 
projevili zájem. Schůzka zájemců 
by proběhla na našich sousedských 
slavnostech (budou-li se moci usku-
tečnit). 

O podrobnostech se na těchto 

pár řádcích nemá v tuto chvíli smysl 
rozepisovat, důležité je předně sdě-
lení, že se jedná o vzdálenost něco 
přes 600 kilometrů a denní etapy by 
odpovídaly zhruba šestině této délky 
tak, aby se to celé dalo zvládnout za 
jeden týden. Jednalo by se tedy o 
pohodové turistické tempo v klidné a 
přátelské atmosféře. 

Pokud vás tato akcička zaujala, 
neváhejte mi prosím napsat email 
na adresu: ume@centrum.cz a já 
bych se vám ozval před plánovanou 
schůzkou. Každopádně přeji krásné 
prožití té letošní dovolené, ať již se ji 
rozhodnete strávit jakkoli.

Lukáš Umáčený

Jdeme do finále! Areál MSK se mění před očima CHODÍM PO MĚSTĚ
Červen – vstupujeme do léta. Po 
všech těch omezeních, kterými jsme 
procházeli, jde život dál. I v Mni-
chově Hradišti. Realizují se opravy  
a úpravy náměstí a je dobré pozoro-
vat, jak jde vše podle plánu. Kdyby-
chom podléhali přehnaným obavám, 
pak teprve by bylo zle. Prožívejme 

současný stav s přiměřenou dávkou 
optimismu, žijme v souladu se vše-
mi spoluobčany, nenosme v hlavě 
nenávist, odsudek. Pořád je na čem 
pracovat. Pracujme tedy, jak nejlépe 
umíme, nic neflákejme. I odpočinek 
prožívejme naplno. Pak budeme 
zdraví!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁSCelková rekonstrukce hlavního hřiš-
tě MSK v hodnotě takřka šest milio-
nů korun, která začala v říjnu loňské-
ho roku, se již blíží do finále. Nejen 
fotbalové hřiště, ale i okolní prostory 
se vedení klubu MSK snaží vylepšit 
pro své fanoušky, návštěvníky i pro 
všechny malé sportovce a děti. 

Je to zase o kus radostnější. 
Plocha hřiště MSK se po rekonstruk-
ci blíží konečné podobě. V březnu  
a dubnu byly dokončeny zemní 
práce na drenážích a zavlažování  
a také instalace nového čerpadla do 
naší studny. Navezeno bylo mnoho 
desítek tun písku, hlíny, dokončena 
montáž zábradlí a instalace odto-
kových kanálů okolo hřiště. Zabeto-
nována byla pouzdra na fotbalové 
branky i záchytný systém pro síť za 
jednou z nich. Nově nainstalované 
střídačky, které se přesunuly na 
druhou stranu pod park, jsou také 
hotové. Krásné hliníkové zábradlí již 
lemuje okolí hrací plochy. 

Speciální stroj srovnal s pomo-
cí laseru plochu do finálního stavu. 
Namíchaná vrchní vegetační vrstva 
byla rozvezena a sečka následně 

osela celou plochu semenem, tolik 
očekávanou novou trávou. 

Rozměry nové hrací plochy bu-
dou jako na Barceloně 100x72 me-
trů. Nová závlaha již pracuje a trá-
va, která byla zasezena 29. dubna, 
krásně vyrostla a hřiště se již svěže 
zelená. Dokonce už proběhlo prv-
ní sekání trávy. Nyní pokračujeme  
v dalších úpravách. Opravená fasá-
da na budově u vstupu do areálu, 
položená zámková dlažba pod pří-
střeškem u udírny, dlaždice okolo 
zábradlí a mnoho dalších vylepšení 
vás všechny v areálu MSK čeká již  
nyní.

V rámci rekonstrukce hřiště 
jsme také pokáceli suchý topol, 
který se již stával nebezpečným. 
Zažádali jsme o povolení na měst-
ském úřadě a s pomocí jednotky 
SDH a jejich vysokozdvižné plošiny 
hasiči tento strom pokáceli. Vzhle-
dem k jeho výšce takřka 30 metrů  
a omezenému prostoru okolo stromu 
jsme využili zkušenosti firmy Mirka 
Lesniaka, která se těžbou dřeva za-
bývá. Odborníkům společně s SDH 
Mnichovo Hradiště se vše podařilo  

a nyní je již suchý a nebezpečný 
strom dole. Chtěli bychom tímto 
poděkovat všem, Martinu Lesnia-
kovi za pomoc při kácení, hasičům 
za techniku, dále Danu Vrkoslavo-
vi, Mirku Pickovi, Pavlu Bukvičkovi 
a jejich kolegům z SDH Mnichovo 
Hradiště. Za štípání a likvidaci dřeva 
děkujeme všem pomocníkům, čle-
nům klubu MSK a správci Martinu 
Smetanovi. 

Zároveň s rekonstrukcí jsme se 
pustili do vylepšení volnočasového 
prostoru v areálu. Je zde tak k dis-
pozici nově zrekonstruované dětské 
hřiště pro nejmenší děti s profi tram-
polínou, klouzačkou, domečkem 
i pískovištěm. Pro větší děti jsme 
pořídili novou trampolínu od firmy 
BERG o průměru 4,2 metru a umís-
tili ji do nově vytvořeného prostoru. 
Malí návštěvníci tady také mohou 
jezdit na kolech, odrážedlech a vol-
ně, bezpečně si hrát. Do uzavřeného 
prostoru mají totiž auta vjezd zaká-
zán a parkovat zde nesmí. Areál  
i terasa u Hospody na hřišti je vám  
k dispozici každý den. Určitě se vám 
u nás bude líbit.

Vše, co se klub snaží v areálu 
vylepšit a opravit nad rámec dotace, 
stojí nemalé částky. Z našetřených 
peněz musíme také doplatit deset 
procent dotace, což činí takřka 600 
tisíc korun. Chtěli bychom tedy touto 
cestou požádat vás, fanoušky klu-
bu, návštěvníky nebo podnikatelské 
subjekty, o jakýkoli finanční příspě-
vek na celkové dokončení akce. 
Přes nadaci VIA jsme zřídili trans-
parentní účet na platformě Darujme.
cz, kam můžete váš peněžní dar 
poslat. Potvrzení o darované částce 
vám bude zasláno a lze ho uplatnit  
v daňových náležitostech. Za kaž-
dou finanční pomoc na dokončení 
prací budeme velmi vděční. Více se 
dozvíte na našich webových strán-
kách www.msk-fotbal.cz.

Moc děkujeme za vaši pomoc 
a už se také těšíme na čas, kdy se 
opět všichni sejdeme na fotbalových 
utkáních našich týmů MSK. Přijďte 
se do našeho areálu podívat beze 
všeho už nyní, těšíme se na vás. 

Za klub MSK
Ondřej Knobloch
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20. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VLASTNÍCI 
Schůze vlastníků jednoho bytového domu věrně ukazuje současné problémy 
dnešních majitelů.

21. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FRČÍME
Animovaný. Elfí bratři vrátí na jeden den na svět svého zemřelého otce.

KINO

12. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Nebezpečí internetu a sociálních sítí pro nezletilé děti je zatím nekontrolova-
telné a nepostižitelné… Naléhavé dokumentární varování pro nás všechny  
a výzva pro zákonodárce!

5. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Česká vztahová komedie o muži (J. Langmajer), kterého si dělí dvě ženy.

6. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MŮJ PŘÍBĚH 
Pád na dno umožní ženě najít opět víru v sebe sama a také štěstí a lásku.

7. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY 
Zveme vás na další zábavné příhody dvou nešikovných kutilů!

10. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantická komedie o partě lidí trávících konec roku ve Vysokých Tatrách.

10. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
1917
Válečné drama o dvou vojácích, kteří dostanou zdánlivě nesplnitelný úkol… 

11. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AMUNDSEN
Životní příběh norského cestovatele a jeho polárních výprav na oba póly.

13. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOURÁK
Gangsterská hudební komedie s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného 
frajera, kterému teče do baráku i do bot… Scénář napsal Petr Jarchovský  
a režie se ujal Ondřej Trojan.

14. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Lední medvěd Norm zařizuje svatbu svého dědečka, ale zároveň má rychle 
odnést do Číny vzácný archeologický nález. Stihne to všechno?

17. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PARAZIT
Vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek přinese tento film s prvky thrilleru 
i černé komedie o vychytralé chudé rodince, která pronikne do rodinky bo-
haté. Zcela zaslouženě si Parazit letos odnesl čtyři Oscary, mimo jiné za 
nejlepší film roku a nejlepší neanglicky mluvený film!

KALENDÁR AKCÍ

4. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ 
Hrdinství má mnoho podob. O jedné z nich vypráví tento film přístupný od 12 
let (2 hodiny, s titulky). Pokud máte v kině rádi překvapení, přijďte. Platí se až 
po skončení filmu, a  pokud vás film do 10 minut nezaujme, můžete odejít.

18. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MALÉ ŽENY 
V pořadí již 11. filmová adaptace stejnojmenné knihy vypráví příběh čtyř ses-
ter a jejich životních snů. Jejich uskutečnění však v 19. století v době občan-
ské války v USA nebylo snadné…

19. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOURÁK
Gangsterská hudební komedie s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného 
frajera, kterému teče do baráku i do bot… Scénář napsal Petr Jarchovský  
a režie se ujal Ondřej Trojan.

3. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Nebezpečí internetu a sociálních sítí pro nezletilé děti je zatím nekontrolova-
telné a nepostižitelné… Naléhavé dokumentární varování pro nás všechny  
a výzva pro zákonodárce!

ZÁMEK

1. ČERVENCE
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VALDŠTEJNSKÉHO ROKU 
Slavnostní zahájení turistické sezóny spojené s otevřením stálé výstavy Vald-
štejnské muzeum v pokladně zámku a otevřením antecamery na paměť Al-
brechta z Valdštejna na I. návštěvnickém okruhu doplněným komentovanou 
prohlídkou a dobovými tanci.

14. A 28. ČERVNA, U SALY TERRENY
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovaná výstava dravců (raroh, káně, poštolka, výr a další) vždy mezi 
10. a 15. hodinou, v 11 a 14 hodin letové ukázky. Program se ruší v případě 
nepříznivého počasí.

1. AŽ 5. ČERVENCE, 10:00 AŽ 16:00, SALA TERRENA
SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE DS MARIANNE
Seminář historického tance z období 16., 17., 18. a 19.století se souborem 
Marianne Libčice nad Vltavou, který se odehrává v sala terreně pod vede-
ním umělecké vedoucí Jany Kastnerové.

4. A 5. ČERVENCE
VALDŠTEJNSKÉ KRATOCHVÍLE  
Oživené denní prohlídky II. návštěvnického okruhu a noční prohlídky II. ná-
vštěvnického okruhu. Čeká vás  historický tanec, hudba a scénky ze života 
Valdštejnů v dobových kostýmech baroka, rokoka a empíru se soubory Salo-
me a Tempus Fugit a také s herci Městského divadla Mladá Boleslav. Denní 
prohlídky v sobotu a neděli v 10:15, 11:15, 14:15 a 15:15, noční pouze v 
sobotu ve 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30 hodin.

24. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Svobodná matka A. Polívková najde romantiku ve vánočních horách. 

24. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie o dvou kamarádkách řešících životní trable, ale hlavně lásku...

25. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Nebezpečí internetu a sociálních sítí pro nezletilé děti je zatím nekontrolova-
telné a nepostižitelné… Naléhavé dokumentární varování pro nás všechny  
a výzva pro zákonodárce!

26. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LASSIE SE VRACÍ
Příběh o věrném přátelství zlaté kolie a chlapce Floriana. Po přestěhování 
do malého bytu musí pes pryč, ale Lassie to nevzdává! 

27. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MODELÁŘ
Zatím nejpolitičtější film režiséra Petra Zelenky (Knoflíkáři, Samotáři, Ztra-
ceni v Mnichově) aneb jak dopadne obyčejný a idealistický člověk, když 
bojuje za spravedlnost proti nejmocnějším…

28. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
Lední medvěd Norm zařizuje svatbu svého dědečka, ale zároveň má rychle 
odnést do Číny vzácný archeologický nález. Stihne to všechno?

ŽEHROV
4. ČERVENCE, 14:00
KONCERT DECHOVÉ HUDBY ČESKÝ RÁJ
42. ročník tradiční přehlídky dechových hudeb se letos z důvodu celosvětové 
pandemie bohužel neuskuteční. Pokud to bude stávající situace dovolovat, 
proběhne v původně plánovaném termínu 4. července 2020 od 14 hodin 
v areálu U rybníka na Žehrově alespoň koncert dechové hudby Český ráj. 
Organizátoři doufají, že v příštím roce bude již vše v pořádku, a rádi by 
pozvali příznivce české dechovky na Žehrov na další přehlídku, a to 3. 
července 2021.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

6 ČERVEN
NA KLÍČ
Ze Svoru vede cesta po červené turistické trasy, asi 9 km přes Klíč do 
Nového Boru, a nezabere nám více než čtyři hodiny. Na vrcholku Klíče nás 
čekají krásné výhledy a cestou potkáme drobné zajímavosti jako studánku, 
kamenné pole a další, ke kterým dostanete i výklad od vedoucí výletu, 
kterou bude Jana Jedličková. 

10. ČERVEN
ÚDOLÍM PLAKÁNKU NA BRANŽEŽ  
V rámci seniorského putování se vydáme do Českého ráje. Z Ošťovic 
projdeme kolem rybníku Šlejferna, vydáme se do Střehomi, osvěžíme se 
ve studánce Roubence. Údolí Plakánku nás udiví pískovcovými skalisky  
a podél Klenice dojdeme ke gotickému hradu Kost. Kolem skalních obydlí  
a následně obce Srbsko se dostaneme až do Branžeže (11 km).

14. ČERVEN
ZA POKLADY KAMENICE
Přijměte pozvání na rodinný výlet po nenáročné, zhruba osmikilometrové 
trase podél řeky Kamenice. Červnový termín přímo nabádá ke smočení 
nožek v ledové vodě a také k hledání „pokladů“, kterými je písečné dno řeky 
doslova poseté. Děti budou nadšené! 

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO

4. ČERVEN, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM MH
O PROBLEMATICE PAS  
Srdečně zveme zájemce o problematiku PAS (porucha autistického 
spektra) na přednášku organizace Nautis,. Vzhledem ke stále platným 
omezením je nutné se vejít do počtu 15 osob, proto je nutné svou účast 
potvrdit emailem či telefonicky: Markéta Tomášová, marketa.tomasova@
mnhradiste.cz, 732 680 514.

MUZEUM
OD 30. KVĚTNA DO 30. SRPNA
KDE BYDLELY PANENKY
Výstava historických pokojíčků ze sbírky Muzea hraček v Rychnově nad Kněž-
nou.

Na Státním zámku Mnichovo Hradiště začala turistická sezóna a s ní se vrátila do zámecké zahrady sokolnice Věra Gilová a její opeření svěřenci.

ˇ

OSTATNÍ
7. ČERVNA,10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
MNICHOVOHRADIŠŤSKÁ 25
Běžecké silniční závody. 30. ročník memoriálu Ing. Josefa Hrona. 

10. A 24. ČERVNA,16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

24. ČERVNA, 17:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. Mimořádně v městském divadle.
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Městské muzeum žádá o pomoc s popisem fotografie pěveckého sboru učitele Josefa Smolíka pořízené 14. června 1948 na zahradě školy v Sokolovské ulici. Poznáváte sebe či ostatní žáky, respektive členy tohoto školního hudebního 
souboru? Volejte na 326 771 001 nebo pište na muzeum@mnhradiste.cz. Předem děkujeme a těšíme se na Vaše podněty či dokonce osobní vzpomínky! Za unikátní fotografii děkujeme kronikářce města paní Miroslavě Rydvalové. (huk)

Poznáváte členy pěveckého sboru Josefa Smolíka na archivní fotografii?

Když před mnoha, mnoha lety se vy-
tvářel a nastupoval soukromý sektor, 
byli jsme ujišťováni, že to bude lep-
ší než dříve, protože si soukromník 
bude zákazníka více vážit. Jisté je, 
že se ve většině služby od té doby 
vůči zákazníkům zlepšily. A proto 
člověka mrzí, když jako zákazník 
odchází z prodejny, kam chodí mno-
ho  let, rozmrzelý. Myslím si, že by 
každý měl dělat práci, která ho baví, 
pak je prospěšný. Pokud je v práci 
otrávený, pak to zbytečně odnášejí 
nevinní lidé. O co se jedná?

Co to je platné, když v prodejně 
železářství 3PRO jste u pultu  vzorně 
a velmi ochotně obslouženi a dobrou 
náladu Vám zkazí pokladní, která 
Vám dá nemístně najevo, že jste si 
nakoupil za nízkou cenu. Já jsme si 
vždy myslel, že náplní pokladní je 
inkasovat peníze za zboží a potom 
správně vrátit zbytek peněz. Co je 
jí do toho, za kolik nakupuji. Během 

roku i v malých částkách se nechá 
udělat slušný nákup. Poprvé jsem to 
bral jako legrační poznámku. Opa-
kované poznámky však již beru jako 
urážku. Za ta dlouhá léta, kdy ještě 
vedl prodejnu pan Procházka, jsem 
se s takovým jednáním nesetkal.

A netrvalo dlouho, čekalo na 
mne další „milé“ překvapení. Proto-
že si vnoučata nasbírala starý papír 
a chtěla tak získat nějaké vlastní 
peníze za prodej, šel jsem se optat 
do firmy VTOS kovošrot, zda pa-
pír vykupují. Nikde žádná cedule 
„Vstup zakázán“, žádná cedulka 
na zavřených dveřích kanceláře. 
Jen opodál pracoval jeden zaměst-
nanec kovošrotu. Chtěl jsem se ho 
optat, kde je pan vedoucí. V tom 
se „přiřítil“ na ještěrce pan vedoucí  
a místo pozdravu a optání, co potře-
buji, mi důrazně začal vysvětlovat, 
že tam nemám co dělat, že mám če-
kat u dveří kanceláře. Žádné upozor-

Zákazník, náš pán?

KOMENTÁŘE A NÁZORY

nění však nikde nebylo, jak jsem již 
psal. Zůstal jsem stát jako opařený. 
Na dotaz, zda tedy papír vykupují, 
zařval, že jo... Na otázku, proč na 
mne řve, odpověděl, že je hluk. Byli 
jsme od sebe pouze půl metru. A tak 
jsem se rozhodl, že sběr vnoučatům 
odvezu raději do Mladé Boleslavi, 
kde mám daleko příjemnější zážitky.
Mimochodem , takové „zážitky“, z to-
hoto prostoru nemám pouze já.

Možná toto moje vyprávění, tyto 
moje poznatky, budou jako házení 
hrachu na zeď. Nevadí, je to pouze 
upozornění na to, že opravdu není 
všechno zlato, co se třpytí, a že pod 
zdravou slupkou nemusí být vždy 
zdravé jablko. A to platí, ať je doba 
jaká je.

Stanislav Novák

Pozn. red.: Firmám, které autor   
v textu zmiňuje, byl nabídnut pro-
stor pro reakci. Nebyl však využit.

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, třináctý plat,  
příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek 

na dopravu na pracoviště, stabilní přepravy  
a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002
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Tato rubrika obsahuje texty, které neprošly jazykovou ani věcnou korekturou a prezentují pouze 
subjektivní názory autorů jednotlivých příspěvků. Zastupitelé i představitelé veřejnosti mají mož-
nost v této rubrice publikovat polemické texty. V případě nadměrného rozsahu materiálu bude jeho 

uvedení redakcí s autorem konzultováno.

Co nabídne divadelní sezóna 2020/2021?
ZÁŘÍ 
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN

Benátky pod sněhem
Rošáda
Dva nahatý chlapi
Splašené nůžky
Úča musí pryč
Pozemšťan
Enigmatické variace
TIK TIK

V. Arichteva / S. Sandeva, M. Nosek, L. Štěpánková, F. Cíl
M. Trnavský, B. Munzarová, R. Novák, M. Procházková
M. Zounar, M. Randová, M. Kraus, D. Šinkorová / M. Dittrichová
E. Nejedlá, R. Tyleček, M. Dusbaba, V. Senič, P. Florián
P. Špalková, L. Rybová, K. Frejová, I. Chmela, D. Prachař
P. Seriš
M. Stránský, J. Maléř
T. Kostková, K. Frejová, E. Josefíková / Š. Kubíková, V. Knop



razně rostl i na našem území. Již 16. 
listopadu toho roku se ve smíchov-
ské Kohoutově továrně uskutečnila 
schůze cyklistických nadšenců, kteří 
se rozhodli založit první sportovní 
klub v Rakousku i v Království čes-
kém, tedy dodnes existující Český 
klub velocipedistů 1880. Oficiálně 
vzniká dne 2. ledna 1881. 23 zaklá-
dajících členů vyjelo v dubnu na prv-
ní společný výlet. V našem regionu 
první kluby vznikají o 13 let později.  

Prvním cyklistickým klubem 
vzniklým na Mladoboleslavsku byl 
Klub velocipedistů v Mnichově Hra-
dišti, jeho ustavující valná hromada 
se konala 7. května 1894. Zaklá-
dajících členů bylo 17, jak dokládá 
dochovaná zpráva jednatele klubu 
Vojtěcha Zeilmanna uložená spolu 
s dalšími dokumenty mnichovohra-
dišťských velocipedistů v archivním 
fondu městského muzea. Mezi nimi 
najdeme zápisy z pravidelných 
schůzí klubu včetně podpisů přítom-
ných členů na prezenčních listinách. 
Vyčíst můžeme jména jako František 
Bergl, Jan, Václav a Karel Jelínek, 
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Z HISTORIE

Zajímavosti z muzejního archivu: sbírka velocipedů a místní Klub velocipedistů
První měsíc začínajícího léta jsme 
v letošním muzejním seriálu zvolili 
k představení tří dalších zajímavých 
předmětů, které vás přivítají hned při 
vstupu do prostor městského muzea 
v hlavní chodbě. Zaujmou na první 
pohled, ba jsou přímo nepřehlédnu-
telné. 

Jde o tzv. velocipedy („z lat. Ve-
lox, rychlý, a pes, noha, česky tolik 
jako stroj rychlonohý nebo rychle 
pádící, tedy vozidlo, často dvouko-
lové, v rovnováze udržované setr-
vačností hmoty a obratností jezdce, 
jehož silou svalovou také se přivádí 
do pohybu, v nejnovější době ovšem 
též silou motorickou.“ Ottův slovník 
naučný, 1907). Muzejní sbírka má 
konkrétně dvě vysoká kola dvou-
kolová a jednu tříkolku, tzv. tricykl,  
v depozitářích pak jízdní kola z ne-
dávné historie.

Hodnota daného muzejního 
předmětu roste, je-li možné jej spojit 
s konkrétní osobou, jejím životním 
příběhem, s místním spolkem či vý-
robcem. My tak můžeme učinit u jed-
noho vysokého kola. Na přiloženém 
snímku je v rukou jednoho z členů 
místního Klubu velocipedistů, zřej-
mě Adolfa Lochmana z Mnichova 
Hradiště, druhým velocipedistou je 
František Bohdan z Kláštera Hradiš-
tě nad Jizerou. (Dle popisu na zadní 
straně originální fotografie není jas-
né pořadí při pojmenování osob – 
prosíme o případné upřesnění!)

Jisté je, že se díváme na jedny 
z prvních velocipedistů v našem re-
gionu, a jistý je i původ zmíněného 
kola vlevo. A to díky doposud za-
chovanému výrobnímu číslu 41 na 
náboji předního kola zvaného nába. 
To patří do výrobní série firmy Jana 
Kohouta z pražského Smíchova. 
První vysoká kola pod značkou Ko-
hout z továrny vyjela koncem roku 
1880, to naše v letech následujících, 
nejdéle však do roku 1883. K tomuto 
roku totiž existuje zpráva o přesněj-
ších počtech již vyrobených kol. Na 
základě toho se dá pokládat za prav-
děpodobné, že během čtyř sezón od 
roku 1880 do roku 1883 vyrobili na 
Smíchově celkem 200 kol. Z nich 
dnes zatím známe dvanáct s výrob-
ními čísly mj. 19, 34, 39, 41, 69, 73, 
78, 91, 103, 107, 109 – neleží vám 
v kůlně třeba 111? Případně nám 
dejte určitě vědět!

Na snímku se tedy jedá o jeden 
z nejstarších dochovaných velocipe-
dů značky Kohout na světě.

Firma Kohout s výrobou celoko-
vových vysokých kol započala vůbec 
jako první v celé rakousko-uherské 
monarchii. Za jedenáct let její exis-
tence se předpokládá, že vzniklo na 
900 velocipedů, z nichž se zachova-
lo a dnes je známo zatím 71 kusů. 

Vysoká kola této značky patří 
svou konstrukcí k velmi výrazným 
typům a liší se od kol jiných ev-
ropských i amerických výrobců. 
Všechna zmíněná kola mají plnou 
přední vidlici, rámovou trubku kru-
hového průřezu, kluzně uloženou 
listovou pružinu v mosazném pouz-
dru, otevřenou hlavu, kluzná ložiska  
v zadním kole a v pedálech a dráty 
upevněné do hřídelů kol dutými niply 
zajištěnými matičkou. Čísla 34, sbír-
kové 41, 103 mají prohnutá řídítka, 
tzv. kravský roh – cow horn. Kovové 
ráfky tvaru písmene V jsou opatřeny 
tvrdým gumovým profilem, samo-
zřejmě bez duše. 

Kola Kohout vynikala po celou 
dobu výroby robustností, a tedy  
i vysokou váhou. Prospekty tvrdily, 
že je to výhoda s ohledem na mizer-
né cesty v Čechách a okolí. Jistě to 
bude pravda, ale jen částečně. Dal-
ším důvodem byla skutečnost, že 
strojírna vyráběla především těžká 

Vážení čtenáři, v květnovém 
Kamelotu v článku s názvem 
Zajímavosti z muzejního archivu 
jsem chybně pojmenovala ulici, 
kde stojí dům čp. 306. Jedná se 
o křižovatku ulic Žižkova a Ivana 
Olbrachta. Za chybu se omlou-
vám.

Jana Dumková

Omluva

soukolí a velké stroje, tedy nic sub-
tilního. Kdo chtěl kohouta ze Smí-
chova, musel se smířit s tím, že to 
nebude závodní stroj.   

U druhého, menšího velocipedu 
se zajímavým podlouhlým sedlem, 
výrobce neznáme. Společné mají 
to, že jde o tzv. furtšlapy, tedy o vy-
soká kola s přímým převodem bez 
volnoběžky a řetězu, jejichž částeč-
ně dřevěné pedály se točí stejnou 
rychlostí jako kola. Opatřeny jsou 
přední pákovou brzdou na řídítkách 
s dřevěnými rukojeťmi. Zadní menší 
kolo jezdec přibržďuje podrážkou 
své boty. 

Třetí exponát, již zmíněná tří-
kolka, je snad anglického původu  
s datací okolo roku 1886. Určit na ni 
můžeme dochované originální kom-
ponenty v podobě středu šlapání  
a přední náby (náboje) značky Aeo-
lus a sedla Brooks B28S se spirálo-
vými výztuhami. Opatřena je již ře-
tězem značky Morgan a praktickým 
volnoběhem.

Zájem o kola od roku 1880 vý-

Josef Štěpánek, Václav Fiedler, 
Vilém Duka, Josef Dyrich, Josef 
Svoboda, Karel a L. Ptáčník, Adolf  
a Bedřich Lochman, Karel Dědek, 
Jan Patočka, Josef Altman, Vlad. 
König, Ludvík Nohýnek, Vorel, Kar-
peles, Emil a Karel Paulus, Fr. Šan-
troch, Fr. Weiss, Havránek, Jan Va-
lenta, Benedikt Řezníček, hostinský 
Čeněk Tejnil, Knébl, Mráz, Strnad, 
Boh. Klouda, Sýkora, Knížek, Rou-
bíček, Štýbler, Blažena Zikmundová, 
Karel Zikmund, František Blažke, 
sazeč Ferdinand Krompe, František 
Zeiberlich, Adolf Kopecký, Karel Hrů-
ša, Jan Pešán, František Gottvald, J. 
Pýcha, učitelka Marie Kubrychtová, 
učitel Eduard Kruliš, MUDr. Alfréd 
Hořice a další. Rok od založení čítal 
hradišťský klub na 50 členů, v roce 
1896 již necelou stovku a byl velmi 
aktivní. Předsedou resp. starostou či 
náčelníkem v historii klubu byl zvě-
rolékař Václav Lauschmann, zlatník 
František Šírek, účetní Václav Král či 
pan Švek.Klubová místnost se nej-
prve nacházela v místním hostinci  
U Černého orla na náměstí (dnes 

budova pošty), později byla přesu-
nuta na místní radnici. Odebírány 
byly dva časopisy, Cyklista a Spor-
tovní obzor. Dokonce redakce ča-
sopisu Cyklista klub chválila za čilé 
aktivity, které činí. Dochovány jsou 
plakáty z pořádaných charitativních 
koncertů, například ve prospěch 
českých menšin na poněmčeném 
území z roku 1896, či na podporu 
Ústřední matice školské, jejímž byl 
klub řádným členem, což potvrzuje i 
originální diplom. Pořádány byly také 
tzv. Přátelské večírky s přednáškou 
některého z pozvaných hostů, na-
příklad místní úřední lékař Okresní-
ho hejtmanství v Mnichově Hradišti 
MUDr. Alfréd Hořice na jednom  
z nich přítomné seznámil s účinkem 
jízdy na kole pro zdraví lidské. 

V neposlední řadě byl klub 
organizátorem místních závodů. 
V prvním roce existence klubu ve 

Klub cyklistů v Mnichově Hradišti, foto z počátku 20. století.

spolupráci s o pár týdnů mladším 
mladoboleslavským klubem byl  
v září zorganizován závod na trati 
z Mnichova Hradiště do Mladé Bo-
leslavi. V neděli 23. června 1895 
byly pořádány první klubové silniční 
závody mezi Mnichovým Hradištěm 
a Mladou Boleslaví. O rok později  
v neděli 14. června 1896 se usku-
tečnily první velké národní silniční 
závody na mladoboleslavské silnici. 
V srpnu toho roku se klub zúčastnil 
slavnosti odhalení pomníku českého 
krále Jiřího z Poděbrad.

O tom, kdy klub zcela zanikl, 
není záznam, na pozvánce k valné 
hromadě klubu z 1. března 1905, 
najdeme u bodu 3 v pořadu jednání 
následující: ‚‚Návrh výboru na roze-
jití se klubu.‘‘ Zda-li byl tento bod 
odhlasován, jasno není. Písemné 
dokumenty po tomto roku k dispozici 
již nemáme. Věčnou připomínkou 

svého času činného místního klubu, 
mimo výše zmíněné, je vlajka Klubu 
velocipedistů v Mnichově Hradišti, 
po nedávném restaurování paní Zu-
zanou Červenkovou. 

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště
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Inzerce v Kamelotu
Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak 
každý měsíc 3500 mnichovohradišťských 
domácností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí  
si připravit inzertní podklad a oslovit Ing. 
Danu Stránskou (dana.stranska@mnhradis-
te.cz) z městského úřadu. Konkrétní cenové 
podmínky i podmínky inzerování naleznete  
v sekci Kamelot na webu města. 

Stejně jako v případě jiných příspěvků,  
i pro inzerci platí uzávěrka vždy 15. den  
v měsíci. V případě letního čísla, je tedy uzá-
věrka 15. června. (red)

MODERNÍ OČNÍ OPTIKA A OPTOMETRIE 

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

Najdete nás ve dvoře vedle pošty. Přijďte a objevte svět, na který je radost pohledět!

Váš specialista na brýle a kontaktní čočky

  Masarykovo nám. 1489, Mnichovo Hradiště     tel.736 769 890     www.optikaestante.cz     optika@estante.cz

INZERCE

Kde bydlely panenky?
Titulek článku odkazuje na název  
výstavy historických hraček, která  
v Muzeu města Mnichovo Hradiště 
zahajuje letní návštěvní sezónu. Jak 
se vařilo v kuchyňkách? Kam si pa-
nenky zvaly návštěvy a jak vypadaly 
jejich postýlky? Přijďte se pozastavit 
a nahlédnout do malých pokojíčků, 
ve kterých panenky bydlely a ve 
kterých si kdysi dávno malé holčičky 
tvořily svůj budoucí svět. 

K vidění budou hračky z pře-

lomu 19. a 20. století, kdy se pod 
vlivem průmyslové revoluce nebý-
vale rozvíjela i výroba hraček. V té 
době dostávají holčičky různé typy 
panenek a pokojíčků. Hračky se stá-
vají zmenšeninou světa dospělých, 
můžeme tedy zároveň sledovat, jak 
pokojíčky odrážejí dobovou kulturu 
bydlení, z estetického hlediska pak 
vývoj od secese, přes funkcionalis-
mus, až k poválečnému sektorové-
mu nábytku.

Výstava je zapůjčena ze sbí-
rek Muzea hraček v Rychnově nad 
Kněžnou. Otevřena bude každý den 
kromě pondělí od 30. května do 30. 
srpna 2020. Doplněna bude dílnič-
kami pro děti, které se uskuteční 
18. července, 15. srpna a 29. srpna. 
Jste srdečně zváni!

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

OBRAZEM: Revitalizace náměstí
Bezprostředně po skončení slavnostního zahájení revitalizace Masary-
kova náměstí se dala do pohybu těžká stavební technika, která během 
jediného odpoledne proměnila prostranství před Karlovými Vary ve sta-
veniště. Redakce Kamelotu děkuje za poskytnutí fotografií panu Michalu 
Bílkovi (Deník) a paní Šárce Bílkové. (red)


