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Dominanta Mírové ulice je hotová. 
Komunitní centrum zahájí provoz 1. září

TROCHU JINÉ 
LÉTO...

Vážení a milí Hradišťáci nebo i vy, kteří pouze projíždíte,

začátek letního období svým počasím naznačil, že letos bu-
deme mít oproti několika minulým rokům tu čest s poněkud jiným 
létem. Během jednoho týdne u nás napršela bezmála šestina prů-
měrného ročního úhrnu srážek, což v důsledku vedlo ke 2. stupni 
povodňové aktivity na Jizeře v našem městě. Někteří snad mohou 
říct, že se tak vyřešil problém sucha v krajině. Ale tomu tak není 
– pouze se trochu oddálil vznik největších problémů a my máme 
možná trochu víc času. Někdo může tvrdit, že jde o pozitivní vliv 
koronakrize na životní prostřední, ale kdo ví… 

Každopádně s koronastrašákem se budeme muset utkat ještě 
na poli ekonomickém. Spousta podniků, služeb či institucí přišla 
o své několikaměsíční příjmy, a v létě se tak bude rozhodovat  
o jejich další existenci či neexistenci. Nyní je ten čas, kdy bychom 
neměli mít strach nechat je vydělat, jinak v budoucnu už nebu-
deme mít kam si zajít na večeři nebo za zábavou, která byla pro 
nás dosud samozřejmou. Zajímavou nabídku na letní vyžití nabízí 
místní zámek, muzeum nebo blízká kulturní zařízení jako Vostrov, 
valečovský amfiteátr nebo kemp v Sedmihorkách. Za zmínku sto-
jí také otevření zrekonstruovaného fotbalového stadionu MSK se 
širokým kulturním programem na konci července a samozřejmě 
tradiční Anenská pouť.

Další cestou z koronakrize jsou dle vládních politiků hlavně 
investice. V Hradišti bude léto právě v jejich znamení. Od května 
běží rekonstrukce jižní části náměstí, v červnu se rozběhla revita-
lizace sídliště Jaselská, v červenci začnou práce na další etapě 
rekonstrukce pěšin v parku nad Jizerou. Tyto akce jsou podpořeny 
dotacemi a v průběhu prázdnin přinesou výrazné omezení provo-
zu ve městě. Stejně jako třeba rekonstrukce křižovatky ulic Stu-
dentská a Máchova. Aby toho nebylo, co se uzavírek týče, málo, 
chystá Středočeský kraj kompletní výměnu povrchů komunikace 
II/610 od Veselé až po kruhový objezd u Lidlu a SŽDC zahájí re-
konstrukci budovy železniční stanice. 

Inu, nebude toho málo. Je vidět, že to v Hradišti žije. Občas 
si to můžeme pěkně užít, jindy ale musíme zatnout zuby a chvíle 
dočasné nepohody vydržet. Krásné léto vám všem!

Jan Mareš, místostarosta města
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Realizace největší a nejnáročnější 
mnichovohradišťské investice loň-
ského roku se chýlí ke konci. Stavba 
komunitního centra, multifunkční bu-
dovy moderního střihu za více než 
60 milionů korun, byla dokončena, 
vybavena a přes léto už bude pouze 
čekat, až se v jejích zdech na pod-
zim objeví školní mládež.

„Provoz zahájíme hned 1. září,“ 

říká František Ouředník, vedoucí 
školní jídelny, a dodává, že přestože 
výuka ještě probíhat nebude, kuchy-
ně svůj provoz v první školní den za-
hájí. „Vaříme zejména pro dojíždějící 
děti, aby si před cestou domů mohly 
zajít na oběd. Kolem poledne ale 
budeme mít určitě hotovo,“ dodává.

V prvních zářijových dnech do-
stane možnost komunitní centrum 

navštívit a prohlédnout si ho veřej-
nost. Datum slavnostního otevře-
ní bude v dostatečném předstihu 
zveřejněno na webových stránkách 
města.

V komunitním centru vedle již 
zmíněné kuchyně pro školu a školku 
a jídelny nalezne zázemí také Klub 
dětí a mládeže a sociální organizace 
pečující o děti a rodiny.

Návrh budovy je dílem české 
projekční kanceláře Projektil Archi-
tekti, která zvítězila v architektonické 
soutěži. Stavba v přízemí kombinuje 
beton a sklo, nadzemní podlaží je 
kombinací skla a dřeva. Atraktivitu 
objektu pro děti a mládež umocňu-
je řada netradičních, nejen herních 
prvků.

Martin Weiss 

MNICHOVOHRADIŠŤSKÁ PĚTADVACÍTKA SE LETOS BĚŽELA PO TŘICÁTÉ 

Ani komplikovaná situace kolem koronaviru a vládní opatření nezabránily desítkám běžců, aby změřili síly v tradičním závodě, jenž je zároveň Memoriálem 
Ing. Josefa Hrona. Na snímku Barbora Chumlenová, která mezi ženami obsadila 2. místo. Foto: Petr Lhota                 ...12
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Revitalizace běží podle harmonogramu, 
bez komplikací se však neobejde
Jižní část Masarykova náměstí ob-
sadili v polovině května stavebníci  
a těžká technika firmy H-Intes. Za-
čala první etapa dlouho očekávané 
revitalizace historického srdce měs-
ta. Práce až na pětidenní zpoždění, 
za které mohly vydatné a vytrvalé 
červnové deště, pokračují dle har-
monogramu.

Prostranství před hlavním vcho-
dem do budovy radnice a hostincem 
U Karlových Varů se proměnilo v jed-
no velké stanoviště. Zmizely svrchní 
vrstvy vozovky, parkoviště i dělicí 
pás s lampami veřejného osvětlení, 
a kolemjdoucím se tak nyní naský-
tá neobvyklý pohled na  obnažené 
podloží náměstí. Ke slovu se zno-
vu dostali správci sítí, kteří odkrytí 
svrchních vrstev terénu využili ke 
kontrole potrubí. Prostor dostali rov-
něž archeologové – k žádnému zají-
mavému objevu však v místě stavby 
nedošlo.

Pro motoristy není jediným omeze-
ním způsobeným stavebními prace-
mi uzavření komunikace před rad-
nicí, ale rovněž dočasné omezení 
počtu parkovacích míst na náměstí. 
Přiložený plánek proto ukazuje, kde 
na náměstí lze zaparkovat vždy 
a která místa lze využít pouze ve  
dnech pracovního klidu.

Na parkovišti mezi Klubem  
a poštou je režim beze změn. Na 
parkovacích místech ve východní 
části náměstí, tedy před budovou 
školy a restaurací Plaudit je nutné 
mít v autě vždy časový kotouč. Vy-
zvednout si ho můžete na podatelně 
městského úřadu nebo v infocentru. 
Naproti, přímo pod okny radnice, 
musí parkovací místa označená 
„Stavba“ a „Návštěvy MěÚ“ zůstat 
vždy volná. Tato místa však mohou 
v pátek a v sobotu využívat svateb-
čané. (wes)

Vytápění systémem EPC 
se městu vloni vyplatilo
V roce 2017 uzavřelo město smlou-
vu se společností EVČ s.r.o., jejímž 
předmětem je poskytování ener-
getických služeb systémem EPC.  
V roce 2019 se poskytovateli ne-
podařilo dosáhnout garantovaných 
úspor, a tak muselo městu doplatit 
rozdíl ve výši 46 tisíc Kč bez DPH.

Metoda EPC spočívá v dálko-
vém řízení vytápění objektů (v pří-
padě Mnichova Hradiště jde o 13 
městských budov), přičemž město 
má garantované tepelné podmínky  
v objektech a na základě referenč-
ních údajů z minulých let i ceny. 
Poskytovatel služby se vedle toho 
snaží o maximální úsporu. Když se 
mu jí podaří dosáhnout, uspořené 

finanční prostředky zůstávají jemu.
Úspory energií se v roce 2019 

nepodařilo dosáhnout zejména  
v případě městského úřadu, Mateř-
ské školy Mírová a městského kina. 
Poskytovatel tak bude s městem  
a provozovateli jednotlivých objektů 
hledat způsoby, jak pomocí ener-
getického managementu snižovat 
energetickou náročnost budov, a to 
při zachování požadovaných para-
metrů vnitřního prostředí a zejména 
tepelné pohody. Protože úspora je 
městu garantována, extra náklady 
hradí poskytovatel služby. Město na 
této spolupráci tedy v roce 2019 kaž-
dopádně vydělalo.

Martin Weiss

Kofola zorganizuje veřejné 
projednání svých záměrů

INZERCE

„Zásah takového rozsahu  
v centru města s sebou logicky nese 
značná omezení a zvýšené nepo-
hodlí. Trpí zejména provozovny, ke 
kterým je nyní zhoršený přístup. Rád 
bych proto Hradišťáky upozornil, že 
prodejny v jižní části náměstí zůstá-
vají v provozu a vaši návštěvu jejich 
majitelé jistě ocení. Vzhledem k re-

vitalizaci je dočasně problematičtější  
v okolí náměstí zaparkovat a velmi 
citlivé je rovněž téma zeleně,“ ko-
mentuje komplikace, jež s sebou 
stavba nese starosta Ondřej Lo-
chman.

Otázka parkování během stav-
by je pojednána níže. Co se týče 
zeleně, projekt počítá s postupným 

odstraněním té stávající a komplex-
ně řešenou výsadbou nových dřevin 
a stromů. Se současným vánočním 
smrkem vítězný návrh z roku 2016 
nepočítá. Ač se radnice snaží, aby 
smrk zůstal na náměstí do konce 
revitalizace náměstí, je pravděpo-
dobné, že bude muset být odstraněn 
již během první etapy. Důvodem 
je jeho mělký kořenový systém  
a změna nivelity povrchů na náměs-
tí. Pokud se během stavby ukáže, 
že by smrk nadále nebyl stabilní, 
bude odstraněn již letos a ne za 
dva roky. Do budoucna se tak Hra-
diště připojí k praxi okolních měst, 
která na Vánoce přivážejí sváteční 
jehličnany od soukromých dárců ze 
svého katastru. Způsob, jakým dře-
vo ze současného smrku využít, aby 
alespoň symbolicky zůstal v Hradišti 
přítomen, nyní radnice hledá.

Martin Weiss

Kde lze na náměstí zaparkovat po dobu stavby?

Na dopravní hřiště se malí 
cyklisté vrátí už v září

Upravená pěšina propojí 
terminál s nákupní zónou
Předtím, než společnost Trei Real 
Estate zahájila výstavbu nedávno 
otevřeného Vendo Parku, jednala 
o svém záměru rovněž se zástupci 
města. Jedním z požadavků radnice  
byla úprava lokality kolem nového 
nákupního centra – konkrétně kaš-
tanové aleje v ulici Ivana Olbrachta. 
S výměnou poškozených laviček 
a odpadkových košů, doplněním 
mobiliáře i obnovou cesty pro pěší 
investor souhlasil a v červnu tyto 
práce zrealizoval.

Starosta města na červnovém 
zastupitelstvu navrhl, aby město 
v nedávno provedených úpravách 
pokračovalo. S návrhem odkoupit 
od Správy železnic pozemek mezi 
kaštankou a dopravním terminálem 
podél trati a obnovit zde cestu ve 
stejném duchu, čímž by došlo k pro-
pojení terminálu s nákupní zónou, 
zastupitelé souhlasili. Následovat 
tedy bude jednání se SŽDC.

Martin Weiss
Do konce prázdnin zbývá provést 
nástřik vodorovného dopravního 
značení, doplnit dopravní značky  
a mobiliář, nakoupit jízdní kola  
a koloběžky a potom už nic nebude 
bránit tomu, aby se první děti začaly 
na dětském dopravním hřišti, které 
se s nimi v 90. letech rozloučilo, opět 
prohánět...

Snahy o obnovu dopravního 
hřiště v Mnichově Hradišti začaly  
v roce 2018, kdy proběhl výkup 
pozemku, následně byl formulován 
investiční záměr a byly podány žá-
dosti o finanční podporu (projekt je 
realizován za využití finančních pro-
středků z programu Můj kraj – Par-
ticipativní rozpočet Středočeského 
kraje a za finanční podpory Škoda 

Auto). V letošním roce byl na hřišti 
již realizován nový živičný povrch  
a instalováno oplocení. 

Jako první se na hřiště podívají 
děti z mnichovohradišťských škol, 
město však nabídlo možnost absol-
vovat dopravní výuku také školám  
v Kněžmostě a Bakově nad Jizerou 
a do budoucna hodlá dopravní výu-
ku nabídnout také místním školkám 
a družině a školám v Klášteře, Žďá-
ru, Jivině a Loukovci. 

V příštích letech bude zvelebo-
vání areálu pokračovat rekonstruk-
cí objektu zázemí, vybudováním 
vodovodní a kanalizační přípojky  
a výstavbou sociálního zařízení.

Martin Weiss

O plánech společnosti Kofola rozšířit 
svůj areál ležící západně od města  
a vybudovat jižně od něj nové skla-
dovací kapacity Kamelot již infor-
moval. Ve středu 24. června byli 
zástupci tohoto velkého výrobce ne-
alkoholických nápojů hosty na zase-
dání zastupitelstva města, kde upra-
venou podobu záměru prezentovali.

Představen byl již značně upra-
vený projekt, v němž výrobce nápojů 
vyhověl požadavkům a výhradám, 
jež vůči původnímu návrhu měl ar-
chitekt města Jan Světlík. Ten dle 
Zásad pro výstavbu v Mnichově 
Hradišti požadoval mimo jiné to, aby 
minimálně 40 procent rozlohy areálu 
tvořila zeleň, aby nové budovy měly 

„zelené“ střechy a také, a to přede-
vším, aby dopravní obsluha areálu 
nákladními automobily byla řešena 
ze západní strany areálu, tedy co 
možná nejdále od rodinných domů  
v lokalitě Na Salabce. Zastupitelé 
Kofolu rovněž vyzvali, aby uspořáda-
la veřejné projednání svého návrhu, 
na které budou pozvání obyvatelé 
zmiňované lokality.

Teprve po splnění všech poža-
davků a podmínek ze strany měs-
ta budou zastupitelé projednávat  
a také hlasovat o  majetkoprávních 
záležitostech spojených s rozšíře-
ním závodu.

Martin Weiss

Data sesbírána, plán 
rozvoje sportu už se rodí
Během června měla veřejnost 
možnost zapojit se do šetření, je-
hož cílem bylo zmapovat atraktivitu 
sportů ve městě, názory na spor-
tovní infrastrukturu a vůbec vyjádřit 
názor na to, jakým směrem se sport 
v Mnichově Hradišti má posouvat. 
Tyto vstupy, a nejen ony, nyní slouží 
jako základ pro plán rozvoje sportu, 
strategický dokument, jenž se stane 
pro radnici základem pro novou kon-
cepci sportu a jeho podpory.

Odborníci na sportovní infra-
strukturu z firmy Lokal Sport nyní 
zpracovávají nejen data z dotaz-
níků, ale také z rozhovorů s před-
staviteli sportovních organizací  

a provozovateli sportovních zařízení  
a v neposlední řadě i výsledky do-
tazníkového šetření mezi školní 
mládeží. V září by měli zorganizovat 
veřejné projednání pracovní verze 
plánu a následně jej dopracovat  
a do konce října odevzdat.

„Na základě plánu rozvoje 
sportu následně vznikne akčí plán, 
v němž už budou definovány jed-
notlivé konkrétní priority. Předpoklá-
dám, že z větších projektů mezi nimi 
nebude chybět například renovace 
skateparku,“ uvádí místostarosta 
Jan Mareš.

Martin Weiss



V souvislosti s rekonstrukcí ulic Jaselská
a V Cestkách nás čekají uzavírky
V červnu jsme zahájili již v před-
chozím čísle Kamelotu avizova-
nou rekonstrukci ulice Jaselská  
a V Cestkách. Termín realizace je 
červen až listopad 2020. První přijde 
na řadu ulice Jaselská, kde staveb-
ní úpravy začaly v polovině června  
a budou pokračovat do začátku září. 
Následně se naváže pracemi v ulici 
V Cestkách, které budou probíhat až 
do konce listopadu. 

Stavba s sebou přinese i uza-
vírky – aktuálně je až do začátku 
září zcela uzavřena ulice Jaselská  
s tím, že vjezd za prodejnu COOP  
a řeznictví zůstal zatím zachován. 
Objízdná trasa zde nebyla stanove-
na. 

Připomínáme ještě, čeho se 
stavební práce týkají. V ulici Jasel-
ská dojde k rekonstrukci povrchu 
vozovky, na jižní straně ulice bude 
na místě stávajícího chodníku vybu-
dován nový parkovací pruh ze zasa-

kovací dlažby a za ním nový chodník 
z betonové dlažby, zrekonstruován 
bude i chodník podél severní strany 
ulice. Součástí stavebních úprav je 
modernizace veřejného osvětlení.  
V ulici V Cestkách se úpravy do-
tknou úseku ulice od budovy mateř-
ské školy až po křížení s ulicí Čsl. ar-
mády. Zrekonstruován bude povrch 
vozovky, parkovací stání dostanou 
opět povrch ze zasakovací dlažby 
a chodník na východní straně ulice 
bude zrekonstruován z betonové 
dlažby. Součástí stavby je i přístup  
k mateřské škole a k bytovým do-
mům č. 1241 a 1245. 

Rekonstrukce město vyjde na 
10 milionů. Zhruba z poloviny je fi-
nancována za pomoci dvou projek-
tů, na které byla poskytnuta dotace. 
Projekt „Rekonstrukce místních 
komunikací V Cestkách a Jaselská, 
Mnichovo Hradiště“ je realizován za 
přispění prostředků státního rozpoč-

tu ČR z programu ministerstva pro 
místní rozvoj. Z projektu je financo-
vána rekonstrukce vozovky. Projekt 
„Regenerace sídliště Jaselská –  
1. etapa“ je realizován za přispění 
dotace z programu Státního fondu 
podpory investic. Z projektu je fi-
nancována rekonstrukce chodníků  
a veřejného osvětlení. 

Rekonstrukce byla už nutností, 
stav komunikací byl velmi špatný. 
I když věříme, že stavební práce 
budou probíhat bez závažnějších 
problémů, dotknou se samozřejmě 
v následujících měsících velkého 
množství obyvatel sídliště a nava-
zujících částí města. Omlouváme 
se proto za zvýšený hluk, prašnost, 
dopravní problémy a další negativní 
jevy, které mohou stavbu provázet.

Martina Kulíková,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Další práce v lesoparku: 
schodiště, cesty i sochy
Jak už Kamelot informoval, v první 
polovině července se v lesoparku 
rozběhne další fáze úprav, které bu-
dou probíhat minimálně do poloviny 
září. Konkrétně půjde o opravy scho-
diště nad soutokem Jizery a Nedbal-
ky, obnovu dalších cest a doplnění 
mobiliáře.

Stavební úpravy, které by měly 
pokrýt dotace v souhrnné výši 2,6 
milionu Kč z Programu rozvoje 
venkova, budou provádět dvě spo-
lečnosti. Firma GREEN PROJECT 
s.r.o. bude realizovat opravu schodi-
ště a navazujících prudkých cest, fir-

ma Saturn služby s.r.o. zajistí opravu 
horní pěšiny od bývalé rozhledny  
k bývalému židovskému hřbitovu  
a k cestě rovněž doplní mobiliář – 
lavičky, odpadkové koše a infotabuli. 
Umístění dalších dvou infotabulí by 
mělo proběhnout do konce roku. 
Tabule budou informovat o historii  
a přírodních zajímavostech, jež jsou 
k nalezení v lesoparku. Počítá se 
rovněž s instalací několika dřevě-
ných soch zpřítomňujících místní 
pověsti.

Martin Weiss
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Krajina musí zadržovat maximum vody, 
o totéž se snažíme také v ulicích města
Ještě v květnu to vypadalo, že stojí-
me na prahu další mimořádné krize, 
a to ve spojitosti s pokračujícím su-
chem. Vody se nedostávalo, pokra-
čovalo prosychání půdního profilu  
a v době, kdy příroda potřebuje vlá-
hy nejvíce, se jí žalostně nedostáva-
lo. Červnové deště však tuto situaci 
zvrátily. Přestože z nejhoršího jsme 
na nějaký čas venku, zkušenosti  
z posledních let naznačují, že ne-
dostatek vláhy, sucho a nebývalé 
horko ve městech v letních měsících 
se pro nás stávají běžnou realitou, 
které musíme čelit. Město už některá 
opatření po konzultaci s odborníky 
realizovalo a řadu dalších připravuje.

Například při projektování vel-
kých stavebních akcí ve městě 
má smysluplné budoucí nakládání  
s dešťovou vodou vysokou prioritu. 
Dešťová voda z plochy dopravního 
terminálu u vlakového nádraží se 
například může zasakovat prostřed-
nictvím štěrkových kaskád. Voda 
tak neodtéká a dostává možnost 
vsáknout se v místě. Při stavbě 
nových městských budov a úprav 
těch stávajících budeme zvažovat  
a prosazovat zelené střechy a rov-
něž efektivnější nakládání s dešťo-
vou vodou. To je třeba příklad rov-
něž Masarykova náměstí, kde bude 
voda svedena ke stromořadím nebo 
nové budovy komunitního centra, 
která má živou zelenou střechu. Na 
Atletickém stadionu Josefa Hrona 
dešťovou vodu a vodu z drenáží 
zachytáváme do nádrží a opětovně 

ji využíváme při zavlažování. I když 
přesto nám zde mnoho vody utíká 
původními drenážemi a budeme tak 
dále pracovat na tom jak zachytit i 
zbylou vodu. 

Podobný přístup hodláme volit 
i v případě rekonstrukcí ulic - kde 
to umožní uložení sítí, technické 
normy a majetkoprávní situace, tam 
budou vznikat pásy nižších dřevin 
či stromů, parkovací místa budou, 
kdykoliv to bude možné, vytyčena 
na propustných površích a také nové 
chodníky budou projektovány s tako-
vým sklonem, aby z nich voda přiro-
zeně stékala do trávníků. Obrubníky 
budeme realizovat přerušované, aby 
voda podle nich nestékala pouze do 
kanálů. 

Se stanovením minimálního po-
dílu zeleně u rozvojových ploch (40 
procent) počítá rovněž návrh územ-
ního plánu.

Naším cílem jsou rovněž kom-
plexní pozemkové úpravy v měst-
ském katastru. Rádi bychom dosáhli 
racionálnějšího uspořádání hranic 
některých pozemků a cílenými zá-
sahy pomohli životnímu prostředí. 
Zvažovaných způsobů je celá řada 
- zelené pásy, remízky, suché pol-
dry, aleje sloužící jako větrolamy, 
to vše umožňuje zvýšit ekologickou 
stabilitu krajiny, ale též udržet více 
vody v našem okolí. Po zkušenosti 
z loňského léta rovněž upouštíme 
od plošného sečení trávy a hodláme 
upřednostňovat sečení na vysoko s 
tím, že některé veřejné trávníky bu-

dou ponechány neposečené, zejmé-
na kolem stromů.

Svůj nepopiratelný efekt má v 
tomto ohledu obnovování starých 
cest v krajině, jejichž opětovné vy-
tyčování podporujeme v posledních 
letech. Město upravuje nájemní 
smlouvy a vypovídá nájmy někdej-
ších cest, k jejichž rozorání během 
let došlo. Tím dochází k žádoucímu 
dělení lánů na menší pole, vytváření 
biokoridorů pro živočichy a obnove-
ná cesta následně zarůstá travou a 
stává se turistickou stezkou. Podél 
některých cest jsou rovněž vysazo-
vána stromořadí poskytující stín, viz 

příklad aleje vedoucí z Hoškovic k 
parkovišti za zámkem.

Město v posledních letech inves-
tovalo do zvýšení retenční schop-
nosti rybníků v okolí města, které 
procházejí procesem odbahnění. 
Revitalizace přestavlckého rybníka 
a obnovení rybníka v Hoškovicích 
umožňuje většímu množství vody, 
aby zůstala v krajině. Obě lokality se 
díky tomu probouzejí k životu. Množ-
ství živočichů, kteří se v jejich okolí 
vyskytují, to dokazuje.

Péče o životní prostředí bude v 
příštích letech a desetiletích bezpo-
chyby jedním z největších společen-
ských témat, proto se náš městský 
úřad snaží volit v otázkách ekologie 
progresivní cestu. Do ní zcela zapa-
dá například zavedení dálkově říze-
ného systému vytápění městských 
budov EPC a výměna zdrojů tepla 
v městských objektech, ale i drob-
né snahy, jakými jsou elektronické 
systémy nahrazující stohy papírů 
na různých odborech městského 
úřadu či úsporná splachovadla na 
toaletách.

Změny, na které je třeba reago-
vat, již probíhají. Většina výše uve-
dených řešení je však nejen šetrná k 
přírodě a praktická, ale z dlouhodo-
bého pohledu i ekonomická. A proto 
nemá smysl čekat, až se podobná 
opatření stanou všeobecně rozšíře-
nými, ale má smysl jim jít co nejdříve 
naproti.

Ondřej Lochman,
starosta města

Vendo Park v ulici Víta Nejedlého. Foto: Trei Real Estate

Odtahování vraků je pro města konečně jednodušší!
Díky schválené novele zákona  
o pozemních komunikacích, která 
vešla v platnost 30. dubna pro-
hlasováním v Senátu a podpisem 
prezidenta republiky, mají obce roz-
vázané ruce v boji s odstavenými 
automobily, které jeví známky vraku.

Doposud bylo prokazování 
autovraku podle zákona velmi kom-
plikované, zákon ho totiž definoval 
obecně. Od dubna však bude jako 
důkaz nepojízdnosti stačit více než 
šest měsíců propadlá technická 
prohlídka, pro kterou nesmí vozidlo 
stát na komunikaci. Vlastník silniční 
komunikace, tedy město nebo kraj, 
následně mohou toto vozidlo po spl-

nění podmínek stanovených v záko-
ně z komunikace odstranit.

Po uplynutí dané lhůty, kdy se 

provozovatel vozidla po předešlých 
upozorněních k vozidlu nehlásí, 
je vozidlo prodáno v dražbě nebo 

zlikvidováno. Podrobnosti naleznete  
v zákoně o pozemních komunika-
cích (například na www.zakonypro-
lidi.cz/cs/2020-162).

Strážníci Městské policie Mni-
chovo Hradiště již začali ve městě 
tato vozidla vyhledávat a předávat 
tyto přestupky příslušným orgánům, 
tedy vlastníkům komunikací a odbo-
ru dopravy, k dalšímu projednání.

Pro nejaktuálnější informační 
servis týkající se také vraků aut 
sledujte Facebook Městské policie 
Mnichovo Hradiště na adrese www.
facebook.com/mepmh.

Markéta Červinková

Křižovatka ulic Studentská 
a Máchova je uzavřená
Od 18. června až do konce července 
bude z důvodu rekonstrukce zcela 
uzavřena křižovatka ulic Studentská 
a Máchova. Vzhledem k nutnosti 
úplné uzavírky je po dobu rekon-
strukce stanovena objízdná trasa. 
Omlouváme se za případné kompli-
kace, které stavba může především 
obyvatelům této části města přinést, 

a děkujeme za pochopení. Věříme, 
že rekonstrukcí se zvýší bezpečnost 
v místě častého pohybu žáků a stu-
dentů blízkých škol. Křižovatka bude 
nově řešena jako zvýšená a bezba-
riérová.

Martina Kulíková,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Rekonstrukce nádraží 
potrvá až 16 měsíců
V těchto dnech se rozbíhá dlouho 
očekávaná rekonstrukce mnicho-
vohradišťského vlakového nádraží. 
Oprava budovy a jejího okolí potrvá 
až 16 měsíců. Investorem staveb-
ních prací je vlastník objektu, kterým 
je Správa železnic.

Co všechno se na zdejším ná-
draží změní a co všechno je v plá-
nu? „Oprava veřejně přístupných 
prostor, vnitřní a vnější povrchy, 
výplně otvorů, hydroizolace, vnitřní 
instalace, střešní konstrukce, sa-
nace objektu, zlepšení zázemí pro 
zaměstnance a veřejnost. Dojde  
k ubourání objektu WC i na demolice 
skladu, opravu peronního přístřešku 
a úpravu ploch v blízkosti výpravní 
budovy,“ vyjmenovává mluvčí SŽDC 
Marek Illiaš.

Staveniště si realizátor akce, 
pardubická společnost Marhold a.s., 
převzala v úterý 23. června.

Město se Správou železnic 

téma rekonstrukce nádražní budovy 
řešilo několikrát. V době, kdy se při-
pravovala realizace dopravního ter-
minálu, se městský úřad snažil svou 
investiční akci s rekonstrukcí ná-
dražní budovy zkoordinovat. SŽDC 
však nakonec termín rekonstrukce 
stanovila až na letošní rok.

„Oceňujeme, že se Správa 
železnic rozhodla opravit právě 
mnichovohradišťské nádraží, ale   
k projektu máme jisté výhrady. Archi-
tekt města by si v ideálním případě 
představoval například větší péči o 
prvorepublikové detaily či ponechání 
jižní přístavby nádraží. Každopádně 
vítáme přinejmenším rekonstrukci 
prostor využívaných cestujícími,“ 
komentuje rozbíhající se investici 
starosta Ondřej Lochman.

Rekonstrukce nádraží bude pro-
bíhat za plného provozu.

Martin Weiss

Rozdíl mezi posečenou a neposeče-
nou trávou činil v teplých červno-
vých dnech dle měření i 14 stupňů.

Vendo Park se otevřel v květnu
Navzdory koronavirové krizi otevřela 
společnost Trei Real Estate ve čtvr-
tek 28. května svůj mnichovohra-
dišťský Vendo Park, maloobchodní 
centrum, ve kterém zákazníci na 
ploše 1800 metrů čtverečních na-

leznou Planeo Elektro, drogerii dm, 
chovatelské potřeby Super Zoo a 
Pepco, obchod nabízející potřeby 
pro domácnost, dekorace, nábytek 
či textilní zboží.

Stavba objektu v ulici Víta Ne-

jedlého v sousedství Penny marketu, 
jehož vlastníkem je stejná společ-
nost, trvala od loňského srpna. 

Martin Weiss
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ODS
Jaký bude dopad koronavirové krize na naše město a náš region? 
Máme vyhráno? Vrátí se vše do normálních (zaběhnutých) kolejí, nebo 
přijdou zlé časy?

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 ANO 2011.

Na tyto otázky je 
mnoho odpovědí a 
hlavně názorů, kte-

ré jsou ovlivněny u některých lidí 
velkými obavami, nebo zdánlivým 
optimismem těch, kteří věří v restart 
ekonomiky a společnosti. Jsme re-
gion automobilového průmyslu a na 
něj navazující výroby. To je v době 
blahobytu velké plus, ale ze součas-
né situace z toho vyplývá mnoho 
otázek. Co bude dál?! 

Lidé s omezeným příjmem,   

v horším případě bez práce, budou 
utrácet jen za věci nezbytně nutné 
k životu a spíše žít úsporněji než 
dosud. To ovlivní tržby drobných 
obchodníků a malých živnostníků. 
Městu budou kráceny příjmy od stá-
tu a z toho vyplynou úsporná opatře-
ní na údržbu a opravy. To že byly za-
hájeny projekty a ve městě se stále 
buduje, neznamená, že je vyhráno. 
Pracuje se na již dříve schválených 
akcích, ale nové projekty jsou zaha-
leny nejistotou. 

Něco pozitivního ale musím 
zdůraznit. V době nouzového stavu 
velmi dobře fungovala podpora ze 
strany vedení města a městské-
ho úřadu. Lidé dodržovali nařízení  
a opatření a vzájemně si pomáha-
li. Město opustili cizinci z ubytoven  
a nebyl zaznamenán žádný nárůst 
kriminality. Celkově se zklidnil ka-
ždodenní život ve městě. Závěrem 
nám všem přeji, aby byly brzo zru-
šeny omezující opatření a život se 
vrátil do normálních kolejí.

Petr Havel (ODS)

Odpověď na tuto 
otázku se podobá 
pověstnému věštění 

z křišťálové koule. Dostupné infor-
mace o průběhu epidemie se často 
mění, spekuluje se, zda přijdou nové 
vlny a s nimi další restrikce. Pokud 
budu vycházet ze známých odhadů, 
myslím si, že dopady dosavadních 
omezení, která mnohé citelně za-
sáhla, se projeví v průběhu podzi-
mu. Ten ukáže, zda přijde další vlna 
epidemie, jak se projeví úbytek se-
zónních prací, jestli se kvůli obavám 
změní spotřebitelské chování. 

Pokud nastane recese a firmy 
přijdou o poptávku, ani kompenzace 
od státu nemohou zabránit nárůstu 
nezaměstnanosti. Dopady na už 
teď zdecimovaný státní rozpočet se 

stále narůstajícím schodkem pak 
mohou být těžké. Další propad eko-
nomiky se projeví na poklesu daňo-
vých příjmů města. Ten pociťujeme 
již nyní a jeho následky na pláno-
vané investice aktivně diskutujeme. 
Letošní plány s podporou z dotací 
se realizovat podaří. Akce, kde do-
tační spoluúčast není, jsme omezili 
a hledáme možné úspory v běžných 
výdajích. Některé projekty bude nut-
no odložit.

Velkou část výdajů činí napří-
klad školství, svoz odpadů, obecní 
policie, hasiči. Tam se úspory, po-
kud chceme zachovat chod města 
a službu občanům, hledají těžko. 
Rozhodně se budeme snažit, v 
rámci zákonných rozpočtových pra-
videl, dávat zakázky místním firmám  

  Edita Řezáčová (Žijeme pro Hradiště)
a živnostníkům. V tom může pomoci 
každý z nás. Buďme lokální patrioti, 
podpořme naše firmy. Kupujme čes-
ké výrobky, cestujme po Čechách, 
pijme české pivo, nechme si opravit 
střechu od souseda…

A jestli máme vyhráno? Věřím, 
že se nemýlí hlasy odborníků, které 
říkají, že epidemie trvá obvykle do 
tří měsíců a další vlny nečekají. Pak 
bychom se mohli postupně vracet 
do normálu, byť to bude chvíli trvat. 
A pokud nastane ten horší scénář, 
jsem přesvědčena, že nabyté zku-
šenosti nám pomohou situaci zvlád-
nout lépe a jeho dopady zmírnit. 

Text vznikl ve spolupráci s Ing. 
Jiřím Plíhalem

Změna. To slovo 
vyvolává v někom 
obavy, v jiném naději. 

Korona změny do našich životů při-
nesla. Pocítili jsme, jak křehký a zra-
nitelný je náš svět, na jak vratkých 
nohách stojíme. 

Zároveň ale mobilizovala vlnu 
solidarity, mnozí našli sílu hledat do 
té doby opomíjená řešení různých 
problémů, učili se novým věcem  
a zjistili, že zvládnou mnohé. 

A co teď? Zdánlivě se vracíme  
k starým pořádkům. Je však na místě 
pomýšlet na návrat do vyjetých kole-
jí? Není lepší si zrevidovat, co v krizi 
zafungovalo, a podle toho proměnit 
svůj život i fungování obce? Samo-
zřejmě jsou věci, které fungovaly 
před krizí. V nich pokračujme. Je ale 

škoda, či přímo hloupost nevyužít 
toho, co nám korona dala: možnost 
digitalizace či internetu, ale i nepo-
stradatelnost lidského setkávání  
v oblasti vzdělávání, sociálních slu-
žeb, zdravotnictví, chodu menších 
i větších firem, provozu obchodů, 
restaurací, práce řemeslníků i komu-
nálních politiků a občansky angažo-
vaných lidí. 

Mnozí se dnes bojí o svou 
práci a budoucnost. Vzhledem  
k provázanosti města s boleslavskou 
automobilkou není čemu se divit. 
Zavřené obchody, škrty v obecních 
rozpočtech, rozčarování části rodičů 
nad tím, co se jejich děti učí. Ano, 
výzev, které na nás nyní čekají, není 
málo. A právě výzva je možností ke 
změně, i když někdy bolestné.

  Iva Štrojsová (ČSSD a SZ)
I v souvislosti s klimatickými 

změnami je na místě si říci, nako-
lik jako obec chceme být ve vleku 
Mladé Boleslavi a nakolik půjdeme 
cestou inovací, podpory drobných 
podnikatelů, systematické péče  
o krajinu, školství atd. Nejde jen o to 
sdílet fotografie a plamenné výkřiky 
na sociálních sítích, ale o reálnou 
proměnu. Hodnoťme to, jak jsme si 
za krize vedli, které problémy se ob-
jevily ve své syrovosti. Nenechme se 
zaskočit další náročnou situací. 

Zlé časy totiž přijdou, pokud se 
změnám budeme bránit a vrátíme se 
do vyjetých kolejí.

Autorka je členkou 
komise pro vzdělání, sport  

a zájmovou činnost

INZERCE

Taneční kurzy se blíží. 
Máte podanou přihlášku?
Necháváte přihlášení do tanečních 
kurzů na poslední chvíli? Pozor, vol-
ných míst ubývá!

Letošní taneční pod vedením 
Ilony Šulcové a Mariana Šulce za-

čnou první lekcí 19. září na sále 
Základní školy Studentská, celý kurz 
čítá celkem 13 lekcí. Přijďte se do 
kanceláře divadla přihlásit, abyste 
nepropásli jedinečný zážitek. (bab)

Hluk v Přestavlcké

Na tuto otázku je 
odpověď v křišťálové 
kouli. Je těžké před-

povídat. Jedno je ale jisté, nejde jen 
o krizi způsobenou covid-19, ale o 
krizi struktury celého automobilové-
ho průmyslu, který se potácí pod dik-
tátem technicky a fyzikálně naprosto 
nevzdělaných politiků určujících 
nesmyslnou legislativu. Musel přijít 
covid-19, abychom procitli, že nafta 
je kvalitní levné palivo, že elektro-
mobil není spása pro dálkové jízdy, 
že emise způsobené automobilovou 
dopravou činí dvě procenta z jejich 
celkového množství. Automobilky 
za posledních pět let investovaly 
do vývoje elektromobilů neadekvát-

ní peníze, které jsou nenávratnými 
investicemi. Tato skutečnost ovlivní  
ekonomiku celé Evropy, jednotlivých 
státních ekonomik, a tedy i výši pe-
něz od státu pro naše město. Jsme 
automobilový region, kde se bude 
propouštět, což, předpokládám, nej-
prve odnesou agenturní a externí 
zaměstnanci a poté i kmenoví za-
městnanci. Tím by se mohl ozdravit 
i trh s pracovní silou. Třeba padnou 
ubytovny a lidé se vrátí domů  k rodi-
nám, kde bude poptávka po pracov-
ní síle v jiných oborech. Naše město 
se bude muset  vyrovnat  se sku-
tečností, že ubude dotací, zhubne 
příjmová stránka rozpočtu, že budou 
firmy ztrátově hospodařit, že budou 

chybět peníze od sponzorů, že se 
bude muset uskromnit kultura, sport 
a další zájmové činnosti. Doufám, že 
vedení města v budoucnu dokáže 
vytvořit pro místní firmy a podnikate-
le lepši podmínky než dosud. Třeba 
odpustí poplatky za reklamní tabule, 
vyhrazené parkování, za zastavěnou 
plochu, nabídne v novém územním 
plánu prostory pro rozvoj malého a 
středního podnikáni. Závěrem bych 
chtěl říci, že  žijeme  v regionu, který 
z hlediska pracovních jistot na tom 
byl v rámci republiky nejlépe, a brali 
jsme zaměstnání jako samozřejmost 
a přestali si toho vážit. Nikomu ne-
přeji ztrátu zaměstnáni, ale i s tako-
vou skutečností musíme počítat.

  Aleš Jirásek (ANO 2011)

Kompenzace, nekompenzace, bonus nebonus...
O jak velkou část příjmů česká měs-
ta a obce v souvislosti s pandemií 
koronaviru přijdou, přesně jasné 
ještě není. Podle informací z minis-
terstva financí a Národní rozpočtové 
rady se však má jednat o 15 až 20 
procent. Obce tak budou pandemií 
koronaviru mimořádně postižené. 
Přesto většina z nich nevolala po 
kompenzacích. Vedle tohoto manka 
se vláda rozhodla vzít z obecních 
rozpočtů dalších pět procent na 
takzvaném kompenzačním bonusu. 
Až po výrazně odmítavém postoji 

starostů napříč politickým spektrem, 
Sdružení místních samospráv a 
Svazu měst a obcí uznala chybu. Pět 
procent sice obcím vezme, ale jiným 
zákonem jim část opět vrátí a tuto 
část bude nazývat kompenzací. Ne-
jedná se však o kompenzaci dopadů 
pandemie, ale o kompenzaci za těch 
dříve odejmutých pět procent. Tak či 
tak je nutné počítat s propadem pří-
jmů do městského rozpočtu. Zda to 
bude na konci roku 10, 15, nebo 20 
procent, nikdo nedovede říct.

Jak už bylo avizováno, Hradiště 

realizace některých naplánovaných 
investic rozloží do více let, některé 
odloží na neurčito. Mezi odložené 
investice patří například rekonstruk-
ce Husovy ulice, oprava cesty k vo-
dojemu ve Dnebohu, dostavba ZUŠ 
nebo příprava koncepce muzea 
Liazu. Výpadek na straně příjmů se 
pokusíme kompenzovat prostřednic-
tvím dotačních titulů, není však po-
chyb o tom, že některé projekty sku-
tečně zůstanou delší dobu v šuplíku.

V souvislosti s opatřeními, která 
město přijalo, aby po odeznění krize 

podpořilo živnostníky podnikající ve 
městě, došlo v květnu v radě města 
rovněž ke zrevidování vnitřní normy 
pro veřejné zakázky, která nebyla 
aktualizována posledních osm let. 
Toto ustanovení umožňuje městu, 
aby v případě zakázek středního 
rozsahu do 700 tisíc korun oslovilo 
napřímo ty firmy, s nimiž má dobré 
zkušenosti. Z toho by mohli profito-
vat firmy a živnostníci z regionu. 

Ondřej Lochman,
starosta města 

Práce na silnici
Středočeský kraj bude v létě opravo-
vat silnici II/610 v úseku od železnič-
ního přejezdu ve Veselé po kruhový 
objezd u Lidlu. V plánu je obnova 
krytu vozovky a homogenizace po-
vrchu. Práce budou zahájeny v polo-
vině července. (wes)

Stínosti obyvatel domů v Přestavlc-
ké ulici na hluk z výrobního areálu 
firmy Prof Svar pokračují. Přestože 
tato agenda spadá do kompetencí 
krajské hygienické stanice, město 
objednalo na své náklady již několi-
káté měření hladiny zvuku. Výsledky 
však nebyly v pořádku – bylo zjiště-
no překračování limitů. Městský úřad 
proto předal další podnět na staveb-
ní úřad, aby tento zjednal nápravu. 
Stížnost města na nepovolenou třetí 
směnu probíhající v areálu, zůstává 
dosud nevyřešená. (wes)
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V Hradišti se rozběhl svoz tříděného odpadu od domů

V květnu byl zahájen výdej nádob 
na tříděný odpad – plast, papír a bio 
odpad. Občané si mohou vybrat ná-
doby na požadovanou komoditu ze 
dvou velikostí, 120litrové nebo 240li-
trové. Po vyplnění žádosti obdrží ža-
datel emailem smlouvu a předávací 
protokol, vše si vytiskne a předloží 
při vyzvednutí nádob na výdejním 
místě, které je v areálu společnosti 
Saturn služby s.r.o. v Hrnčířské ulici. 
Od 1. července se nádoby vydáva-
jí každou sobotu od 9 do 12 hodin. 
Je možné dohodnout i dovoz až k 
domu za částku 100 Kč, a to s pa-
nem Havlem na telefonu 731 568 
138. Veškeré změny, doobjednává-
ní dalších nádob či výměnu nádob 

Kontejnery 1100l

směsný komunál –1 x týdně
plasty – 1 x týdně
papír – 1 x týdně

sklo – 1 x za 14 dní
tetrapack – 1 x za 28 dnů

Aktuální frekvence svozů odpadu
Popelnice 110l, 120l a 240l

směsný komunál – 1x týdně
bio odpad – 1x za 14 dní

plasty – 1x za 28 dnů
papír – 1x za 28 dnů

musí zájemci řešit nahlásit výhradně 
emailem zaslaným na adresu dana.
stranska@mnhradiste.cz. 

Pro účely svozu nádob na tří-
děný odpad bylo město včetně míst-
ních částí rozděleno na dvě poloviny 
– na východní a na západní. Po-
myslnou dělicí linií je středová čára 
ulic Víta Nejedlého, východní část 
Masarykova náměstí, ulice Palac-
kého, 1. máje, Zámecké a V Lípách. 
Podle místa bydliště si můžete určit, 
zda jste v západní části (levé straně) 
nebo ve východní (pravé straně). 

Místní části jsou rovněž roz-
děleny do dvou skupin. Hoškovice, 
Hněvousice, Hradec, Kruhy, Sych-
rov a Podolí budou sváženy v rámci 

západní poloviny města a Dneboh, 
Dobrá Voda, Lhotice, Olšina s Ve-
selou stejně jako polovina východní.

Všichni majitelé nádob obdrželi 
elektronicky kalendář s mapkou, kde 
jsou označeny dny, kdy budou jed-
notlivé odpady sváženy. První svoz 
nádob na tříděný odpad se uskuteč-
nil v úterý 16. června, kdy byl svezen 
bioodpad z východní poloviny města 
a východně položených místních 
částí. O den později pak byl vyvezen 
plast a ve čtvrtek papír. Za první tý-
den bylo svezeno 198 nádob s bio 
odpadem o celkové váze 4,02 tuny, 
281 nádob s plastem o celkové váze 
0,67 tuny a 229 nádob s papírovým 
odpadem o celkové váze 0,99 tuny.

Od září se s největší pravdě-
podobností prodlouží interval svozu 
směsného komunálního odpadu od 
rodinných domů (nádoby 120 a 240 
litrů) na jeden svoz za dva týdny. 
Frekvence ostatních svozů zůstávají 
stejné (viz výše).

V době uzávěrky bylo objed-
náno 1507 nádob a z toho vydáno 
1320. Popelnic je dostatek a stále 
je možné o ně žádat. Nádoby jsou 
určeny pouze pro občany Mnichova 
Hradiště a jejich odpad z domác-
ností, nelze do nich odkládat odpad 
z podnikatelské činnosti. To samé 
platí pro kontejnery na tříděný od-
pad rozmístěné po městě a místních 
částech. Odložení odpadu z podni-

katelské činnosti do těchto nádob je 
přestupek, který může být trestán 
pokutou. 

Veškeré podrobnosti najdete 
na webu města www.mnhradiste.

cz/zivot-ve-meste/odpadovehospo-
darstvi.

Dana Stránská,
odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ
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Sousedská slavnost 2020: Přijďte se pobavit, potkat sousedy, popovídat si a užít si 
sobotu s nabitým programem. Letos s podtitulem „Nádech pro město“
Milí Hradištáci, sousedé, návštěvníci 
města, dlouho jsme byli v netrpěli-
vém očekávání, zda se letošní roč-
ník pravidelné a ve městě již velice 
oblíbené sousedské slavnosti vůbec 
uskuteční. Události posledních mě-
síců bohužel zamávaly celou repub-
likou i celým světem velmi nečeka-
ně. Postupné rozvolňování různých 
nařízení a opatření nás však vede k 
tomu, abychom letošní sousedskou 
slavnost připravovali. Budeme dou-
fat, že se nic nezmění, avizované 
nebezpečí druhé koronavirové vlny 
nepřijde a všichni se budeme moci 
sejít v centru Mnichova Hradiště. 
Opět po roce si v sobotu 12. září od 
desáté hodiny ranní až do večerních 
hodin můžete užít již šestý ročník 
sousedské slavnosti „Zažít Hradiště 
jinak“. 

Obrovská vlna solidarity mezi 
občany města, okolních obcí i celé 
ČR v době epidemie ukázala, jak 
moc máte naše město Mnichovo 
Hradiště v srdci. Přijďte si tedy užít 
letošní slavnost i jako malé poděko-
vání vám všem, občanům našeho 
města i širokého okolí, za disciplínu 
i porozumění v době, kterou jsme 
společně zvládli!

I letos bude tato již tradiční kul-
turní i společenská akce rozšířena. 
Můžete se těšit na bohatý program 
zaměřený na malé i velké návštěvní-
ky, na turisty i domácí. Představí se 
mnichovohradišťské spolky i drobní 

živnostníci a v rámci hudebního pro-
gramu vystoupí umělci se vztahem 
k našemu městu. Ani letos by snad 
neměla chybět ukázka kultury spřá-
telených měst z polského Chojnówa 
a německého Erzhausenu. 

Vzhledem k započaté rekon-
strukci náměstí a plánované úpravě 
prostoru farní zahrady bude akce 
směřována převážně na Masaryko-
vo náměstí (včetně pódia), do ulice 
Palackého od Hotelu U Hroznu po 
ZUŠ. Průchodem okolo Zahrady 
bude možno projít zpět na náměstí 
a přes školní zahradu zase do ulice 
Mírová. Slavnost bude rozšířena až 
k nově otevřenému objektu komunit-
ního centra, jehož celkové prohlídky 
budou možné. V Mírové ulici budou 
ostatní stánky zdejších školek a škol 
i další stanoviště s aktivitami pro 
děti. Bleší trhy se budou tentokrát 
konat ve vnitrobloku u optiky Estan-
te, odkud bude možné procházet na 
náměstí. K parkování půjde využít 
parkoviště před kostelem, v ulici So-
kolovská naproti hale BIOS, v ulici 
Turnovská u Družby a také na přileh-
lých komunikacích.

Tradičně se představí různé 
spolky, sportovní organizace, osad-
ní výbory, velkou část budou tvořit 
ukázky dětské tvořivosti místních 
mateřských školek, škol, klubu DDM 
a dalších. Mimo jiné vystoupí dětmi 
i dospělými velmi oblíbený herec a 
loutkář z Mnichova Hradiště Ště-

pán Tuček s pásmem loutkových 
pohádek. V celém prostoru bude 
připraveno bohaté občerstvení od 
místních prodejců i lahodná káva od 
kavárníků. Každý si tak jistě najde to, 
co mu zrovna v daný okamžik přijde 
k chuti. 

Bohužel se letos budeme muset 
obejít bez již tradičního a návštěvní-
ky velice vyhledávaného návratu do 
historie jednoho z nejvýznamnějších 
a nejznámějších výrobců náklad-
ních automobilů nejen u nás, ale i 
v Evropě a možná i po celém svě-

tě – LIAZu. Probíhající rekonstrukce 
náměstí v místě před Karlovými Vary 
to neumožní.

Velká scéna bude v tomto roce 
přemístěna před hlavní vchod rad-
nice. Zde budete moci zhlédnout 
kulturní vystoupení místních ma-
teřských a základních škol, sledo-
vat slavnostní předání Cen města 
Mnichovo Hradiště pro mládež a 
poslechnout si spoustu rozmanité 
hudby. Vystoupit s hudební pro-
dukcí přislíbili Country Stock, Jolly 
Buskers, Panoptic Summer Band a 
další umělci, se kterými ještě řešíme 
podrobnosti. Celý den by měl zavr-
šit loňský „finalista večera“ kapela 
Adaptace.

ZUŠ připravuje stejně jako loni 
volný přístup na vernisáž do galerie 
Konírna, která bude opět zajímavým 
doplňkem, v němž si svůj prostor jis-
tě najde spousta návštěvníků. 

Tímto bychom vás tedy všech-
ny chtěli na další ročník sousedské 
slavnosti pozvat. Těšíme se na vás v 
sobotu 12. září od 10 hodin. Zapište 
si toto datum do svých kalendářů, 
diářů, hlav, ať se můžete přijít podí-
vat, potkat se se spoustou lidí a užít 
si v našem městě krásný den plný 
překvapení. 

Zároveň bychom byli rádi, kdy-
bychom společně i letos byli během 
slavnosti šetrní k životnímu prostře-
dí. Příprava i realizace aktivit na 
místě by měla proběhnout co nejú-

sporněji a pokud možno ekologic-
ky – třiďme odpad a minimalizujme 
jeho produkci. K dodržování pitného 
režimu si buď donesme vlastní skle-
ničku, nebo využijme kelímků na 
opakované použití, které si většina z 
vás zakoupila na loňské sousedské. 
Kdo si ho loni nepořídil, bude mít 
možnost i letos – připraveny budou 
hned tři grafické varianty.

Konkrétní informace o harmo-
nogramu, hudebním programu a 
dalších aktivitách na sousedské 
slavnosti se průběžně dozvíte na 
facebookových a webových strán-
kách města i na ostatních sociálních 
sítích.

Protože rozhodnutí o konání 
akce padlo až nyní, žádáme zájem-
ce o stánky a o prostor pro vlastní 
stánek na sousedské slavnosti, aby 
vyplnili jednoduchou přihlášku. Ta 
je k dispozici u Farmářky z Ráje, v 
Klubu, v infocentru nebo je ke sta-
žení na webu www.mnhradiste.cz/
kultura. Odevzdat ji pak můžete na 
stejných místech, případně ji zašlete 
e-mailem. Vyplněná přihláška ne-
znamená automatickou účast. Akce 
se bude konat, pokud to vládní naří-
zení umožní.

Za pořadatele akce, město 
Mnichovo Hradiště, Klub Mnichovo 
Hradiště s.r.o. a spolek Žijeme pro 
Hradiště,

Ondřej Knobloch

Předplatné: poslední šance pro abonenty 
Vážení diváci, pokud si chcete pro-
dloužit předplatné do divadla, a za-
chovat si tím stejná místa (nebo zku-
sit ulovit lepší v předních řadách), 
máte čas už jen do konce července! 
Poté nezamluvená místa propadnou 
do volného prodeje. Noví zájemci 
mají možnost získat uvolněná místa 
od srpna. Vše zařídíte v kanceláři 
divadla, e-mailem nebo po telefonu.

Pokud stále váháte, v městském 
informačním centru jsou k vyzved-
nutí brožury, kde je detailně popsán 
program nadcházející sezóny, která 
bude stát za to. V září začneme 
komedií Benátky pod sněhem o se-
tkání dvou rozdílných párů, zmatení 
jazyků a naivním pohledu na světo-
vé problémy. Pokračovat budeme říj-
novou Rošádou, ve které manželský 
pár řeší krizi pracovní, manželskou 
i životní. Listopad přinese klasickou 
frašku Dva nahatý chlapi, kde se 
dva kolegové z práce jednoho dne 
probudí vedle sebe nazí v posteli, 
aniž by věděli, jak se tam dostali. 
Prosincová hra Splašené nůžky při-
nese do divadla detektivní zápletku, 
ale hlavně možnost publika zasáh-
nout do děje. Herci nevypadnou  
z role ani během přestávky, a tak se 

můžete těšit na neobyčejný zážitek. 
Nový rok zahájíme hrou Úča musí 
pryč, jejíž děj probíhá na rodičov-
ské schůzce. Naštvaní rodiče řeší 
prospěch svých dětí a jsou přesvěd-
čeni, že za všechno může učitelka. 
Hra zcela jistě pobaví jak rodiče, tak 
učitele. V únoru si dáme porci panto-
mimy ve hře Pozemšťan, příběhu mi-
mozemšťana, který se snaží poznat 
a pochopit každodenní život lidí na 
Zemi. Nastavuje nám tím tak zrcadlo 
a ukazuje, že jsme schopní považo-
vat všemožné šílenosti za naprosto 
normální. Březová hra Enigmatické 

variace nás zavede do Skandinávie, 
kde se novinář snaží odhalit minu-
lost a pravdu o slavném spisovateli 
žijícím v ústraní. Duben zakončí se-
zónu hrou TIK TIK odehrávající se 
v čekárně psychiatra, kde se sejde 
skupina lidí se všemi možnými poru-
chami a neurózami. Během čekání 
na doktora se pokusí pomoci si na-
vzájem, a tak vzniká řada vtipných 
situací.

Stejně jako abonenti divadelních 
představení, i předplatitelé koncertní 
sezóny Kruhu přátel hudby mají čas 
už jen do konce července na potvr-

zení svých míst. Tato sezóna bude 
opravdu nabitá – hned v září nás 
čeká koncert renomovaného Čes-
kého tria (Dana Vlachová – housle, 
Miroslav Petráš – violoncello, Milan 
Langer – klavír), v říjnu se necháme 
unést příjemným zvukem marimby 
v rámci recitálu Ladislava Bilana,  
v listopadu nás potom navštíví trio 
Musica a tre (Liselotte Rokyta – pa-
nova flétna, Eliška Novotná – kla-
vír, Halina Františáková – housle).  
V prosinci se můžete těšit na Hudeb-
ní koktejl Felixe Slováčka, který nás 
provede od klasiky, přes nejznáměj-
ší filmové melodie, až po vánoční 
koledy. Leden se ponese ve zname-
ní zpěvu s nadaným mladým bary-
tonem Tadeášem Hozou a v únoru  
v divadle na klarinet zahraje nám 
známý Miroslav Bango. Na březno-
vém koncertě nám pánové Michal 
Mašek a Igor Ardašev předvedou 
čtyřhru na klavír, a v dubnu si během 
houslového recitálu Ivana Ženaté-
ho zavzpomínáme na dlouholetého 
jednatele Kruhu přátel hudby pana 
Vlastimila Kouřila.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Richard Krajčo a David
Švehlík přijedou v prosinci
Městské divadlo si pro vás na letošní 
prosinec připravilo pecku – předsta-
vení Deštivé dny pražského Divadla 
Ungelt. 

Americké drama je hrou o přá-
telství a zároveň kriminálním příbě-
hem. Drsní chlapíci Denny (Richard 
Krajčo) a Joey (David Švehlík) jsou 
přáteli od dětství, které oba strávili 
na chicagském předměstí. Dnes 
jsou parťáky u chicagské policie. 

Richard Krajčo obdržel za svou roli  
v roce 2012 Cenu Thálie. 

Předprodej na představení, kte-
ré se koná 2. prosince, zahajujeme 
2. srpna, vstupenky budou k mání  
v městském informačním centru 
nebo přes rezervace na stránkách 
města.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádkové předplatné – 
klasika i jedna specialita
Prodej pohádkového předplatného 
stále běží. Čeká nás Pinocchio, 
Karkulka, Budulínek, zimní pohádka 
o sněhulácích a spousta dalších. 
Kromě klasických pohádek jsme si 
pro děti připravili také jednu speci-
alitu, a to dětský koncert se skupi-
nou Nezmaři. Kapela dětem zahraje 
pěkné písničky, ale také vysvětlí, jak 
vůbec písně vznikaly a jak se tvoří. 

Nakonec budou mít děti možnost si 
vyzkoušet, jaké to je hrát s opravdic-
kou kapelou na pódiu. 

Podrobnější informace jsou  
v brožurách volně dostupných  
v městském informačním centru 
nebo na stránkách města.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Nové divadelní abonmá otevře v září komedie Benátky pod sněhem.

Prázdninová soutěž 
městské knihovny
Po koronavirových jarních měsících 
se všichni těšíme na letní prázdnino-
vé dny plné volna, výletů, zmrzliny a 
horkých paprsků sluníčka. Protože 
máme vždy radost, když se s námi 
podělíte o své zážitky, vyhlašujeme 
již pátý ročník letní prázdninové 
soutěže městské knihovny. Můžete 
posílat pohlednice z dovolených, tá-
borů a výletů na adresu: Knihovna, 
Turnovská 717, Mnichovo Hradiště, 
295 01. Nezapomeňte připsat, co 

právě čtete a také svoji adresu, ať 
vám můžeme poslat pozdrav i my! 
Těšíme se a přejeme vám krásné 
léto.

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Pohodové léto v knihovně: literatura i výstava fotek
Po letošním prazvláštním jaru nás 
všechny čeká i tak trochu jiné léto. 
Spousta z nás nepojede na dovo-
lenou, ale bude si přesto chtít teplé 
dny nějak zpříjemnit. Naše malebné 
okolí láká k mnoha zajímavým vý-
letům, naše město pak k návštěvě 
nabízených letních akcí. Zatoužíte-li 
po ostrůvku klidu přímo uprostřed 
města, můžete zamířit třeba do 
městské knihovny. Kromě opravdu 
velkého výběru knižních novinek 
vás hned ve vestibulu čeká výstava 
náladových fotografií Kateřiny Bíbr-
líkové, z jejichž poklidné atmosféry 

čiší zvláštní ticho a pokoj.
Dalším důvodem pro vaše za-

stavení v knihovně je náš zelený 
dvorek, kde si můžete na lavič-
ce mezi mnoha rostlinami přečíst 
knížku, některý z námi nabízených 
časopisů, noviny nebo si tu můžete  
i jen tak pobýt, popovídat si, osvě-
žit se naším domácím chlazeným 
nápojem.

Přijďte i v létě mezi nás, rádi vás 
přivítáme.

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště



Letní kino Na kolečkách 
přiváží dvě komedie
Společnost Kino na kolečkách jezdí 
se svými službami po celé repub-
lice a nabízí promítání filmů pod 
širým nebem i v budovách. K nám 
do Mnichova Hradiště jsme její zá-
stupce pozvali, aby uspořádali dvě 
projekce.

V sobotu 18. července to bude 
příjemná letní komedie Petra Koleč-
ka z prostředí plážového volejbalu 
Přes prsty. V hlavních rolích uvidíte 
Jiřího Langmajera a Petru Hřebíč-
kovou. Dále vás zveme na americký 
retromuzikál z roku 1982 Pomáda  
s Johnem Travoltou a Olivií Newton-

-John v hlavních rolích. Věříme, že i 
po tolika letech tato romantická hu-
dební a taneční komedie se spous-
tou známých hitů diváky osloví! Ten-
to film promítáme v sobotu 8. srpna.

Obě projekce proběhnou jako  
v minulých letech blízko hradišťské-
ho zámku, proti kapli svaté Anny. 
Začínáme zhruba ve 20:30 hodin. 
Vstupné bude činit 100 Kč. Drobné 
občerstvení (popcorn, pivo, nealko-
holické nápoje) bude k zakoupení na 
místě.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Letní program Státního zámku Mnichovo Hradiště
V letošním roce byl na státním zám-
ku Mnichovo Hradiště pod správou 
Národního památkového ústavu  
a díky podpoře Ministerstva kultury 
ČR připraven mimořádný program 
v rámci projektu NPÚ Po stopách 
šlechtických rodů 2020 – Valdštej-
nové: Lvi ve službách císařů (Vald-
štejnský rok). Jedná se o projekt, 
který podporuje památkové objekty 
spojené historicky s šlechtickým 
rodem Valdštejnů po celé České re-
publice. Jedním z nejautentičtějších 
z nich je Státní zámek Mnichovo 
Hradiště. Právě zde 300 let působila 
hlavní mnichovohradišťská rodová 
linie Valdštejnů (od roku 1622 do 
roku 1946), díky níž se zde až do 
dnešních dnů dochovalo přes 25 
tisíc sbírkových předmětů a 22 tisíc  
knih spojených s rodem Valdštejnů. 

Zahájení projektu na Státním 
zámku Mnichovo Hradiště se kvůli 
koronavirové pandemii posunulo  
o dva měsíce na 1. červenec 2020. 
K tomuto datu jsme pro vás připravili 
otevření nové výstavy i další novinky. 

Valdštejnské muzeum 1910–
2020 – Posledních sto let na zámku 
Mnichovo Hradiště, nejvýznamněj-
šího místa uložení valdštejnských 
rodových památek, to je stálá pa-
nelová výstava u pokladny zámku. 
Antekamera na paměť Albrechta  

Sedmihorské léto 2020 bude!
Tradiční hudební a divadelní Sedmi-
horské léto, které letos svými akcemi 
oslaví už jedenáct let existence, se 
odehraje jako každý rok v několika 
samostatných termínech. Některé 
hvězdy na Sedmihorské léto přijíž-
dějí vůbec poprvé a v rámci všech 
opatření budou některé koncerty 
zcela exkluzivní! Nezapomeňte si 
proto včas zajistit vstupenky a své 
místo na vybraných akcích. Vstupe-
nek bude omezené množství.

Sedmihorské léto v letošním 
roce připravilo opět program napě-
chovaný hvězdami. Opět se pobaví 
všechny generace i milovníci rozlič-
ných žánrů. Pro vládní nařízení se 
některé akce posunuly, žádná z nich 
však nebyla zrušena.

A jaký je tedy program? Sedmi-
horské léto odstartuje v úterý 7. čer-
vence koncertem kapely Hradišťan  
s Jiřím Pavlicou. Diváky čeká skvělá 
hudba, nádherné melodie a velmi 
jemný a moudrý vtip. Ve čtvrtek 16. 
července bude festival pokračovat 
koncertem Dalibora Jandy, který sla-
ví 40 let na profi scéně…a protože se 
jedná o jediný letní koncert, rozhod-
ně si nenechte ujít šanci být při tom! 
O víkendu 18. a 19. července si od 
kultury můžete odskočit ke sportu. 

Další ročník Jóga kempu v Českém 
ráji se uskuteční tradičně v nádherné 
a magické zahradě Penzionu Recall 
pod hradem Trosky. Tam musí zamí-
řit kroky každého milovníka pohybu, 
jógy a relaxace. Kromě pohybu jsou 
na programu přednášky i dobré jídlo. 
Zpátky do hudebního světa nás vrátí 
v úterý 21. července  bratři Ebenové 
se skvělými písněmi ze svých alb  

i svým chytrým humorem. O týden 
později v úterý 28. července vy-
stoupí oblíbený a nenapodobitelný 
Tomáš Klus & Cílová skupina, o dva 
dny později pak unikátní čtveřice 
violloncelistů Prague Cello Quartet, 
kteří slibují nezapomenutelný hu-
dební zážitek v originálním podání 
nádherných světoznámých melodií 
jako Piráti z Karibiku, Forest Gump, 

James Bond, Bohemian Rhapsody, 
West Side Story, Viva La Vida, No-
thing Else Matters a mnoho dalších! 

V srpnu na diváky čeká šest dal-
ších akcí. Operní diva světového for-
mátu Eva Urbanová zazáří v pořadu 
Druhá tvář s muzikantsky skvěle 
obsazenou formací BAROCK. Toto 
vystoupení můžete zažít vůbec po-
prvé jako open air – a právě na Sed-
mihorském létě! Pro celou rodinu je 
také připravený pohádkový muzikál 
Lotrando a Zubejda, pro milovníky 
folku a country legendární Honza 
Nedvěd se svými největšími hity  
a proslulým humorem, pro všechny 
mladé youtubery vystoupí oblíbená 
holčičí kapela Lollipopz a se svou 
koncertní verzí V. přijedou na Sed-
mihorské léto oblíbení gentlemani 
4TET včele s Jiřím Kornem. Divadlo 
letos zastoupí brilantní situační ko-
medie Benátky pod sněhem v podá-
ní Veroniky Arichtevy, Míry Noska, 
Lucie Štěpánkové a Filipa Cíla.

Letos v létě se máte rozhodně 
nač těšit! Vstupenek je omezené 
množství, proto neváhejte. Veškeré 
informace najdete na www.sedmi-
horskeleto.cz

Organizační tým
 Sedmihorského léta

z Valdštejna je označením rozšíření 
původní instalace předsálí I. ná-
vštěvnického okruhu, zasvěceného 
vévodovi Albrechtovi z Valdštejna, o 
další portréty jeho přímých následní-
ků. Jedná se o linii jeho dcery Marie 
Elizabethy Kaunitzové roz. Valdštej-
nové  provdané za Rudolfa Kaunitze. 
Součástí tohoto rozšíření je rovněž 
instalace zrestaurované apotheózy 
Valdštejnů, modelu sálu nejvýznam-
nějších předků rodu, a zrestaurova-
ného portrétu prapravnuka Albrech-
ta z Valdštejna, Michaela Kaunitze.

Dostáváme se k akcím. O ví-

kendu 4. a 5. července zveme na 
Valdštejnské kratochvíle, prohlídky 
zámku oživené scénkami ze živo-
ta Valdštejnů na II. návštěvnickém 
okruhu. V sobotu 29. srpna pozve-
me na tradiční Hradozámeckou noc, 
která je v letošním roce největší 
kulturní akcí NPÚ vůbec. Půjde  
o kostýmovanou slavnost Valdštejnů 
v dobových maskách odehrávající 
se v celém areálu státního zámku 
Mnichovo Hradiště, kde bude bo-
hatý kulturní program s oživený-
mi prohlídkami, tancem, hudbou, 
činohrou, dětským programem a 

dalšími lákadly. Například dobově 
nasvícenou zahradou. Při této příle-
žitosti bude také slavnostně otevře-
na rozšířená stálá výstava v kapli sv. 
Anny Poslední odpočinek Albrechta  
z Valdštejna. Tato výstava se dočka-
la nové místnosti nazvané Paměť 
rodu přetrvá, která byla veřejnosti 
dosud nepřístupná a která před-
stavuje památky spojené s osobou 
Albrechta z Valdštejna a místa po-
sledního odpočinku pánů a hrabat 
z Valdštejna. Do zámeckého divadla 
se rovněž vrátí Rodová galerie Vald-
štejnů, zrestaurovaná část portrétní 

galerie Valdštejnů a divadelní kos-
týmy dle dobových fotografií Vald-
štejnů. Hradozámecké noci se opět 
zúčastní herci Městského divadla 
Mladá Boleslav a soubory historic-
kých tanců a hudby Salome Chotou-
chov, Tempus Fugit a Fremitus Ae-
theris se scénkami na téma Setkání 
panovníků sv. Aliance.

Informace o dalším kulturním 
programu v duchu živé památkové 
péče pro všechny věkové skupiny 
návštěvníků se zájmem o historii 
naleznete na www.zamek-mnicho-
vohradiste.cz.

V červenci a srpnu o nedělních 
dopolednech jsou opět připrave-
ny prohlídky se zámeckou pověstí  
O dvou zakletých rytířích a hraběti 
Vincenci a loutková představení se 
soubory Čmukaři, Divadlo z půdy, 
Kasperle, Na židli, Maminy a loutkáři  
Rudou Hancvenclem, Boďi Jaroměř 
a Jiřím Polehňou v rámci projektu Za 
pověstmi Českého ráje.

V druhém týdnu v červenci 
proběhne již 11. ročník hudebního 
semináře barokní hudby Barok bez 
paruk v sala terreně s uměleckým 
vedoucím Michaelem Pospíšilem, 
kde se může návštěvník pěvecky 
zapojit. Seminář bude zakončen 
koncertem s  prezentací secviče-
ných partitur účastníků.

V červenci, srpnu i v září bude 
probíhat již pátá sezóna spolupráce 
zámku se sokolnicí Věrou Gilovou, 
která představí své dravé ptáky, a to i 
v rámci letových ukázek. Letos přive-
ze i nové přírůstky ze svého chovu.

V srpnu se kvůli koronaviru bo-
hužel neuskuteční prodejní výstava 
řemeslných výrobků mladoboleslav-
ského Centra 83 pro mentálně posti-
žené Devatero řemesel. V plánu je 
opět napřesrok. 

Soňa Švábová, Státní zámek 
Mnichovo Hradiště NPÚ

Hradozámecká noc na konci srpna bude opět přehlídkou nádherných kostýmů. Zrestaurovaná apotheóza Valdštejnů je v expozici zámku novým prvkem.

Přijatá hygienická opatření platná od 
8. června znamenají pro kina velkou 
úlevu – nemusí nadále omezovat 
počet sedadel v kinosálech! Sou-
časnou mizivou návštěvnost to zřej-
mě ještě na nějakou dobu příliš ne-
zvedne, ale je to zase další krůček 
směrem k normálnímu stavu. Divák 
však musí mít stále na obličeji rouš-
ku a nemůže se při filmu napít ani 
si „zobnout“ nějakou sladkost, ale  
i těchto uvolnění se jistě dočkáme.

Uvidíme, co přinesou další roz-
volňovací opatření v letních měsí-
cích. Budeme se jimi aktuálně řídit 
hned, jak budou vycházet. Co vám 
ale můžeme zaručit už nyní, jsou 
vybrané filmy z programu na červe-
nec a srpen. Pozveme vás s radostí 
na řadu novinek a na dvě obnovené 

premiéry! Vzhledem k premiérám, 
které filmoví distributoři v poslední 
době konečně ohlašují, se však pro-
gram může měnit.

Začátkem července se po dva-
ceti letech vrací na filmová plátna 
česká klasika – smutná komedie  
o „samotářích uprostřed davu“ Sa-
motáři. Režisér David Ondříček  
a scénárista Petr Zelenka vytvořili 
dílo, které svou nadčasovostí stá-
le promlouvá k dalším generacím. 
Všichni hlavně v mládí stále něco 
hledáme, po něčem toužíme, něco 
nám chybí… I když jsme hmotně 
zajištění, nejsme vždy spokojení. 
Druhým nezapomenutelným dílem 
je Kouř Tomáše Vorla z roku 1990. 
Je to takzvaný muzikál totalitního 
věku s herci známé Pražské pětky 

v hlavních rolích (David Vávra, Petr 
Čtvrtníček, Tomáš Hanák a další). 
Karikatura, ironie, bizarnost, grotes-
knost totalitního režimu, který právě 
padl – to vše charakterizuje tento 
filmový klenot české kinematografie.

V červenci budeme opakovat 
české filmy V síti, Bourák a 3Bobule 
a také slovenský dokument Afrikou 
na pionýru. V premiéře uvedeme 
dobrodružný film odložený ze za-
čátku dubna s názvem Mulan. Jde 
o hrané filmové zpracování slavné 
čínské legendy o dívce, která ode-
jde do armády za svého otce, který 
nemá syna. Film Havel o prezidentu 
Václavu Havlovi není o státníkovi, 
ale o obyčejném člověku a odehrává 
se v letech 1968 až 1989. Natočil ho 
Slávek Horák (Domácí péče) a hlav-

ní role si zahráli Viktor Dvořák a Aňa 
Geislerová.

Ze srpnového programu vybírá-
me artově laděné mysteriózní drama 
Maják, volně natočené podle sku-
tečného příběhu z roku 1801, kdy 
dva muži uvízli za bouře na majáku 
v Atlantiku. Film je velmi působivý 
také díky černobílému zpracování. 
Promítat budeme francouzskou ko-
medii z nádherného prostředí Pro-
vence Raoul Tamburin o šikovném 
cyklomechanikovi a jeho překvapi-
vém tajemství. Dále vás pozveme 
na akční drama s prvky sci-fi Tenet. 
Je z tvůrčí dílny Christophera Nola-
na (Dunkerk, Interstellar, Temný ry-
tíř) a vypráví o záchraně světa před  
3. světovou válkou.

Dlouho očekávanou odloženou 

premiéru českého filmu Šarlatán 
také konečně uvedeme v srpnu.  
I dokumentární film z asijských ve-
lehor K2 vlastní cestou je českým 
dílem. Vystupuje v něm horolezkyně 
Klára Kolouchová, která jako dva-
cátá žena světa pokořila slavnou  
a nebezpečnou osmitisícovku, dru-
hou nejvyšší horu světa. Spolu s re-
žisérkou Janou Počtovou a kamera-
manem připravovali film dva roky. Až 
samotný finální výstup absolvovala 
Klára sama a záběry z vrcholu jsou 
z její vlastní ruky.

Pro děti budeme hrát animo-
vané filmy Spongebob: Houba na 
útěku a Velké dobrodružství malé 
pandy, dále třeba nové zpracování 
příběhu o věrném psu Lassie se vra-
cí. Podle roku v názvu můžete oče-

kávat, v které době se tato letošní 
filmová novinka odehrává!

Diváky bychom rádi upozor-
nili na některé změny v organizaci 
promítání, které zařazujeme kaž-
doročně v létě kvůli dlouhým dnům 
a vybírání dovolených. Promítací 
dny a časy začátků projekcí budou 
vypadat následovně: v červenci pů-
jde pouze o pátky a soboty (začátky 
představení ve 20 hodin), v srpnu 
bude kino promítat po celý týden 
kromě pondělí a úterý (začátky vždy 
ve 20 hodin, pouze nedělní odpoled-
ní projekce pro děti od 17:30 hodin).

Přejeme vám krásné léto a hod-
ně kulturních zážitků nejen v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nabídka filmů na letní prázdniny: Samotáři, Šarlatán i dokument o výstupu na K2
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CHODÍM PO MĚSTĚ
Červenec, prázdniny: drahokamy na 
prstenu roku! Léto, Jizera. Jizera od 
kamenného mostu k dolnímu ohbí: 
vše stejné jako v mém dětství. Z níz-
kých vrbiček jsou sice obrovské sta-
ré stromy, stejně jako z mého dětství 

je stáří. Co se však vůbec nemění, je 
neobyčejná atmosféra tohoto místa. 
Zeleň trávníků, stromů, vůně Jizery 
a odraz modrého nebe na třpytivé 
vodě. Ráj na zemi!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS
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Co nového si na letošní sezónu připravilo 
infocentrum? Medovinu či puzzle magnetky
Když jsem před rokem psal článek  
o novinkách v městském informač-
ním centru, bylo toho poměrně hod-
ně, o čem jsem mohl psát. Ale jak 
určitě víte, nejen kulturu a turismus 
významně ovlivňuje pandemie koro-
naviru a s ní spojená omezení, kte-
rá dopadají i na nás. Takže letos to 
bude o něco „slabší“, ale jak se říká, 
nejde o kvantitu, ale kvalitu.

A kvalitou začneme. Asi nej-
větším letošním tahákem z novinek  
v sortimentu je medovina od firmy 
Kitl s naší vlastní mnichovohradišť-
skou etiketou. Za studena vyráběná 
medovina s bio bylinkami a hroz-
novou šťávou v praktické skleněné 
placatce určitě potěší nejen jako 
suvenýr, ale i zahřeje, když na výletu 
třeba zmoknete. V době uzávěrky 
Kamelotu medovinu ještě skladem 
nemáme, ale v brzké době ji očeká-
váme, takže ohledně novinek  určitě 
sledujte náš facebookový profil.

Nově u nás zakoupíte také pu-
zzle magnetky z edice sestavsisvuj-
svet.cz, konkrétně máme zatím 
magnetku s mnichovohradišťskou 

Pořádáte akci? A chcete 
pomoct s propagací?
Pořádáte nějakou místní akci  
a chcete o ní informovat veřejnost? 
Informujte určitě i nás! Nejen že  
o akci budeme moci dát vědět ná-
vštěvníkům infocentra, ale akci zve-
řejníme i na naší virtuální nástěnce, 
kterou najdete na Facebooku pod 
názvem Info Mnichovo Hradiště – 
pozvánky. Dáváme tam pozvánky 
na akce v Mnichově Hradišti a okolí, 
které nám pošlete nebo které sami 
najdeme.Čímž zároveň zveme ke 
sledování pozvánek i vás, kteří pře-
mýšlíte, kam v Mnichově Hradišti  
a okolí vyrazit.

A jak nás tedy můžete kontakto-
vat? Ideálně tak, že informace o akci 
včetně plakátu pošlete na email in-
focentrum@klubmh.cz. Plakát dáme 
na výše zmíněnou facebookovou 

stránku, a pokud budeme mít na ná-
stěnce v infocentru volné místo, pla-
kát si vytiskneme a umístíme i tam. 
Stejně tak se u nás můžete stavit  
s již vytištěnými plakáty i osobně.

V případě zájmu akci uložíme  
i do kalendáře akcí na webu města. 
Do něj totiž můžete akci vložit kdy-
koliv sami prostřednictvím online for-
muláře na adrese: www.mnhradiste.
cz/kalendar/vlozit-udalost. Akce se 
pak do 24 hodin zobrazí v kalendáři 
na webu města. Ne vždy však tento 
systém funguje korektně, proto nás 
v případě potíží kontaktujte emailem 
a my vložení akce do kalendáře za-
jistíme.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

radnicí a hradem Valečov. Jak ná-
zev edice napovídá, při návštěvě 
nějakého turistického cíle si koupíte 
i tamní puzzle magnetku, ze kterých 
si pak skládáte mapu navštívených 
míst. A zároveň se můžete zúčast-
nit i sběratelské soutěže o ceny. 
Každá magnetka je opatřena na 
zadní straně jedinečným kódem. Na 
webových stránkách akce si můžete 
vytvořit svůj vlastní sběratelský pro-
fil a vkládat do něj kódy ze zakou-
pených magnetek. Za každých 15 
přihlášených kódů získáte zdarma 
neprodejnou bonusovou magnetku. 
S 20 přihlášenými kódy budete na-
víc zařazeni do soutěže o ceny. Kdo 
v roce 2020 přihlásí 150 kódů, má 
nárok na svou vlastní magnetku na 
přání. A sběratel s nejvyšším po-
čtem nahlášených kódů v roce 2020 
pak vyhrává hlavní cenu – pobyt pro 
dvě osoby na hradě Svojanov! Sou-
těže probíhají každý rok, takže jde  
o určitě atraktivní hru pro všechny 
vášnivé cestovatele či sběratele.

Máme také jeden nový druh 
pohledu, koláž zobrazující Drábské 

světničky a nejzajímavější místa  
v jejich blízkosti. Taktéž jsme grafic-
ky přepracovali námi vydávané po-
hledy, které jinde než u nás nekou-
píte. Postupně budeme realizovat 
jejich dotisk a obměnu za původní 
vydání. Poslední novinkou jsou dvě 
nová razítka do turistických deníků či 
památníků. Jedná se o ručně kres-
lené Drábské světničky a zříceninu 
zámku Zásadka.

Co se tiskovin týče, máme od 

podzimu nové letáky s přehledem 
ubytování a stravování v Mnichově 
Hradišti. Ještě před koncem loň-
ského roku jsme stihli vydat nové 
„trhací“ mapy města ve formátu A4 
s vyznačením zajímavých objektů ve 
městě a krátkým povídáním o nich. 
Osobně doufám, že v letošním roce 
se nám podaří realizovat vydání roky 
připravované brožury o Drábských 
světničkách, která nám v portfoliu 
informačních letáků stále chybí.

Návštěvnost infocentra byla  
v loňské roce rekordní – 8648 osob. 
Významně to ovlivnil i fakt, že od 
února byl v íčku spuštěn předprodej 
vstupenek do městského divadla  
a kina. Ale jak to bude letos? Těžko 
předjímat. Přál bych si každopádně, 
abychom všichni tuto podivnou dobu 
zvládli ve zdraví fyzickém, duševním 
ale i ekonomickém.

Mnichovohradišťské informační 
centrum můžete sledovat na www.
fb.com/infocentrumMH.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Oblíbené informační 
centrum roku 2020
Asociace turistických informačních 
center ČR vyhlašuje anketu popu-
larity turistických center. Tu zajišťuje 
turistický portál Kam po Česku. Na 
webových stránkách www.kampo-
cesku.cz můžete pro své oblíbené 
infocentrum hlasovat až do 31. srp-
na.

V každém kraji si můžete vybrat 
jedno z více než 450 certifikovaných 
informačních center, které máte  
v oblibě, kam rádi chodíte pro infor-

mace nebo které vás příjemně pře-
kvapilo a pomohlo vám na cestách. 
Vítězná informační centra v každém 
z krajů budou slavnostně vyhlášena 
a oceněna.V soutěži můžete vyhrát  
i vy. Vylosováno bude 14 hlasují-
cích, kteří budou odměněni pěknou 
cenou. Budeme rádi, když nás v an-
ketě podpoříte!

Tereza Poršová, 
MIC Mnichovo Hradiště 

Léto budiž pochváleno!

Jarní turistická sezóna byla naruše-
na koronavirovou nákazou. Veřejné 
výlety jsme nerealizovali, přesto 
se nám dostávalo zpětné vazby, 
že doma nesedíte a vyrážíte do 
probouzející se jarní přírody. Díky 
postupnému uvolňování vládních 
opatření pak bylo možné na konci 
května a v červnu již plně zrealizo-
vat všechny naše připravené akce, 
za což jsme rádi. Nabídli jsme vám 
tedy sice propršené, leč na zážitky 
silné sjíždění Ploučnice, víkendový 
pobyt v Lužických horách pro rodiny 
s dětmi, kde nebyla nouze o výlety 
či o večerní posezení u ohně, tři 
seniorské výlety (nutno podotknout, 
že velmi hojně navštívené, vždy oko-
řeněné úlovky, ať už v podobě hub 
nebo borůvek) – údolím Plakánku na 
Branžež, na Drábovnu a tajný výlet. 
Rodiče se mohli se svými dětmi vy-
dat za poklady Kamenice a cestou 
plnit i hravé sportovní úkoly, díky ve-
doucí mnichovohradišťské knihovny 
Janě Jedličkové jsme se „vydrápali“ 
na mlhou zahalený Klíč a pomyslnou 
tečkou za naším jarním snažením 
pak byla stopovaná pro děti a jejich 
dospěláky, kterou si připravili stu-
denti Gymnázia Mnichovo Hradiště 
pod vedením svého učitele Lukáše 
Umáčeného. Na této akci došlo též 
k vyhlášení 100 jarních kilometrů – 

vězte, že ti, kteří si zapisovali své 
ušlé a na běžkách, na kole či na 
vodě ujeté kilometry, jich společně 
zvládli téměř pět tisíc. Nejmladšímu 
účastníkovi zapojenému do naší 
akce bylo pět let, nejstaršímu pak 
73 let, nejvíc kilometrů zdolala jed-
na z členek KČT – celkem 863 km. 
Máme radost, že máme takto velký 
rozptyl. A věříme, že příští rok již nic 
nezabrání tomu, aby se do naší akce 
zapojili další milovníci pohybu. 

Před sebou máme prázdninové 
období, spojené s výlety a dovolený-
mi. Věříme, že si je naplno užijete  
a že nás případně obohatíte o své 
tipy na poznávání blízkého i vzdá-
lenějšího okolí. Pokud byste cítili, 
že právě ten váš výlet stojí za rea-
lizaci, podělte se o něj s námi. Pod 
naší záštitou jej můžete nabídnout 
ostatním, my vám s organizací po-
můžeme. Případně nám můžete 
svěřit svůj nápad s tím, že my jej 
naplníme. Ozvěte se nám na email 
hingina@seznam.cz (Markéta To-
mášová). Potěšit nás můžete i jen 
fotkou z letního pobytu kdekoli v naší 
krásné republice. Těšíme se, až nás 
někam vezmete! Zamilujeme si hory, 
nížiny, jezera, řeky, výlety, procház-
ky, ale také vaši zahradu – pošlete 
nám fotografii s místem, na které jste 
nás vzali.

Jaké máme nápady na pod-
zimní sezónu? Děti vezmeme těsně 
před vypuknutím školního roku na 
Babu a Dědka, projdou se po na-
učné stezce a budou plnit zajímavé 
úkoly. Hned první zářijový víkend 
budeme sjíždět Jizeru a pozveme 
vás i na 3. ročník výletu Zásadně na 
Zásadku (dubnový termín byl kvůli 
koronaviru zrušen). Jirka Janda vás 
pozve v neděli 13. září na Ještěd 
nebo Černou Studnici (oba výlety 
byly na jaře zrušeny, uvidíme, kte-
rý z nich to v září vyhraje). Nechte 
se překvapit! V sobotu 19. září se 
můžete těšit na velmi zajímavou 
trasu z Chotyně do Křižan a hned 
poté ve středu 23. září se projdeme 
Polabím, konkrétně z Nymburku 
do Poděbrad. Neprozradíme zde 
ale všechno: pokud by s vámi však 
cloumala zvědavost, nahlédněte na 
náš web www.kct-mh.webnode.cz, 
ať vám nic podstatného neunikne. 
V závěru bychom ještě rádi zmínili 
poděkování městu Mnichovo Hra-
diště, které podporuje činnost naší 
organizace. 

Přejeme vám krásné a poho-
dové léto bez nemocí, plné slunce, 
výletů a nevšedních zážitků! 

Markéta Tomášová,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Víkend s mnichovohradišťským odborem Klubem českých turistů v Jedlové.

Archiv Kamelotu
Hledáte starší vydání Kamelotu, 
abyste si připomněli článek, který 
vám utkvěl v paměti? Všechna do-
sud vydaná čísla naleznete na webu 
města: www.mnhradiste.cz/radnice/
komunikace-s-obcany/zpravodaj-
-mesta/archiv. 

Sokolové hostili turnaj v minivolejbalu
Turnaj přeboru České obce sokolské 
mladších žáků a žákyň Čech v mi-
nivolejbale se uskutečnil v Mnichově 
Hradišti 20. června, a to v rámci Mni-
chovohradišťského minicupu 2020. 

Přihlášeno bylo celkem 29 druž-
stev z osmi oddílů a všechny týmy 
přijely a turnaje se ve třech věkových 
kategoriích zúčastnily. Komplikova-
né to bylo zejména s počasím, kte-
ré nám neumožnilo hru ve výborně 
připraveném areálu.  Vytrvalý déšť 
zahnal pořadatele i všechna druž-
stva do nouzových podmínek spor-
tovní haly. I zde se nám ale podařilo 
přebor v minivolejbale uspořádat za 
důstojných podmínek.

V nejstarší kategorii mladších 
žáků a žákyň (ročník 2007), kde se 
hrál minivolejbal dle pravidel mod-
rého se sešlo nejvíc týmů. Celkem 
18 družstev bylo rozděleno do tří 
skupin po šesti družstvech, přičemž 
nejsilněji obsazená A skupina se 
hrála jako náhradní finále Supermini 
Tour modré kategorie. Tuto skupinu 
jednoznačně ovládli kluci Kladna 
před děvčaty z Kralup A a Sokolem 
Roztoky A, až za nimi skončil Sokol 
Brandýs A a domácí Sokol Mn. Hra-
diště A a TJ Kralupy B. O síle této 
skupiny svědčí to, že všechny tyto 
týmy následně vyhrály svá utkání  
v křížcích s týmy ostatních skupin. 
Do finálových kol Minicupu prošly 
ale jen první dva, tedy Kladno A  
a Kralupy A, a ostatní družstva bojo-
vala jen ve skupinách o pořadí.

Po odehrání základních skupin 
jsme sehrály křížky mezi prvními  
a druhýmy týmy ze skupin o finálo-
vou skupinu, třetími a čtvrtými o sku-
pinu o 7. až 9.místo a mezi pátými a 
šestými týmy o skupinu o 13. místo. 
Následně se ve tříčlenných skupi-
nách bojovalo o konečné pořadí.

Do střední věkové kategorie 
(ročník 2009) se přihlásilo pět týmů 

a na začátku turnaje se do této kate-
gorie přesunul I tým děvčat TJ Auto 
Škoda MB. Vítězné družstvo Sokola 
Králův Dvůr B sice v základní skupi-
ně skončilo na druhém místě za TJ 
Kralupy D, ale v nadstavbě svého 
rivala dokázalo přesvědčivě zdolat, 
a děvčata z Králova Dvora si tak 
odvezla pohár za vítězství. Na třetím 
místě pak skončili kluci ze Sokola 
Mn. Hradiště F ve složení Marek 
Jansta a Jiří Novák, a odnesli si tak  
bronzové medaile.

Nejmladších týmů v oranžovém 
minivolejbale zbylo nakonec jen pět 
družstev. Ta sehrála turnaj každé  
s každým, a to dvoukolově. Nejzku-
šenější mezi začátečníky se opět 
ukázala domácí družstva se zkuše-
nostmi z několika ročníků Supermini 
Tour. I zde se nakonec přeborníkem 
ČOS stalo domácí H družstvo ve 
složení Anička Krejčíříková, Kačka 
Šulcová a Stella Repšová. Na třetím 
místě se umístil tým G dvojice Amál-
ka Loudová a Rozárka Srbová.

Turnaj se i přes nepřízeň poča-

sí vydařil, první tři družstva v každé 
kategorii obdržela medaile a vítězný 
tým navíc pohár. Všechny děti poda-
ly nadšené výkony a rodiče sekun-
dovali v roli diváků a fanoušků. Cel-
kem se na kurtech sešlo při akci více 
než 100 účastníků, občerstvení bylo 
dokonale zásobeno a všichni hráči 
a hráčky bojovali v duchu fair play. 
Velké poděkování patří všem členům 
vedení volejbalového oddílu a rodi-
čům dětí za Sokola Mn. Hradiště, 
bez nichž by organizace turnaje ne-
klapla tak bezproblémově. Všechna 
družstva odjížděla velmi spokojená. 

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

1. Kladno Volejbal A  
2. TJ Kralupy A

3. Sokol Roztoky A
4. Sokol Brandýs A

5. Sokol Mn.Hradiště A
6. TJ Kralupy B

Náhradní finále 
Supermni Tour 2020

1. Kladno Volejbal A
2. TJ Kralupy A

3. Sokol Roztoky B 
4. Sokol Mn. Hradiště B
5. Sokol Mn. Hradiště C

6. Kladno Volejbal B   
7. Sokol Brandýs A
8. Sokol Roztoky A
9. Sokol Brandýs B

10. TJ Kralupy C
11. Sokol Králův Dvůr A
12. Sokol Mn. Hradiště X

13. TJ Kralupy B
14. Sokol Mn. Hradiště A

15. Sokol Brandýs C
16. Sokol Roztoky C
17. Sokol Roztoky D
18. Sokol Brandýs D

Celkové pořadí 
turnaje (Minicup)

1. Sokol Králův Dvůr B
2. TJ Kralupy D   

3. Sokol Mn. Hradiště F 
4. Autoškoda Ml. Boleslav 
5. Sokol Mn. Hradiště D
6. Sokol Mn. Hradiště E

Minicup 
(modrý MV 2009)

1. Sokol Mn. Hradiště H  
2. Vavřinec Kladno 

3. Sokol Mn. Hradiště G
4. Sokol Roztoky E

5. Sokol Mn. Hradiště J

Supermini 
(oranžový MV)
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Po stopách kamenů…
Téměř celý letošní školní rok se žáci 
přírodovědného a zeměpisného 
praktika věnovali projektu Po sto-
pách kamenů, jehož hlavním cílem 
bylo vytvořit sérii osmi tematických 
tipů na výlet po okolí Mnichova Hra-
diště pro skupiny i jednotlivce, které 
budou mapovat pestré geologické 
složení naší oblasti.

Výchozím a informačním 
bodem projektu je geologická  
a dendrologická naučná stezka vy-
budovaná v parčíku před Základní 
školou Studentská. Vznikla díky 
finanční podpoře Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO a mnichovohradišť-
ského Klubu českých turistů. Ti také 
celý projekt zastřešovali a aktivně 
se podíleli na budování samotné 
geostezky tam, kde dvanáctiletým 
a třináctiletým žákům chyběla síla či 
zkušenost.  

Ve výsledku geostezku tvoří 

osm bloků hornin s doprovodnými 
popisnými tabulkami, které odkazují 
na známá i méně známá místa v na-
šem okolí, ale také v dalších částech 
ČR, kde se daná hornina vyskytuje 
a tvoří výrazné krajinotvorné prvky. 

Nedílnou součástí projektu jsou 
také hravě-bádavé listy pro děti smě-
řující na lokální cíl výletu. Jak již ná-
zev napovídá, střídají se v nich herní 
a lehce výukové tipy, jak děti ve věku 
pět až deset let na výletě zabavit. 
Zde se opět výraznější měrou za-
pojili sami žáci, protože řada tipů na 
hry vychází z oblíbených a léty pro-
věřených aktivit dnešních dětí, ale  
i jejich rodičů. Pracovní listy s papí-
rovou formou mapy jsou k vyzvednu-
tí v městském informačním centru.

                                                                                                                                                 
Terezie Nohýnková,

Základní škola Studentská

Zasloužený letní oddech pro učitele

ných učitelek: „Úžasně ´nakažlivý´ 
lektor, příjemné prostředí, příjemné 
kolegyně.“

I nadále pokračují kněžmostští 
nadšenci v tvorbě své hledačky. 
Tahouny této aktivity jsou tamní kni-
hovnice, za nimiž opakovaně zajíž-
dí Blažena Hušková, odbornice na 
tvorbu questu, která stojí též za vzni-
kem mnichovohradišťské hledačky. 
Výsledek je již na dohled, připravu-
jí se jednotlivá zastavení, celkové 
hlavní téma hledačky a tajenka. Ta 
je nejdůležitější, protože indicie k je-
jímu odhalení musejí hledači nasbí-
rat splněním úkolů na jednotlivých 
zastaveních. Všechno je to ještě 
tajemství, které odhalí první hledači. 
Před autory je ještě dost práce; terén 
už znají, ale je třeba napsat veršova-
ný text, nakreslit mapu, vše graficky 
upravit, připravit krabici s pokladem 
a vyrobit razítko. Minimálně jedna 
schůzka je tedy ještě nemine.

Tři místní dámy vyrazily díky 
projektu do Poličky na víkendovou 

Naprosto nestandardní jaro, které 
za sebou všichni kvůli koronaviru 
máme, se naštěstí překlopilo v ak-
tivitami hýřící červen, kdy již bylo 
možné se za určitých podmínek za-
čít shromažďovat a fungovat v rela-
tivně normálním modu. Co jsme tedy 
zájemcům o naše aktivity v červnu 
nabídli? Jednak to byla přednáška 
organizace NAUTIS o poruchách 
autistického spektra, která vzešla z 
potřeb neoficiálního spolku rodičů 
dětí se vzdělávacími poruchami, o 
týden později pak setkání s Mgr. Ga-
brielou Lukovou Sittovou, psycho-
ložkou GMH, s níž jsme již podruhé 
rozvíjeli téma neklidného a nepozor-
ného dítěte. Celou akcí se prolínaly 
osobní zkušenosti zúčastněných 
dam, čímž celá akce získala skvělý 
„sdílecí“ rozměr.

Velmi kladně hodnocený byl 
workshop přinášející učitelům tipy 
na aktivity pro rozvoj matematic-
ké gramotnosti – lektor představil 
účastnicím univerzální aktivizující 
startéry na začátek vyučovací ho-
diny, prostor dostalo i kooperativní 
učení. Řada aktivit byla nenásilně 
propojena s výukou finanční gra-
motnosti. Mottem lektora je ukazovat 
svým žákům matematiku v reálném 
světě, dávat jim příklady z reálného 
života. Celý déle než čtyři hodiny tr-
vající workshop svižně plynul, nebyl 
při něm prostor pro nudu, jak se vel-
mi stručně vyjádřila jedna z přítom-

RoboAkademii, kde měly možnost 
se seznámit s pestrou sbírkou ro-
botických hraček a tematicky za-
měřených deskových her. Všechny 
roboty si vyzkoušely a seznámily se 
s jejich využitím při výuce ve škole 
nebo v zájmovém kroužku. Jedním 
z přímých dopadů tohoto výjezdu 
bude nabídka nového kroužku v 
mnichovohradišťském Klubu dětí a 
mládeže pro prvostupňové děti. Sle-
dujte jejich nabídku, ať vašim dětem 
neunikne možnost „pohrát si“ s robo-
tickými hračkami.

Poslední předprázdninovou 
„hýčkací“ akcí pak byl workshop 
o supervizi, který se uskutečnil v 
půvabném prostředí stodoly Kafé 
Ořech. Skvělá lektorka Veronika 
Pavlas Martanová velmi živě a ná-
zorně supervizi představila, její pod-
statu i průběh (mimochodem velmi 
výstižně pojmenovala supervizi jako 
„třídnickou hodinu pro učitele“). Ti, 
kdo se zúčastnili, nelitovali – odchá-
zeli s čistou hlavou i jasnou předsta-

vou o tom, jak supervize probíhá a 
proč je pro pedagogické sbory žá-
doucí. Držíme jim palce, aby se jim 
podařilo prosadit supervizi na jejich 
školách!

A co pro vás připravujeme po 
letní pauze? Plánujeme rozloučit 
se s prázdninami za pomoci kní-
žek a inspirativní Lenky Hřibové ze 
Semínka země i objevit se na Sou-
sedské slavnosti a představit naše 
minulé, současné a budoucí aktivity. 
Zastavte se u nás, pro děti bude při-
pravena zajímavá kreativní činnost. 
Na Mnichovohradišťsko opět dorazí 
Klára Smolíková, aby zaujala děti 
svou komiksovou knihou Na hradě 
Bradě. Kateřina Vítová z Městské 
knihovny Mnichovo Hradiště již 
podruhé představí učitelům 1. i 2. 
stupně kvalitní současné knihy pro 
děti a mládež – kdo se loni zúčastnil, 
ví, že šlo o velmi poutavé a užitečné 
setkání s konkrétními tipy. Připra-
vujeme setkání s pedagogicko-psy-
chologickou poradnou, seminář k 
nadaným dětem i workshop Kláry 
Smolíkové Co zmůže muzeum, co 
zmůžou knihy. O inkluzi pohovoří 
Mgr. Karel Minařík, ředitel základní 
školy v České Lípě. Znovu chystáme 
setkání učitelek mateřských škol, 
které bývá velmi vyhledávané díky 
možnosti setkat se s kolegyněmi z 
jiných obcí a sdílet vše, co je s vý-
konem tohoto povolání spojené. To 
byla zatím jen malá ochutnávka, 
naši nabídku budeme samozřejmě 
postupně rozšiřovat (nezbývá než 
poděkovat finanční podpoře z OP 
VVV). Vše podstatné naleznete na 
našem webu www.map-mh.cz, pří-
padně též na facebookovém profilu 
MAP II Mnichovohradišťsko. 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Obyčejná základka s neobyčejnými akcemi 
aneb Pracovní pohovory na vlastní kůži
„Dobrý den, pane Svobodo. O jakou 
pozici se v naší firmě BerMat uchá-
zíte?“ Podobnou větu slýchávají „de-
váťáci“ v naší škole koncem června 
již třetím rokem. V rámci předmětu 
svět práce mají totiž za úkol absol-
vovat osobní pohovor u fiktivní firmy, 
která zakládá pobočku v ČR a právě 
hledá zaměstnance do svého týmu. 
Tato firma se zabývá výrobou hra-
ček a nabídka pozic je v ní opravdu 
různorodá. Od pracovníka ostrahy 
až po obchodního ředitele. Porota, 
která uchazeče vybírá, je složena za 
dvou učitelek, paní učitelky Matulo-
vé (autorky projektu) a paní učitelky 
Beranové. Dále je v porotě vždy 
„cizí“ člověk z terénu, například per-
sonalista či zaměstnanec soukromé 
firmy, který má s přijímáním nových 
zaměstnanců zkušenosti. 

Osobní pohovor bývá velmi au-
tentický a žáci ho rozhodně neberou 
na lehkou váhu. Jejich úkolem je 
představit si, že uběhlo několik let a 
oni jsou čerství absolventi středních 
(či vysokých) škol. Porotu se snaží 
přesvědčit o svých kvalitách a zís-
kat vybranou pozici ve firmě. Často 
dostávají otázky „na tělo“ a není ani 
výjimkou, když je část rozhovoru ve-
dena v cizím jazyce.

Pohovoru předchází zaslání ži-
votopisu a motivačního dopisu. Jak 
takový dopis formulovat a jak nejlépe 
sestavit svůj životopis, se žáci s paní 
Matulovou učí celé druhé pololetí. 
Takto si totiž představujeme skuteč-
nou přípravu na život. Po pohovoru 
rovnou následuje zpětná vazba, díky 

níž se žáci dozvědí, jak na nás půso-
bili, zda byli vhodně oblečeni, co se 
dalo vyčíst z neverbální komunikace 
jejich těla, zda se buď příliš nepod-
ceňovali, nebo naopak nepůsobili až 
příliš sebejistě, jestli byla jejich před-
stava o požadované mzdě reálná a 
na čem by měli příště zapracovat. 
Na většině z nich je před pohovorem 
znát nervozita, ale po něm se jim vi-
ditelně uleví. Zároveň jsou zpětně za 
takovou zkušenost rádi a my věříme, 
že až jednou půjdou ke skutečnému 
pohovoru, budou na něj skvěle při-

praveni. 
Zde je vyjádření jedné z ucha-

zeček: „Už před pohovorem jsem 
měla trému, ale když jsem vešla 
do místnosti, tak to ze mě všechno 
opadlo a cítila jsem se útulně. Je 
to pro mě velká zkušenost a jsem 
ráda, že až to bude naostro, tak že 
budu vědět, jak to celé probíhá...“              
(Denisa Š., 9. A)

Za sebe musím říci, že mě velmi 
obohacuje vnímat žáky během těch-
to dvou dnů z trochu jiné perspektivy. 
Tato role personalistky mi také často 

přináší ujištění, že se převážná část 
z nich ve světě neztratí. 

Chtěla bych poděkovat panu 
Masopustovi a panu Karikovi, kteří 
nám letos dělali „parťáky“ v porotě, 
dále vedení naší školy, že nám akce 
podobného typu umožňuje uspo-
řádat, a hlavně své báječné kole-
gyni Stáně Matulové, která má tak 
originální nápady a k této akci mě 
přizvala.

Lucie Beranová, 
Základní škola Studentská

Klub dětí zve na kroužky!
Konec školního roku 2019/2020 
se pomalu nachýlil ke konci a my  
z Klubu dětí a mládeže jsme se roz-
loučili s dětmi v kroužcích. Avšak 
nebudeme přes prázdniny zahálet, 
chystáme se na letní dobrodružství, 
která budeme prožívat se 150 dětmi 
po celé léto na pobytových nebo pří-
městských táborech. 

Závěr školního roku po korona-
virové pandemii byl zcela mimořád-
ný pro všechny, ale zvládli jsme to 
i přes veškerá hygienická nařízení 
a těšíme se na nový školní rok 
2020/2021. Nejen proto, že se naše 
činnost přesune do nového komunit-
ního centra v Mírové ulici, ale také 
proto, že budeme mít v nabídce 
mnoho nových zajímavých kroužků 
pro děti a dopoledních programů ne-
jen pro rodiče s dětmi. Naši nabíd-
ku kroužků naleznete na stránkách 
Domu dětí a mládeže http://ddm-mb.
cz/krouzky-2/krouzky/ nebo nás mů-
žete sledovat na facebooku – Klub 

dětí a mládeže. Můžeme prozradit, 
že novinkou mezi kroužky budou 
Robůtci, Sklíčkohraní, Orientální 
tance, Počítače pro seniory a víken-
dový kroužek Poználek. Nově jsme 
do nabídky dopoledních programů 
zahrnuli čtvrteční dopolední kera-
mický klub, který je určen jak pro 
rodiče s dětmi, tak pro širokou veřej-
nost, kterou baví práce s keramickou 
hlínou.

Nadále budou děti, které už 
nechodí do družiny, moci navštěvo-
vat odpolední Klub Poškolák, který 
se koná celý týden od pondělí do 
pátku v časovém rozmezí 11:30 až 
16 hodin. Děti u nás naleznou nové 
sportovní a herní prvky, mnoho des-
kových her, xbox a další.

V září se těšíme na viděnou při 
Open party nebo jiných aktivitách 
pořádaných Klubem dětí a mládeže.

                                                                                                                                                 
Hana Skramuská,

Klub dětí a mládeže Mn. Hradiště
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Kolik metrů nití a látky je třeba 
k ušití indiánského teepee?
Právě odpověď na otázku z titulku se 
děti z indiánského kmene Osmaka 
Opo rozhodly zjistit. Ale nebylo to jen 
tak. Nejdříve jsme začali s papírem. 
Ten je totiž všude a dá se případně 
lehce opravit. Každé z dětí si posta-
vilo svůj malý model, aby zjistilo co a 
jak. Po papírovém modelu přišel na 
řadu další, už látkový. 

Děti se těšily a na jedné z na-
šich schůzek jsme se vypravili do 
lesa. Aby nám cesta rychleji ubíhala, 
hráli jsme během cesty hru „Na bi-
zona“, během níž jsme plnilidrobné 
úkoly a učili se navzájem si pomáhat 
a spolupracovat. V lese jsme rychle 
nasbírali dlouhé rovné klacky, které 
jsme použili jako tyče k teepee. V 
plánu jsme měli nějaké menší, ale 
co, děti si prosadily jeden už ne 
model, ale opravdové dětské teep-
ee s průměrem dva metry. Teď už 
zbývalo jen šít, zdobit a chlubit se. 
Usínání s praskajícím ohněm a za 
zvuku indiánských písní je totiž zá-
žitek, který musí prožít každý malý 

indián a indiánka. Ale tam se přece 
všichni nevejdeme, zaznělo během 
schůzky... 

Co je na tom nejkrásnější? Nyní 
už šijeme skutečné velké teepee, 
pod kterým budou děti spát během 
našeho táboření na Zábrdce. Zatím 
jsme v polovině celé akce, kterou 
nám umožňuje podpora ministerstva 
školství v podobě šablony pro nefor-
mální vzdělávání. Jistě, teepee vzni-
ká s pomocí dospělých, ale samotné 
společné tvoření je cílem. Učíme se 
pracovat s látkou a dřevem, předá-
váme dětem znalosti a samozřejmě 
si to pořádně užíváme. Nepochybu-
jeme o tom, že děti si svého teepee 
budou vážit, protože si jej samy na-
vrhly a samy si jej postaví. Ale pst! 
Děti ještě nevědí o tom, že se dočka-
jí skutečně velkého teepee.

Kmen Osmaka Opo je podporo-
ván městem Mnichovo Hradiště.

Zuzana Majdlochová, 
Iva Zadražilová, Osmaka Opo

Vzpomínají na místa, kde si hrávali jako děti
Život v Domově Modrý 
kámen už se začíná vra-
cet do normálních kolejí. 
V úterý 9. června se na-
příklad po delší odmlce 
opět konal reminiscenční 
kroužek. Klienti v rámci 
něj vzpomínali na svá 
dětství a na internetu 
jsme následně spolu  
s nimi hledali staré fo-
tografie míst, odkud po-
cházejí.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Zájmový kroužek RC modelů v SOU Hubálov
Naše učiliště připravuje své žáky 
na budoucí povolání automechanik 
a opravář zemědělských strojů, což 
jsou výhradně technické obory. Bě-
hem studia se žáci na skutečných 
exemplářích seznamují s jednotli-
vými částmi automobilů a zeměděl-
ských strojů – tedy se vším, s čím se 
jednou v životě setkají. Pro zajíma-
vost: někteří naši absolventi a také 
mnozí rodiče našich žáků pracují v 
oboru, někteří pak přímo ve Škoda 
Auto. V roce 2019 byla naše škola 
dokonce druhá co do počtu absol-
ventů nastupujících do uvedené 
společnosti. 

Před čtyřmi lety vznikl na naší 
škole kroužek zaměřený také na 
auta – v tomto případě jsou jimi 
dálkově řízené modely, navíc s hyb-

ridním pohonem. Zmíněný kroužek 
není v žádném případě samoúčelný. 
Žáci zde poznávají, že malé modely 
fungují naprosto stejně nebo dosti 
podobně jako skutečná vozidla, a to 
ve většině případů na stejných prin-
cipech. Nezáleží totiž na tom, jed-
ná-li se o skutečné auto nebo jeho 
malý model. Právě v tomto kroužku 
mají žáci příležitost prakticky si 

ověřit poznatky získávané ve výuce 
a ještě se přiučit něčemu novému. 
Činnost kroužku nespočívá v samot-
ném ježdění s již hotovými RC mo-
dely, ale v jejich stavbě, úpravách, 
ladění a samozřejmě také v jízdních 
zkouškách. 

Během práce na RC autě se 
žáci seznamují s jednotlivými ma-
teriály, způsobem jejich opracování 
a samozřejmě také výběrem vhod-
ného materiálu pro konkrétní část 
RC modelu. Nedílnou součástí při 
plánování a sestavování modelu je 
volba pohonu, vedou se diskuze na-
příklad o efektivitě a výhodách či ne-
výhodách střídavého motoru oproti 
motoru stejnosměrnému, o typu  
a velikosti baterií, rozložení hmot-
nosti, geometrii náprav a spoustě 

dalších věcí. Součástky mohou žáci 
vyrábět ručně nebo na strojích a v 
současné době hraje významnou roli 
technologie 3D tisku. Bez součástek 
zhotovených na 3D tiskárnách si 
stavbu RC modelu s hybridním po-
honem snad už ani nelze představit. 

Zmíněný hybridní pohon není 
hybridním v pravém slova smyslu 
– RC modely, kterými se v kroužku 
zabýváme, jsou totiž poháněny pou-
ze elektřinou. Její část je uložena  
v bateriích, zbytek auto získává  
z vestavěného vodíkového článku. 
Žáci vidí, že tahle koncepce pohonu 
je funkční a životaschopná.

Jan Janíček, učitel odborného 
výcviku a vedoucí kroužku 
RC modelů, SOU Hubálov

Legiovlak o prázdninách putuje českými 
městy, zastávku bude mít i v Hradišti
Osm prázdninových zastavení čeká 
během léta legionářské muzeum na 
kolejích – Legiovlak. Při putování 
českou krajinou ho budete moci na-
vštívit převáženě na severu a výcho-
du Čech. Po vynucené pauze je jeho 
posádka připravena podělit se o sto 
let starou historii se všemi generace-
mi, a to i přímo v Mnichově Hradišti.

Pojízdné muzeum je zpět ve 
starých kolejích po dlouhé pětimě-
síční přestávce. Zimní údržbu totiž  
prodloužily celorepublikové zákazy, 
ale s o to větší vervou jeho posád-
ka vypráví příběh o hrdinství, které 
umožnilo vznik Československé re-
publiky v roce 1918. 

„V posledních měsících jsme 
zaznamenali různé hanlivé vzkazy 
směrem k našim legionářům, o to víc 
se ukazuje důležitost vzdělávacích 
projektů, jako je Legiovlak, které si 
najdou cestu k veřejnosti,“ říká Jiří 
Charfreitag, tajemník projektu Legie 
100, a dodává: „Letos si připomíná-
me 100. výročí návratu našich legio-
nářů z Ruska, kde bojovali a umírali 
ještě téměř dva roky po konci první 
světové války. Našim diplomatům 
ale dávali do rukou ty nejlepší trumfy 
pro vyjednávání o podobě naší první 
republiky.“ Zapomenutým osudům  
a návratům do vlasti se bude Česko-
slovenská obec legionářská věnovat 
celý rok 2020, kdy oficiálně končí její 
projekt Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístup-
ná zcela zdarma každý všední den 
od 8 do 18 hodin a o víkendech od 
9 do 19 hodin. Kvůli hygienickým 
omezením nebude výklad historie 
probíhat každou hodinu přímo ve 
vagonech, ale na otevřeném pro-
stranství před jednotlivými vozy, aby 
mohly být dodrženy předepsané ro-
zestupy. Vnitřní expozici Legiovlaku 

s řadou zajímavých dobových expo-
nátů si ale každý bude moci projít 
individuálně. 

Každý návštěvník Legiovlaku 
může na místě zjistit, jestli měl legi-
onáře mezi svými předky. Posádka 
v plukovní prodejně dokáže vyhledat 
konkrétní osoby v databázi, kterou 
se i díky návštěvníkům daří doplňo-

vat o fotografie, dokumenty, vzpo-
mínky i hmotné předměty z pozůsta-
lostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 
2015 se takto podařilo doplnit na 15 
000 záznamů legionářů.

Expozici Legiovlaku v součas-
né době tvoří 14 dobových vagonů, 
které popisují život a boj legií na 
Transsibiřské magistrále. Historické 
vagony Legiovlaku jsou zrekonstru-
ovány tak, aby věrně odpovídaly 
dobovým reáliím a návštěvníkům 
co nejblíže přibližovaly podrobnosti 
z legionářského života a jejich boje. 
Soupravy legionářských vlaků byly 
totiž kasárna na kolejích a legio-
náři se museli postarat o vše sami 
a ještě v pohybu. Běžný příbytek 
vojáků představuje tzv. těpluška až 
pro 30 mužů, která ostře kontrastu-
je s luxusním salonním vozem pro 

důstojníky a generály. Návštěvníci 
si mohou prohlédnout i další vagony, 
například vůz polní pošty, nejspo-
lehlivější prostředek komunikace na 
celé tehdejší Sibiři, „létající“ sanitní 
vagon, vozy s kovářskými či krejčov-
skými dílnami a další. Způsob boje 
legionářů pak přiblíží improvizovaný 
obrněný vůz, který je po zuby vy-
zbrojený kulomety a zbrusu novou 
replikou ruského polního kanonu 
ráže 76 mm. Další zázemí před-
stavuje štábní vagon pro plánování 
operací či plošinové vozy s materiá-
lem včetně historické polní kuchyně. 

Další informace o projektu na-
jdete na webových stránkách www.
legiovlak.cz.

Miloš Borovička,
Čsl. obec legionářská

7.-12. 7. Česká Lípa  
13.-15. 7. Mnichovo Hradiště
28.7.-2.8. Dvůr Králové
4.-9.8. Martinice v Krkonoších
11.-16.8.  Nové Město nad Metují 
18.-23.8. Vamberk
25.–28.8. Opatovice nad Labem

Prázdninové 
zastávky Legiovlaku

Na místo ledového stromu
Letošní zima nám nepřála, co 

se týče mrazu, a tak jsem nemohl 
pro potěchu kolemjdoucích, ale ani 
svoji, vytvořit „ledový strom“ před 
naším rodinným domem v Bezručo-
vě ulici. Bývá to už skoro tradice, ale 
jak se praví: „Větru, dešti neporučíš“ 
a ani tomu mrazu nejde poručit…To 
je hlavně informace pro všechny ty, 
co se hodně divili, proč letos nemám 
„ledový strom“. Prostě dostatečně 
a dost dlouho nemrzlo. Tak se chci 
pochlubit něčím jiným, co vyrostlo 
právě v těch místech, kde v zimě 
bývával „strom z ledu“. 

Já téhle rostlině říkám podo-
mácku „vavrosdomospěstovatos“ a 
měl bych ještě jeden trochu imper-
tinentní název „pinďourovník“,  ale 
myslím si, že u nás je tato rostlina 
známá spíš jako Kleopatřina jehla 
a odborně  Kniphofia uvaria – mno-

hokvět hroznatý. Mně se líbí, a co 
vám? Je to inspirace pro ostatní, 
kteří mají na svých zahradách určitě 
také nějaké „skvosty“, které potěší 
oči čtenářů Kamelotu.

                                                                                                                                                 
Vladimír a Iva Vávrovi

Desatero návštěvníka CHKO
Český ráj je kromě lidí domovem i ti-
síců rostlinných a živočišných druhů. 
V zájmu zachování jedinečnosti kra-
jiny Českého ráje i pro další genera-
ce je třeba respektovat některá opat-
ření, která mají za cíl předcházet 

nevratným poškozením naší krásné 
přírody a krajiny. Respektujte prosím 
následující doporučení – buďte se  
u nás jako na návštěvě.

Správa CHKO Český ráj

• Nezpůsobujte nadměrný hluk, dopřejte klid volně žijícím živočichům  
i místním obyvatelům.

• Parkujte pouze na označených parkovištích. Vjíždět mimo vyhrazená místa 
je zakázáno.

• Odpadky do přírody nepatří. Co si do přírody donesete, zase si z přírody 
odneste.

• Neryjte do skal, nevratně tím poškozujete to nejcennější, co tu máme.
• Při svých výletech používejte cesty a turisticky značené stezky. Mimo 

poškozujete přírodu.
• Na kole jezděte pouze po cestách či cyklotrasách. Turistické trasy nejsou 

určeny pro jízdu na kole!
• Stanujte pouze ve vyhrazených kempech, oheň rozdělávejte pouze na 

vyhrazených ohništích.
• Než vyrazíte autem zvažte alternativní způsob veřejné dopravy (cyklobusy).

• Mějte svého psa pod kontrolou.
• Na koních jezděte jen po cestách a vyhrazených místech.
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Mnichovohradišťská pětadvacítka po třicáté

Pro většinu hráček poslední turnaj v kategorii žákyň
V sobotu 6. června se tým starších 
žákyň zúčastnil Zemského finále 
přeboru České obce sokolské ve 
volejbale žákyň, které se konalo  
v Pardubicích za účasti 11 týmů.   

Hradišťský tým hrál ve složení: 
Adéla Blažková, Aneta Červová, Eva 
Eysseltová, Simona Karlová, Kristý-
na Pacltová, Barbora Pospíšilová, Li-
liana Spišáková a Justýna Vrabcová. 
Do turnaje holky nastoupily s velkým 
očekáváním a hned v prvním zápa-
se hladce porazily tým Pardubic C. 
Ovšem dalším soupeřem v základní 
skupině byl Frýdek-Místek, což byl 
nakonec vítěz turnaje, a jeho suve-
renita byla vidět na první pohled již 
při rozcvičování a při hře se jen po-
tvrdila. Náš tým s ním utrpěl hladkou 
porážku a v základní skupině skončil 
na druhém místě. Následoval zápas 
s Bedřichovem C, který jsme vyhráli 
a postoupili do osmifinále. V osmifi-
nále jsme narazily opět na těžkého 
soupeře – Bedřichov A. První set 
dívky vyhrály, ve druhém setu se 
nám bohužel přestalo dařit na pří-
jmu a po sérii úspěšných podání 
Bedřichova jsme druhý set prohrály. 
Tiebreak byl již zcela pod taktovkou 
soupeře. Touto prohrou jsme přišly  
o šanci na medaili a čekaly nás boje 
o 5. až 8. místo. Vyhraný zápas  
s Českou Třebovou nás posunul do 
boje o 5. místo, který jsme svedly 
s týmem Pardubic A. V dramatic-

kém zápase jsme nakonec prohrá-
ly 25:27 a 27:29, a skončily tak na  
6. místě. 

Děvčata předvedla pěkný vý-
kon, zužitkovala vše, na čem v po-
slední době pracovala na tréninku, 
tedy zejména účinné a spolehli-

vé podání, variabilitu v nahrávce  
a v útoku a lepší pohyb po hřišti. Ob-
čas měla problém udržet pozornost 
a bojovnost do konce setu, ale to je 
dáno zejména malou herní zkuše-
ností z turnajů. Pro tři nové hráčky 
to byla první účast na volejbalovém 

Neděle 7. června patřila jubilejnímu 
ročníku Mnichovohradišťské pěta-
dvacítky – Memoriálu Ing. Josefa 
Hrona. Navzdory komplikované situ-
aci, kdy mohlo kdykoliv dojít k opě-
tovnému zpřísnění vládních opatření 
proti šíření koronaviru, se akce usku-
tečnila, a to za hojné účasti takřka 
sedmi desítek běžců.

Mezi muži exceloval Vít Pavlišta 
ze Silvini Madshus team, který zá-
vod dokončil v čase 1:20:08. Na dru-
hém místě se umístil Kamil Krunka 
z Běžeckého klubu Náchod s časem 
1:26:34 a na třetím Jan Švadlenka 
z AC Mladá Boleslav, jenž doběhl  
v čase 1:26:44.

Mezi ženami doběhla s nejlep-
ším časem 1:44:29 Gabriela Veiger-
tová z SK Slávia Jičín. Následovala 
ji Barbora Chumlenová z Lawi Stars 
MB s časem 1:48:14 a Ingrid Till-
mann z AC Čáslav s časem 1:52:09. 
Foto: Petr Lhota.

Martin Weiss

20. ročník volejbalového 
Memoriálu V. Adama

V Mnichově Hradišti se v neděli 
14. června uskutečnil open přebor 
České obce sokolské žáků Čech ve 
volejbale a letos s celkem solidním 
zájmem týmů. I tentokrát byla tato 
sportovní událost součástí již XX. 
ročníku Memoriálu V. Adama, tradič-
ního turnaje žáků.

V letošním roce se k účasti na-
hlásilo osm týmů, z toho byly tři druž-
stva ČOS. Hrálo se systémem dvou 
skupin po čtyřech družstvech na 
dva vítězné sety.  A skupinu tvořily 
týmy ČOS, tedy domácí Sokol Mni-
chovo Hradiště, Sokol Pardubice, 
Sokol Králův Dvůr a Dukla Liberec,  
v B skupině se pak utkaly týmy Slá-
vie Liberec, Lokomotiva Česká Lípa, 
Volleyball Nymburk a TJ Kralupy.

Turnaj provázelo „výhružné“ 
počasí, které hrozilo co chvíli kata-
strofou. Ráno lehce zapršelo, ale 
následně bylo celé dopoledne pří-
jemně pod mrakem, jenže co chvíli 
bylo slyšet bouřku, a to nepříliš dale-
ko. Několikrát nás silný déšt dle me-
teoradaru minul jen o pár kilometrů. 

V zápasech B skupiny si nejlépe 
vedl tým TJ Kralupy, který všechny 
své zápasy vyhrál velmi přesvědči-
vě. Druhá skončila Slávie Liberec, 
třetí Lokomotiva Česká Lípa a čtvrtý 
Nymburk. 

Domácí tým Sokola Mnichovo 
Hradiště začínal proti Dukle Liberec 
a po vyrovnaných setech sice podle-
hl, ale zápas odehrál se ctí. Násled-
ně domácí sokolíci v poměrně vyro-
vaném zápase s velkým množstvím 
chyb na obou stranách porazili Sokol 
Pardubice. Ve třetím zápase skupi-
ny pak po nepodařené první sadě 
podlehli Sokolu Králův Dvůr, když 
se tento zápas kvůli dešti nedohrál  
a první set rozhodl o celém výsled-
ku. Zhruba kolem 13. hodiny totiž 
bouřky přestaly chodit kolem Hradi-
ště a silný déšť a bouřka znemožnily 
další pokračování turnaje. Dukla 
zvládla i ostatní své zápasy a vybo-
jovala vítězství ve skupině A.

Díky prozíravému rozlosová-
ní bylo určeno pořadí týmů ČOS 

vzájemnými zápasy již ve skupině. 
Právě ve chvíli, kdy byl turnaj kvůli 
silnému dešti přerušen, dorazil re-
portážní štáb České televize a po 
půlhodině čekání, kdy dešt padal se 
stále velkou intenzitou, bylo rozhod-
nuto o ukončení turnaje. Vítězové 
skupin se přesunuli do sokolovny, 
kde hlavně pro reportážní štáb se-
hráli finálový zápas. V něm pak po 
rozpačitém úvodu byly lepší přesněj-
ší a bojovnější Kralupy, které zdolaly 
Duklu Liberec 2:0 a zaslouženě si  
z Mnichova Hradiště odvezly ceny 
pro vítěze.

Hrálo se bez zranění ve velmi 
příjemné atmosféře ve velmi dobře 
připraveném areálu na dvou antuko-
vých kurtech. Jako třetí hřiště výbor-
ně posloužilo sousední hřiště s umě-
lou trávou. Celkově zázemí turnaje 
fungovalo na výbornou. I díky tomu 
všechny týmy odjížděly po vyhlášení 
výsledků spokojené a s pocitem, že 
si zahrály dobrý volejbal na pěkném 
turnaji. Nezbývá než doufat, že pří-
ští rok do Mnichova Hradiště dorazí 
opět hodně kvalitních žákovských  
a hlavně sokolských  týmů. Za po-
řadatele pro to uděláme maximum.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

1. TJ Kralupy
2. VK Dukla Liberec 
3. Sokol Králův Dvůr
4. TJ Slávia Liberec  
5.- 6. Sokol Mn. Hradiště
5.- 6. Lokomotiva Česká Lípa
7. – 8. Sokol Pardubice 
7. – 8. Volleyball Nymburk      

Celkové pořadí 
turnaje

Tým TJ Sokol MH: zleva Matyáš Kryst, Tomáš Skřivan, Vít Javůrek, Martin Benda, 
Jan Litvik, Aleš Hybler, Mirek Lísek a Jakub Krejčiřík.

1. Sokol Králův Dvůr     
2. Sokol Mn. Hradiště   
3. Sokol Pardubice

Pořadí přeboru ČOS

turnaji a všechny ji zvládly na jednič-
ku. Většina hráček sehrála poslední 
turnaj v kategorii starších žákyň a od 
září je čeká kategorie kadetek.

Jana Tvrzníková, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Příměstské tábory ve Mšeně
Rádi bychom oznámili dětem, rodi-
čům i prarodičům, že příměstské tá-
bory ve Mšeně se uskuteční přesně 
tak, jak bylo naplánováno. V koro-
navirovém období jsme všichni měli 
jiné starosti. Nyní, kdy už se situace 
zklidnila, připomínáme, že jsou stále 
volná místa a můžete se hlásit.

První běh s hudebním zamě-
řením se uskuteční od pondělí 17. 
do pátku 21. srpna. Ale nebojte se, 
uvidíte, že na něco hrát nebo zpívat 
umí skoro každý. Druhý běh bude se 
bude konat od pondělí 24. do pátku 
28. srpna a bude už všeobecně po-
znávací. Táborů se mohou účastnit 
žáci základní školy a ne nutně jen té 

mšenské. 
Tábor se koná v pracovní dny od 

8 do 17 hodin. Dobrou zprávou je, že 
díky podpoře ministerstva školství 
bude letos bohatší vybavení, pest-
řejší program a přitom nižší cena (se 
vším všudy do tisícikoruny).

Zřídili jsme zvláštní e-mailovou 
schránku p-t-m@post.cz (Příměst-
ské Tábory Mšeno) a kdo potřebuje, 
může nám rovněž zavolat na číslo 
608 260 420.

Na letní setkávání s vašimi dět-
mi a vnuky se za organizátory těší

Roman Burda, Michal Šimek  
a Michal Hanzelín
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KINO

31. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HAVEL 
Tento film není o státníkovi, ale o obyčejném člověku – jeho láskách a nešva-
rech, disidentské činnosti a věznění. Děj se odehrává v letech 1968 až 1989. 

10. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SAMOTÁŘI (OBNOVENÁ PREMIÉRA PO 20 LETECH)
Skvělý film Davida Ondříčka a Petra Zelenky se vrací do českých kin po 20 
letech a přiblíží vám život několika mladých lidí v Praze, kteří jsou samotáři 
uprostřed davu… Silná a originální generační výpověď své doby aktuální i 
dnes!

11. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
3BOBULE 
Zveme vás na třetí pokračování oblíbeného filmu ze života vinařských man-
želů, který je nyní obohacen o dvojčata, ale také o partnerské problémy… 
V hlavních rolích Tereza Voříšková a Kryštof Hádek.

17. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AFRIKOU NA PIONÝRU 
Marek Slobodník, účastník výprav Dana Přibáně a jeho žlutých trabantů, 
nás provede africkým kontinentem na legendárních starých motorkách!

18. ČERVENCE, 20:30, FILMOVÁ PROJEKCE / LETNÍ KINO
PŘES PRSTY
Scénárista a režisér Petr Kolečko natočil příjemný letní film z prostředí plá-
žového volejbalu. Projekce u zámku proti kapli sv. Anny.

24. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / LETNÍ KINO
3BOBULE 
Třetí pokračování filmu ze života vinařských manželů, který je nyní oboha-
cen o dvojčata, ale také o partnerské problémy… V hlavních rolích Tereza 
Voříšková a Kryštof Hádek. Projekce u zámku proti kapli sv. Anny.

25. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MULAN 3D
Hrané filmové zpracování slavné čínské legendy o dívce, která odejde do 
armády místo svého otce, který nemá syna.

KALENDÁR AKCÍ

4. ČERVENCE, 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!

3. ČERVENCE, 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.

ZÁMEK

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.

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.

OD 5. ČERVENCE DO 30. SRPNA
POHÁDKOVÁ DOPOLEDNE ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE A POJIZEŘÍ 
Dětská prohlídka zámku (10:15 a 10:45) s průvodcem v dobovém kostýmu, 
vyprávějícím pověst O dvou zakletých rytířích a loutkové představení (11:30)
v sala terreně.

6. AŽ 12. ČERVENCE
SEMINÁŘ BAROKNÍ HUDBY BAROK BEZ PARUK  
Seminář hudební barokní praxe 17. a 18. století, který se odehrává v sala te-
rreně pod vedením uměleckého vedoucího Michala Pospíšila. Koncert účast-
níků 10. července od 17 hodin.

ˇ

18. A 19. ČERVENCE
ŠLECHTICKÉ KRATOCHVÍLE
Historické tance a scénky ze života šlechty v dobových kostýmech se soubo-
rem Mariane Libčice nad Vltavou.

27. ČERVENCE AŽ 2. SRPNA
SEMINÁŘ BAROKNÍ HUDBY BAROK BEZ PARUK  
Seminář hudební dobové praxe 17. a 18. století pro mírně vyspělé mladé mu-
zikanty ve věku od 13 do 20 let, který se odehrává v sala terreně pod vedením 
uměleckého vedoucího Collegia pro arte antiqua Mojmíra Poláčka.

29. SRPNA
HRADOZÁMECKÁ NOC
Kostýmovaná slavnost na počest Valdštejnů. Od 14 a 17 hodin u salla terre-
ny vzdělávací programy Valdštejnské osobnosti v průběhu staletí pro rodiče  
s dětmi. Od 18 hodin do půlnoci v zahradě a konírně zámku valdštenská kos-
týmovaná slavnost. Oživené noční prohlídky od 20:00, 20:45, 21:30 a 21:45 
hodin na téma Setkání panovníků Sv. Aliance v roce 1833.

OSTATNÍ

8. A 22. ČERVENCE, 5. A 19. SRPNA, 16:00, ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

13. AŽ 15. ČERVENCE, 8:00 AŽ 18:00, VLAKOVOVÉ NÁDRAŽÍ
LEGIOVLAK V MNICHOVĚ HRADIŠTI 
Do Hradiště přijíždí pojízdné železniční muzeum přibližující význam a osu-
dy československých legionářů v Rusku – Legiovlak. Navštivte vojenský 
ešalon sestávající ze 14 zrekonstruovaných vagónů a parní lokomotivy.

24. AŽ 26. ČERVENCE, ULICE V LIPÁCH
ANENSKÁ POUŤ 
Tradiční Anenská pouť v Mnichově Hradišti! Můžete se těšit na pouťové 
atrakce, lunapark a samozřejmě i bohatý sortiment stánkového prodeje, 
dobré jídlo i pití.

26. ČERVENCE, KOSTEL SV. JAKUBA A FARNÍ STODOLA
ANENSKÁ POUŤ – PROGRAM NA FAŘE
Nedělní poutní bohoslužba od 10 hodin v kostele sv. Jakuba s následným 
děkovným procesím k soše sv. Anny a od 16 hodin program s dechovou 
hudbou Český ráj Všeň pod vedením Jaroslava Raulina ve farní stodole.

DO 31. SRPNA, BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ KATEŘINY BÍBRLÍKOVÉ
Fotografická výstava ve vestibulu knihovny.

26. ČERVENCE, AREÁL MSK, KLÁŠTERSKÁ ULICE 
BENEFICE PRO HONZÍKA: OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ MSK 
Slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště MSK formou benefičních 
fotbalových utkání. Od 14:30 zápas MSK A – Slovan Frýdlant, od 16:30 
MSK Stará garda – Real Top Praha, 18:30 předání šeku pro Honzíka Ha-
nuše,18:40 autogramiáda týmu Real Top Praha.  

25. ČERVENCE, AREÁL MSK, KLÁŠTERSKÁ ULICE
BENEFICE PRO HONZÍKA
Koncert na podporu Honzíka Hanuše. Moderuje Jakub Štefek. Areál ote-
vřen od 16 hodin. Od 18 hodin zahraje Panoptic Summer Band, od 20:30 
hodin Jakub Děkan s kapelou, od 22 hodin Víkend Rock. Vstupné 200 Kč.

MSK

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

31. SRPNA
NA BABU A DĚDKA
Začátek školního roku je na dosah! Pojďme si poslední den prázdnin zpes-
třit výletem do blízkého okolí Hradiště! Už jste byli na Babě a Dědkovi? 
Pokud ne, vězte, že vás čeká příjemná procházka ve stínu stromů a plnění 
úkolů na naučné stezce. Rodiče nechte doma, zvládneme to bez nich.  

MUZEUM
DO 30. SRPNA
KDE BYDLELY PANENKY
Výstava historických pokojíčků ze sbírky Muzea hraček v Rychnově n. K. Díl-
ničky jako doprovodný program se konají 18. července a 15. a 29. srpna.

8. SRPNA, 20:30, FILMOVÁ PROJEKCE / LETNÍ KINO
POMÁDA
Retro muzikál s řadou známých hitů. Projekce u zámku proti kapli sv. Anny.

Kino promítá i v srpnu, v době uzávěrky Kamelotu však nebyl program  hotov.

Upozornění: Vzhledem k nejisté situaci způsobené pandemií koronaviru mohou být veškeré letní akce ovlivněny vládními opatřeními a jejich případným rozvolňováním či zpřísňováním. 
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Asi mnoho lidí a také politiků za-
skočil fakt, že industriální a pro-
sperující lidské společenství v jeho 
sebevědomém rozvoji může tak 
zásadně ovlivnit velikostně nepatrný 
biologický objekt – virus. Naše ne-
odůvodněné sebevědomí by z toho 
mělo vyvodit nějaké ponaučení, ale 
to vše ukáží teprve měsíce a roky 
příští. Pandemie citelně zasáhla 
snad všechny oblasti našeho života. 
Život v rodinách, školách, ekonomi-
ku, kulturu, zdravotnictví atd., ale 
to jsme pocítili všichni. Na druhou 
stranu je třeba i v těchto těžkostech 
hledat něco pozitivního. Rodiče trá-
vili více času s dětmi, které nemohly 
do škol, řada lidí si uvědomila, že 
kolem žijí starší spoluobčané, pro 
které je dnešní svět poněkud obtíž-
nějším místem k žití, firmy musely 
zhodnotit své rezervy a možnosti 
a další a další. V přírodě bylo vi-
dět daleko více sportovců či lidí na 
procházkách, kteří využívali volný 
čas i změněné sociální podmínky 
tímto způsobem. To je určitě dobře. 

Bohužel, zvýšený pohyb lidí 
venku, často mimo cesty a např. 
s volně puštěnými pejsky, přišel  

v době nejméně vhodné, totiž  
v době, kdy hnízdí celá řada ptac-
tva na zemi v porostech a zaječky  
a srny kladou svá mláďata. Člověk 
tak často matky od jejich mláďat od-
hání a ne vždy se podaří kontakt zno-
vu navázat. Vrcholem je volný pohyb 
psů v honitbě, se kterým se, bohu-
žel, stále setkáváme. Těžko uvěřit, 
že důvodem je pouze jakási nezna-
lost či omyl, protože ani přes přímé 
upozornění někteří pejskaři nedbají 
a jsou přesvědčení, že venčení v 
lese je samozřejmé, neuvědomují si, 
že porušují hned několik zákonných 
ustanovení. Jiní ve snaze každé na-
lezené mládě zachránit jej odnesou 
a shánějí záchranou stanici, kam by 
je umístili netuše, že nejlépe je mlá-
dě v klidu ponechat, aby si je matka 
našla sama a dále o ně pečovala. 
Takových případů zaznamenáváme 
každoročně neuvěřitelné množství.

Přírodu negativně ovlivňuje celá 
řada faktorů, nejvíce však činnost 
člověka: neuvážlivá výstavba sídlišť 
(příklady máme přímo před nosem), 
houstnoucí automobilová doprava, 
znečištění z průmyslové výroby  
a zemědělství. Velkým problémem 

Psáno na okraj: 
Na co se při pandemii nemyslí

KOMENTÁŘE A NÁZORY

je i narůstající sucho. Období od 
března do června je z tohoto po-
hledu zdaleka nejhorší. V poslední 
době se např. při seči používají 
výkonné stroje s širokým záběrem, 
před kterými ani dospělá zvířata 
často neuniknou. Roční ztráty na 
srnčatech posekáním se odhadují 
na desítky tisíc mláďat, o ostatních 
ani nemluvě. Je těžké tomu zabránit. 
My, myslivci, pokud se nám podaří 
získat včas informaci od zemědělců 
o plánované seči, procházíme po-
rosty s loveckými psy a instalujeme 
plašiče, abychom mláďata a jejich 
matky přiměli porost opustit. Suchu  
pomáháme zvěři čelit instalací na-
pajedel a péčí o jejich doplňování. 
Pro návštěvníky přírody se sna-
žíme umisťovat informační tabule  
o správném chování v přírodě, ne-
boť bez součinnosti a vstřícného  
a ohleduplného chování všech je 
naše činnost marná. A přitom se 
zdá být přirozené, že k bezbranným 
mláďatům budeme nejohleduplnější  
a budeme je chránit. Pomůžete nám? 

Za Myslivecký spolek U Obůrky, z.s.,
Dr. Jiří Šimůnek, předseda   

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.
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příspěvek na penzijní připojištění
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slevové poukázky na nákup zboží
multisport kartu a lázně
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INZERCE

Zrekonstruované hřiště MSK 
otevře charitativní akce
Během pouťového víkendu bychom 
vás rádi pozvali na dvoudenní cha-
ritativní akci Benefice pro Honzíka, 
která se uskuteční v sobotu 25. 
července a následně v neděli 26. 
července v areálu Mnichovohradišť-
ského sportovního klubu. 

V sobotu se uskuteční chari-
tativní kulturní akce, na které vy-
stoupí tři hudební uskupení. Areál 
bude otevřený od 16 hodin, hudební 
produkce začne v 18 hodin na ven-
kovním pódiu. Jako první zahraje 
hudební těleso Panoptic Summer 
Band, ve kterém hraje známý hra-
dišťský hudebník Ota Menzel, ve 
20:30 vystoupí se svým bandem 
zpěvák Jakub Děkan a svým koncer-
tem od 22 hodin zakončí večer zná-
má kapela Víkend Rock. Vstupné 
bude použito na podporu nákladné 
léčby zdravotně handicapovaného 
Honzíka Hanuše z Mnichova Hra-
diště. Přispět budete moci nejen 
účastí, ale i platbou na transparentní 
účet 2901825500/2010 vedený u Fio 
banky a.s. nebo přímo na místě do 
zapečetěné pokladničky.

Pro návštěvníky bude připra-
veno bohaté občerstvení, grilovaná 
masa, klobásy, sýry. Kočičí kabinet 
připraví svoje tradiční pochoutky  
a míchané nápoje. Na stáncích 
budou vychlazená klášterská piva  
a Plzeňský Prazdroj. Vlastní stánek 
bude mít i Vinotéka na náměstí a k 
dispozici budou i dva venkovní bary. 

V neděli 26. července bude 
akce pokračovat sportovní částí. Ve 
14:30 hodin nastoupí v rámci přípra-
vy k fotbalovému utkání tým MSK 
„A“ proti Slovanu Frýdlant. Poté se 
od 16:30 hodin odehraje benefiční 
fotbalové utkání mezi legendami 
MSK a Realem Top Praha. Tento 
tým je složený z osobnosti kulturní-
ho a sportovního života a akce se 

účastní bez nároku na honorář. Tým 
osobností vznikl v roce 2000 a jeho 
posláním je podpora nejrůznějších 
charitativních akcí, a to převážně 
sportovních. Dres Realu Top Praha 
obléká například Robert Záruba, 
Ivan Trojan, Jakub Štáfek, Vojta 
Dyk, Dominik Hašek, Jan Koller, Pa-
trik Berger, Vladimír Šmicer, David 
Pastrňák, Jakub Voráček a mnoho 
dalších osobností. Účast již před-
běžně přislíbili například komentátor 
Jaromír Bosák, herec Ladislav Ham-
pl, novinář a publicista Jan Šmíd, ku-

Honzíček se nám narodil jako první dítě s vrozenou vývojovou vadou pravé ruky, na které má pouze dva prsty,  
a to palec a prsteníček. Když bylo Honzíkovi asi půl roku, lékaři mu diagnostikovali opoždění psychomotorického 
vývoje. Objevily se také první epileptické záchvaty. Později se zjistilo, že Honzík trpí těžkou formou epilepsie tzv. 
Westovým syndromem. Na základě doporučení lékařů jsme asi v prvním roce Honzíka kontaktovali ranou péči, 
se kterou do současnosti spolupracujeme. Honzíkův vývoj se v souvislosti s epilepsií téměř zastavil a všechny 
pokroky ve vývoji jsou velice pozvolné. Nyní je Honzíkovi šest roků. Naučil se vydržet samostatně v sedu, rád tak 
prozkoumává různé hmatové a zvukové hračky. Zrakem vnímá svět velice omezeně, a proto se stále věnujeme 
jeho zrakové stimulaci, abychom u Honzíka udrželi zájem alespoň o světelné a kontrastní podněty. Honzík je 
odkázán na pomoc druhé osoby po dobu 24 hodin denně. Prognóza budoucího vývoje je značně nejistá, může ji 
však zlepšit pravidelná rehabilitace a další terapie – například speciální lázeňské pobyty, rehabilitace v bazénu, 
canisterapie, hipoterapie atd. V současné době zatím nejlepší výsledky vidíme při každoročních měsíčních reha-
bilitacích na Neurorehabilitační klinice Axon v Praze, kde má Honzík svého osobního terapeuta. Tato rehabilitace 
je ovšem finančně velmi nákladná. Platíme ji z vlastních zdrojů. Každý den provádíme s Honzíčkem také speciální 
chirofonetiku, neuromobilizaci a domácí rehabilitaci. V září 2016 začal Honzík chodit do speciální mateřské školky 
Sluníčko v Turnově, kde se mu moc líbí. I zde má pravidelnou rehabilitaci a stimulaci. Díky školce má Honzík také 
kontakt s jinými dětmi. I přes veškeré těžkosti, které Honzíka potkaly, je to veselý, usměvavý kluk a každý jeho po-
krok je pro nás obrovskou odměnou a radostí. Aby Honzík mohl dělat pokroky ve svém vývoji, je zapotřebí mnoho 
finančních prostředků, spousty našeho času a lidí, kteří nás v této situaci doprovázejí a pomáhají. Děkujeme vám 
všem proto za podporu, aby mohl náš syn dělat další krůčky ve svém vývoji.

Rodiče Honzíka vyprávějí příběh svého syna

chař a moderátor Jiří Babica, herci 
David Suchařípa a Leoš Noha nebo 
fotbalista Lukáš Zelenka.  

Celý výtěžek z hudebního ve-
čera bude společně s výtěžkem  
z fotbalového odpoledne předán 
bezprostředně po utkání Real Top 
Praha s místní starou gardou na 
nově zrekonstruovaném hřišti rodi-
čům Honzíka Hanuše. Následovat 
bude autogramiáda osobností hos-
tujícího hvězdného týmu.

Výkonný výbor MSK

Nejčastější mýty a omyly v oční optice
V naší optické praxi se pravidelně 
setkáváme s řadou mýtů a omylů. 
Šíří se neochvějně mezi populací 
obrýlenou i neobrýlenou a většinu  
z nich už jistě slyšel každý z vás. 
Ráda bych dnes ty nejčastější uved-
la na pravou míru a třeba vám tím 
ušetřila zbytečné obavy o zrak váš či 
vašich blízkých.

Dioptrie na dálku jsou „mínus”, 
na blízko jsou „plus”.

Velmi časté, zjednodušující 
tvrzení, které můžete nalézt i na 
stránkách učebnic pro základní ško-
ly. Ve skutečnosti se však zrakové 
vady nedělí na „dálku” a „blízko”. Ty 
základní se nazývají krátkozrakost  
a dalekozrakost a jejich korekce se 

nosí na obě vzdálenosti. Krátko-
zrakost korigujeme „mínus” čočka-
mi, dalekozrakost „plus” čočkami  
a uživatelé se přes ně dívají do dálky  
i blízka. Tedy až do doby, než někdy 
po čtyřicítce nastoupí vada zvaná 
vetchozrakost. V této době i dosud 
brýlemi nedotčení jedinci začnou po-
ciťovat obtíže při čtení a typicky na-
tahovat ruce, až zjistí, že nastal čas 
na první brýle na čtení. Tyto jsou pak 
opravdu pouze na čtení a do dálky 
přes ně nelze koukat. Krátkozrakým 
lidem někdy stačí svoje mínusové 
brýle na blízko sundat či si pořídit 
druhé brýle na čtení, které budou  
u větších vad opět „mínus” u men-
ších vad se mohou dostat i do „plus”. 
Dalekozrací pak potřebují na blízko 

silnější „plus”, než mají na dálku. Jak 
vidíte, variant je hodně, tak doufám, 
že jste se v těch plusech a mínusech 
úplně neztratili.

Nošením brýlí se oči ještě víc zka-
zí a zleniví.

Opravdu ne. Zraková vada je 
dána geneticky, podobně jako výš-
ka postavy či barva vlasů. Nošení 
korekce je nezbytné, aby člověk vi-
děl ostře a její odmítání vede pouze  
k omezení zrakového vnímání  
a dalším potížím. Studie ukazují, že  
v technicky rozvinutém světě do-
chází k velkému nárůstu počtu krát-
kozrakých dětí. Souvisí to s časem, 
který děti tráví v uzavřených prosto-
rách a díváním se do blízka         ...16
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Z HISTORIE

Perníková chaloupka a Píčův statek
Před třiceti lety, jedenáctého čer-
vence roku 1990, zmizela jedna  
z pozoruhodností a turistických za-
jímavostí našeho kraje – Perníková 
chaloupka. Tímto článkem chceme 
jak pamětníkům, tak těm mladších 
připomenout její historii a podobu.

Chaloupka byla původně su-
šárnou ovoce patřící ke známému 
Píčovu statku na Hradech. Zastav-
me se tedy nejprve u tohoto statku. 
Poprvé je existence usedlosti na 
Hradech zmiňována již v roce 1554. 
Ze 17. století jsou známa už jmé-
na jeho majitelů – byli jimi členové 
rodu Komárků. Do této rodiny se 
přiženil v roce 1716 Jan Píč, jehož 
rod zde pak sídlil až do 50. let 20. 
století. Píčovi hospodařili na té-
měř 15 hektarech polí, luk, pastvin  
a lesů. Známi byli také chovem koní. 
Poslední hospodář Václav Píč byl 
podle vzpomínek pamětníků člověk 
vysoké rozložité postavy, bodrý, 
poctivý, přemýšlivý, dobrého srdce. 
Protože přes dvůr jeho statku vedla 
turistická cesta, takzvaná Budov-
cova stezka, byly o něm zmínky i v 
turistických průvodcích. Jeho statek 
byl dokonce označován jako Píčův 
hrad. Kavkám hnízdícím v okolních 
skalách se přezdívalo Píčovi holubi. 
Když Václav Píč v roce 1941 ze-
mřel, objevila se zpráva o jeho úmrtí  
a slavném pohřbu i v novinách Ve-
černí české slovo a Národní politika. 
Po jeho smrti už ale hospodářství 
na Hradech postupně upadalo. Na 
statku zůstala pouze vdova Anna 
Píčová se synem Vladimírem. Ten 
byl v rámci násilné kolektivizace  
v roce 1952 zatčen a poslán na práci 
do kamenolomu, jeho matce se po-
dařilo utéct k dceři do Branžeže, kde 
v roce 1955 zemřela. Statek byl zná-
rodněn a postupem času se rozpa-
dal, během krátké doby z něho zbyly 
pouze ruiny. V povědomí obyvatel 
okolních vsí však zůstal a o životě 
na Hradech se dodnes zachovaly 
různé příběhy. 

Citujeme z brožurky Pověstné 
báchorky Mnichovohradišťska: „Do-
dnes se vypráví o Píčově svini, která 
neváhala vážit náročnou cestu z les-
ní samoty Píčova statku až do Hoš-
kovic, když ,na ni přišlo jaro‘. Když 
ji Hoškovičtí ráno našli u obecního 
kance, hned věděli, kam ji mají od-
vést zpět. Také o pořádku a čistotě 
na Píčově statku měli okolní obyva-
telé svou představu. Ještě dnes zde 
můžete zaslechnout povzdechnutí: 
,Ať to u nás nevypadá jak u Píčů na 
Hradech!‘ Odkazuje to na obecné 
povědomí o benevolentním přístupu 
hospodářů k domácímu zvířectvu, 
které mělo volný přístup i do hlavní 
světnice, a podle toho to v ní také 
vypadalo. Přetrvalo také vyprávění  
o tom, jak se u Píčů topilo v kamnech. 
Aby nemuseli sekat dřevo, zatáhli do 
světnice dlouhé poleno, jehož jeden 
konec vložili do otevřených kamen,  
a postupně, jak uhořelo, ho posou-
vali dále, až shořelo celé.“

A perníková chaloupka? Ta byla 
vlastně víkendovým obydlím rodiny 
Thonovy, jimž patřil podnik Graniton, 
továrna pro uměleckou keramiku 
z kameniny ve Svijanech – Podo-
lí, dnes bychom řekli v Břehách u 
Doubravy. Její vznik popsal ve svých 
vzpomínkách, psaných kolem roku 
1950, pan Karel Thon, narozený  
v roce 1876. 

„… na Mužských skalách byl 
statek a tam stála polorozbořená, 
bývalá sušárna na švestky. (…) Ma-
jitel, rolník Píč, člověk zlatého srdce, 
nám dal povolení, abychom si sušár-
nu zařídili, jak potřebujeme, nežádal 
ani nájem, dalo se tedy do práce  
s několika ochotnými zaměstnanci  
z továrny ve Svijanech. Bylo to 

doufám v r. 1920. …Bylo to mnoho 
práce řemeslné, hlavně tesařina, 
truhlářství, zednictví a práce pomoc-
né. Mnoho dní a hodin docházeli 
příslušní zaměstnanci továrny ve 
Svijanech, musíme poznamenati, 
že nechodili sem za ziskem, nýbrž 
pracovali zde s láskou, vlastně měli 
z toho radost, opravdu všichni jsme 
budovali v jednom duchu koutek 
radostný a idylický. Kamna, krov, 
stěny, okénka, strop, nábytek, vše 
vyžadovalo zvláštní soustředění,  
a proto to rostlo k radosti všech.“  

Dodejme, že o originální výzdo-
bu chaloupky se zasloužily děti ze 
školy ve Všelisích, které často se 
svým učitelem Havránkem přijíždě-
ly do Thonovy továrny a podílely se 
na zdobení zde vyráběné keramiky. 
Kromě vnějšku vyzdobily i interiér 
chatky, nábytek a další vybavení. 

Karel Thon pokračuje dále: 
„Vzadu za chatou byl kus stráně 
upraven s pěšinkami a záhonky jako 
lesní zahrádka, osazena květinami, 
na konci byla přirozená skála, upra-
vena jako altánek pod širokými vět-
vemi habrů, celý komplex oplocen, 
vpředu i vzadu ponecháno malé 
prostranství pro posezení na slunci, 
oběd, svačinu, pro společnost. To 
vše vyžadovalo mnoho práce, čas  
i lásku k věci. Třicet let (celkem 70 
let, pozn. aut.) tam rodina, dnes i děti 
se svými přáteli tráví své volno…“

Chaloupka se stala místem mi-
lým nejen členům rodiny Thonovy, 
ale byla i častým cílem výletů. Vedla 
k ní dokonce i značená turistická 
cesta. Svým pohádkovým vzhledem 
a romantickou polohou u rozvalin bý-
valého statku dokázala potěšit děti  
i dospělé. Bohužel v létě roku 1990 
shořela, a tak o její existenci dnes 
svědčí pouze fotografie a pohledy. 

A ještě jedno tajemné místo 
najdeme v blízkosti Píčova statku. 
Kříž vytesaný ve skále s datováním 
do roku 1877 podle pověsti označuje 
místo, kde jeden člen Píčovy rodiny 
oral pole a i s koňmi spadl z útesu 
dolů. Příslušné matriky však žádné 
takové neštěstí neevidují. Naopak 
se můžeme dozvědět, že zde 30. 
dubna téhož roku ve věku 52 let za-
hynula pádem ze skály Barbora Bu-
rešová, manželka domkáře Josefa 
Bureše z Mužského čp. 27.

Ačkoliv tedy na Hradech už ne-
najdeme ani Perníkovou chaloupku, 
ani Píčovo hospodářství, stojí i dnes 
zato sem přijít. V tichu, pod vysoký-
mi lesními stromy si můžeme ve své 
fantazii představovat, jak se žilo na 
tomto neobvyklém místě před dese-
tiletími či staletími.

Na závěr velmi děkujeme paní 
Marii Kozákové za zapůjčení jedi-
nečných vzpomínek členů rodiny 
Thonovy a řady unikátních fotografií. 

Jana Dumková, Karel Hubač, 
Muzeum města Mn. Hradiště

Letošní letní sezóna patří v měst-
ském muzeu historickým hračkám. 
K vidění jsou pokojíčky, kuchyňky 
nebo prádelny, kde panenky vedly 
svou malou domácnost, ale i koloni-
ály plné zboží, kde panenky nakupo-
valy. Návštěvníci se mohou přenést 
do časů našich babiček a prababi-
ček a obdivovat, s jakým řemeslným 
umem byly všechny věrohodné de-
taily vyrobeny. 

K nejvzácnějším z vystavených 
kousků patří papírový skládací 
domeček vyrobený v letech 1880–
1890. K porovnání jsou vystaveny  
i dnešní neméně kouzelné papírové 
domečky. Většina pokojíčků je ale 
vyrobena ze dřeva a je buď domácí 
výroby, nebo tovární. K významným 
továrnám v Čechách zaměřujícím se 
na tento sortiment patřila například 
firma Blank z Ústí nad Orlicí založe-
ná v roce 1880. V bohatém textovém 
doprovodu se můžete dozvědět více 

zajímavých informací nejen o historii 
výroby, ale také o procesu vzniku sa-
motných hraček.

Pro děti i dospělé je v rámci 
výstavy připraven poznávací kvíz 
s ukázkou několika různých dřevin 
a výrobků z nich. Máte možnost 
zjistit, jak dalece se vyznáte v truh-
lářském řemesle. Výstava je rovněž 
obohacena o setkávání s Jednotou 
bratrskou, která v muzeu pořádá ce-
lodenní sobotní dílničky pro děti ve 
dnech 18. července a 15. a 29. srp-
na. Přijďte s celou rodinou, vyrobte 
si a následně odneste jednoduchý 
výrobek ze dřeva!

Bezpečnostní hygienické pod-
mínky výstavy i dílniček jsou dodr-
žovány a řídí se platnými aktuálními 
předpisy.

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

Píčův statek a perníková chaloupka na snímku z roku 1943.

Turisté u perníkové chaloupky na snímku z 60. let. Neznáte je?

Takto vypadal Píčův statek do roku 1941.

Vlevo Marie Thonová (nar. 1876) a Anna Píčová na zápraží Píčova statku.

Muzeum hostí do konce 
srpna výstavu hraček

Uctili Václava Budovce
21. června uplynulo 399 let od popravy 27 vůdců českého stavovského 
povstání včetně někdejšího majitele mnichovohradišťského panství Václa-
va Budovce z Budova. Při této příležitosti položili členové Jednoty bratrské  
k Budovcově soše květinu. V tentýž den uctili památku významného šlechtice 
zástupci města rovněž v Praze na Staroměstském náměstí. (wes)
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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

INZERCE

ZDRAVOTNÍ PROGRAMY 2020
příspěvky proplácíme od 1. 2. do 11. 12. 2020

PRO DĚTI
700 Kč na sport
500 Kč na dentální hygienu
2 000 Kč na rovnátka

PRO MAMINKY
500 Kč v době těhotenství
1 000 Kč po porodu
batůžek a teploměr

pro každého novorozence

PRO SENIORY
500 Kč na sport, pomůcky 

pro prevenci úrazů…

PRO DOSPĚLÉ
500 Kč na pravidelnou 

sportovní aktivitu v rámci 
fi tness center

1 000 Kč  na odvykání 
kouření

PRO DÁRCE KRVE
 až 5 000 Kč

… příspěvky na diety pro 
specifi cké diagnózy, na moderní 
diagnostické a léčebné metody, 
ozdravné pobyty, očkování 
a mnoho dalšího.

Chcete se stát naším klientem a mít tyto a další výhody?
Registrujte se k Zaměstnanecké pojišťovně Škoda od 1. 7. do 30. 9. 2020.
Do péče Vás přijmeme od 1. 1. 2021.

Sledujte nás na  zpskoda
www.zpskoda.cz

...dokončení ze strany 12

Pokud tedy chcete pozitivně 
zasáhnout, aby se vašemu dítěti 
nezhoršovala krátkozrakost víc, než 
je dáno geneticky, dopřejte mu co 
možná nejvíce pohybu na čerstvém 
vzduchu pod otevřeným nebem. 
Samozřejmě ovšem se správnou 
korekcí. Oko v tomto případě dává 
mozku dostatek podnětů z dálky,  
a tím nedochází k druhotnému roz-
voji krátkozrakosti.

Nikdo v rodině brýle nenosí, tak je 
nebude potřebovat ani moje dítě.

Výše sice uvádím, že zraková 
vada je dána geneticky. Ale nikdo 
neví, jaké geny se zrovna prosadí 
a zda nějaký váš prapředek neměl 
oční vadu. Navíc se může stát, že 
dítě po jednom z rodičů zdědí lomi-
vý systém oka a po druhém rozměr 
oka. A pokud dojde k nesouladu 
těchto dvou, vada je na světě. Proto 
je nutné kontrolovat zrak dítěte při 
pravidelných prohlídkách u dětského 

lékaře a v případě podezření na oční 
vadu provést další vyšetření.

Dáme raději méně dioptrií, ať se 
oko cvičí.

Další velmi rozšířený mýtus, kte-
rý bohužel můžete slyšet i z úst ně-
kterých lékařů. Není tomu tak. Oko 
není biceps, proto ho nelze vycvičit. 
Podkorigování vady u krátkozrakosti 
vede k neostrému vidění a zapoje-
ní pomocných mechanismů, jako 
je mhouření víček, naklánění hlavy 

apod., také může vyvolávat bolest 
hlavy a kolem očí, tlak za očima či 
začervenání a pálení očí a víček.  
V nejlepším případě si člověk prostě 
jen zvykne na to, jak špatně vidí a je 
vlastně spokojen. U podkorigované 
dalekozrakosti dochází k zapojová-
ní akomodace oka, která má sloužit 
pouze k zaostřování na blízko. To  
s sebou nese opět riziko jiných potí-
ží, jako je snížená schopnost delší-
ho čtení, bolesti hlavy, závratě, ne-
volnosti, občasné dvojení obrazu při 

únavě, kolísavé vidění. U dětí vede 
větší neřešená dalekozrakost až  
k rozvoji šilhání. 

Čtením při špatném osvětlení se 
oči kazí.

Časté, avšak nepodložené 
tvrzení. Tím však neříkáme, že jim 
prospívá. Špatné světelné podmínky 
zhoršují kontrast a výrazně zvyšují 
námahu při čtení. Oči se tedy dříve 
unaví, začnou pálit, slzet nebo vidět 
rozmazaně. Nevede to však k trvalé-

mu zhoršení zraku či nutnosti nosit 
brýle, protože jsme v dětství četli 
pod peřinou při baterce. Oči dětí  
a mladých lidí podobné situace bez 
potíží zvládnou, dříve narození si za 
šera číst nemohou a dobře vědí, že 
dobré osvětlení je pro ně nutností.

Pokračování v příštím čísle.

Edita Řezáčová

Nejčastější mýty a omyly v oční optice...

Záplava květů na příjezdu do města
Pro řadu Hradišťáků se stal kruhový 
objezd na příjezdu do města v ulici 
Víta Nejedlého místem, které jim 
při jízdě autem mnohdy vykouzlí 
úsměvna rtech. Koncept rozkvetlé 
louky, která uprostřed okružní kři-
žovatky hýří barvami, pochází od 
zahradníka Tomáše Velicha. Nyní, 
po několika letech od osázení plo-
chy, už jedny květy během roku 
postupně střídají jiné a pastva pro 
oči i pro včely se plynule proměňuje.  
V budoucnu by mohl být uprostřed 
kruhového objezdu umístěn navíc 
ještě znak města. 

Martin Weiss


