
KRONIKÁŘKA
Rozhovor s Miroslavou Ry-
dvalovou o práci na kronice 
města, kterou vede už dva-
náct let, o trémě i hrdosti na 
rodné město.
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PROJEKTY
Navzdory omezením veřej-
ného života pokračují roz-
běhnuté projekty i příprava 
nových. Dokončení komu-
nitního centra už se blíží.
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 DUBEN 2020

HOROLEZCI
Městské muzeum připravu-
je výstavu věnovanou horo-
lezcům a skalním stěnám  
v regionu. Čekají vás foto-
grafie, filmy i horolezci.
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INZERCE

Roušky jako symbol letošního března, 
Hradiště vytáhlo do boje proti epidemii

NEJTEZŠÍ TÝDEN ZA 
6 LET STAROSTOVÁNÍ

Vážení Hradišťáci, 

v neděli 15. března ráno jsem si uvědomil, že je fakt zle. Došlo 
mi, že nemoc je kolem nás, nemáme žádné ochranné pomůcky 
a v lidech se začíná stupňovat strach z nákazy, o které víme tak 
málo. Začal jsem dělat to, co umím: zapojil jsem lidi a nasadil 
tempo o několik stupňů rychlejší než obvykle. Na stovky telefo-
nátů si zvyknete raz dva, stejně tak na nedostatek spánku, ale 
na komentáře typu – na nás nezbylo, vy blbci – když roušek 
na rozdávání prostě nemáte dostatek a přitom se snažíte zajistit 
alespoň základní ochranu rovným dílem pro ty nejohroženější, 
pro zdravotníky, policisty, hasiče, seniory, dobrovolníky nosící 
nákupy babičkám a dědečkům domů a další lidi, na tuhle nená-
vist kapacitu zkrátka nemáte... 

Mockrát jsem se v následujícím týdnu probudil a měl pocit, 
že to celé není pravda. Mockrát jsem byl blízko k slzám a křiku 
z frustrace. Nemohl jsem uvěřit tomu, do jak absolutně absurdní 
situace jsme se dostali.

Je 21. století, století plné moderních technologií, a my za-
chraňujeme situaci šicími stroji a mícháním desinfekcí jak u ma-
terialisty ve filmech pro pamětníky. Dopadli jsme tvrdě na zem. 
Pro současnou generaci musí být tato zkušenost impulzem pro 
zastavení a přehodnocení toho, kam chceme dál směřovat a ja-
kou cestou se chceme vydat. Zažíváme na vlastní kůži, že stále 
větší ekonomický výkon a nekonečný růst prostě není možný, 
protože může vést k vnitřnímu zhroucení systému do sebe sama.

Na zhodnocení toho, jaká rozhodnutí jsme vzhledem k ros-
toucí hrozbě epidemie učinili, bude ještě dost času v dalších týd-
nech. Nyní jsme teprve na začátku boje. To první a nejdůležitější 
ale víme už nyní jistě. Když v kritické chvíli stát selže, dokáží 
lidé, spolky, firmy i radnice zatáhnout za jeden provaz, a to po-
řádně. Naše mnichovohradišťská zkušenost je toho důkazem. 
Moc děkuji za Vaši energii, odhodlání a nadšení, jehož jsem byl 
svědkem v tom náročném březnovém týdnu. Jsem na Vás hrdý!

Ondřej Lochman, starosta města
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INZERCE

Poloprázdné ulice, fronty před lé-
kárnami, vykoupené desinfekce  
a některé trvanlivé potraviny, na ve-
řejných prostranstvích i za volanty 
lidé v rouškách nebo s respirátory na 
obličeji. Popis, který jako by vypadl 
z vědecko-fantastického filmu, je 
realitou posledních týdnů. Příčinou 
je celosvětová pandemie koronaviru 
SARS CoV-2, který se v České re-
publice začal šířit 1. března.

Vzhledem k rostoucímu po-

čtu nakažených přistoupila vláda 
12. března k vyhlášení nouzového 
stavu, který výrazně ovlivnil životy 
všech obyvatel naší země. Mnicho-
vo Hradiště na tuto skutečnost ještě 
týž den zareagovalo, ustavilo krizový 
štáb a začalo podnikat kroky, jejichž 
cílem bylo minimalizovat riziko šíření 
viru na ploše ORP Mnichovo Hradi-
ště, jejíž součástí je 22 měst a obcí.  
V těchto snahách se Hradiště stalo 
pro další obce a města příkladem.

Symbolem boje proti nákaze se 
stalo šití roušek, a to jak mezi dob-
rovolnicemi, tak v místních firmách. 
Město okamžitě začalo roušky  
a respirátory dodávat lidem „v první 
linii“, později je distribuovat i mezi 
veřejnost a dokonce zásobovalo  
i instituce a obce mimo ORP.  Byla 
spuštěna krizová linka a dvě služ-
by pro seniory jako nejohroženější 
skupinu obyvatelstva. Město o svých 
aktivitách i preventivních doporuče-

ních začalo obyvatele informovat 
prostřednictvím několika kanálů 
včetně živých streamovaných pře-
nosů z radnice i aplikace Mobilní 
rozhlas. Na straně Hradišťáků jsme 
mnohokrát byli svědky dobré vůle, 
velkorysosti a ochoty nabídnout po-
mocnou ruku.

Do atmosféry prvních dní nou-
zového stavu a opatření proti šíření 
pandemie se můžete začíst v tomto 
vydání Kamelotu.               ...2, 3
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Epidemie koronaviru: nouzový stav v Mnichově Hradišti den po dni
12. března
Vláda vyhlašuje nouzový stav, který 
začíná platit ve čtvrtek 13. března od 
14 hodin. Mají být zrušeny všechny 
soukromé i veřejné akce s počtem 
účastníků vyšším než 30 lidí, mezi 
20. a 6. hodinou musí být uzavře-
na restaurační zařízení, stravovací 
zařízení v nákupních centrech jsou 
zavřena úplně, zavírají sportoviště, 
kluby, knihovny, galerie, zábavní 
zařízení... Je vyhlášen zákaz vstupu 
do ČR cizincům z rizikových zemí.

 Ještě týž den se v 16 hodin ve 
velké zasedací místnosti městského 
úřadu poprvé schází Krizový štáb 
ORP Mnichovo Hradiště. Zasedají 
v něm zástupci městského úřadu, 
Policie ČR i městské policie, Hasič-
ského záchranného sboru a dalších 
institucí. Přijímají se první usnesení.

Město samotné a jeho organi-
zace ruší s okamžitou platností své 
akce s počtem účastníků vyšším než 
30. Je rozhodnuto o upozornění or-
ganizátorů dalších veřejných akcí na 
nová omezení, státní i městská poli-
cie je instruována, aby na omezení 
upozornila provozovatele zařízení, 
kterých se opatření týkají, a to ve 
městě i ve zbytku ORP. Už od pře-
dešlého dne je zkrácena otevírací 
doba městského úřadu pro veřejnost 
– nově je otevřen pouze v úředních 
dnech a na tři hodiny denně. Mateř-
ské školky zůstávají otevřené.

Město kontaktuje letiště v Hoš-
kovicích, která má mezinárodní cha-
rakter, a řeší s ním otázku přepravy 
lidí z rizikových zemí. Radnice je  
v kontaktu se starosty obcí. 

13. března
Klub Mnichovo Hradiště pře-

rušuje svou činnost. Jsou zrušeny 
programy v městském divadle, kino 
nepromítá, zavírá se infocentrum 
(nadále funguje na telefonu a e-mai-
lu). Vstupenky na představení zůstá-
vají v platnosti, Klub bude zajišťovat 
náhradní termíny. O poslední lekci 
přicházejí účastníci pokračovacích 
kurzů tance, neuskuteční se pátá 
virtuální procházka městem ani pro-
gram Kouzelné školky s Michalem 
Nesvatbou. Dále je uzavřena měst-
ská knihovna, která automaticky pro-
dlužuje všechny zápůjčky, muzeum 
nebo sportovní hala BIOS. Státní 
zámek Mnichovo Hradiště zůstává 
uzavřen do odvolání.

Pro veřejnost začíná platit pre-
ventivní zákaz vstupu do objektů 
sociálních služeb. Zavírá se Domov 
Modrý kámen, Denní centrum Jizera 
i Dům Ludmila ve Veselé, město dů-
razně doporučuje omezit návštěvy  
v Domě s pečovatelskou službou  
a v léčebně dlouhodobě nemocných.

Ve městě zavírají obě soukromé 
posilovny i dvě solária, večer začíná 
platit omezení provozu restaurač-
ních zařízení. Jeho dodržování kont-
rolují strážníci městské policie.

Během dne je vytvořena nová 
sekce internetových stránek měs-
ta www.mnhradiste.cz/corona, jež 
se věnuje opatřením zavedeným  
v souvislosti se snahou zabánit ší-
ření koronaviru, Mnichovo Hradiště 
rovněž spouští aplikaci Mobilní roz-
hlas, která se záhy stane funkčním 
komunikačním nástrojem s vysokou 
operativností.

Ve spolupráci s Diecézní cha-
ritou Litoměřice je spuštěna služba 
pro seniory, kteří jsou nejohrože-
nější skupinou obyvatelstva, a proto 
by neměli vůbec vycházet z domu,  
v rámci níž si senioři mohou po 
telefonu objednat nákup toho nej-
nutnějšího. Očekává se zájem  
v řádu desítek případů denně. Vedle 
zaměstnanců charity jsou připraveni 
pomoci zaměstnanci Klubu, radnice, 
případně i další dobrovolníci. Podob-
ná služba pro seniory je spuštěna 

ještě jedna, a to vyzvedávání a do-
prava léků. Ta funguje zrovnatak na 
zavolání a vyřizuje ji městská policie.

Radnice zahajuje sběr dota-
zů od občanů a na první z nich  
v podvečer odpovídá starosta On-
dřej Lochman s místostarostou Ja-
nem Marešem prostřednictvím stre-
amovaného videa na facebookovém 
profilu města. Mimo komentář vlád-
ních nařízení a dalších skutečností 
informují o snahách města zajistit 
obědy pro školáky, kteří jsou z roz-
hodnutí ministra zdravotnictví od 11. 
března doma, a to prostřednictvím 
školní kuchyně ve Studentské ulici  
a výdejny jídel v ulici Mírové. Rovněž 
vyzývají občany, kteří mají doporu-
čení, kde sehnat ochranné prostřed-
ky pro zdravotníky, policisty, hasiče, 
ale například i prodavačky či další 
osoby působící „v první linii“, aby 
městu poradili, kam se obrátit.

14. a 15. března 
Vláda zpřísňuje přijatá opatření 

a v sobotu 14. března ráno vstupují  
v platnost další omezení. Zavřená 
zůstává většina maloobchodů, vý-
jimku mají potraviny, lékárny, čer-
pací stanice, drogerie, optiky, trafiky  
a některé další provozovny. Restau-
race jsou zavřené úplně, v některých 
je však možné objednat po předcho-
zí telefonické domluvě jídlo „z okén-
ka“. Trvanlivé potraviny a hygienické 
potřeby mizí z regálů obchodů.

Společnosti zajišťující autobu-
sovou dopravu na Mnichovohradišť-
sku omezují spoje a jejich autobusy 
jezdí nově podle prázdninového jízd-
ního řádu.

Starosta v neděli odpoledne 
poprvé vyzývá mnichovohradišťské 
švadleny, zda by byly ochotné zapojit 
se do šití roušek. Těch se v posled-
ních dnech stejně jako respirátorů 
ve volném prodeji zcela nedostává 
a státu se nedaří tento základní pro-
středek v boji proti šíření koronaviru 
občanům zajistit. První dobrovolnice 
i dobrovolníci se ozývají, chybí jim 
však materiál.

V neděli večer distribuují hasiči 
všem obyvatelům do schránek leták, 
jenž informuje o možnosti pro senio-
ry objednat si domů drobné nákupy 
či vyzvednutí a dopravu léků.

O půlnoci začíná platit zákaz 
volného pohybu lidí po České re-
publice i zákaz překračování státní 
hranice. Výjimku mají Češi a osoby  
s trvalým pobytem vracející se ze 
zahraničí či řidiči nákladních auto-
mobilů. Výrazně doporučené je trá-

vení času doma a cestování pouze 
za prací či v nutných a odůvodně-
ných případech.

16. března
Pondělí se od rána do večera 

nese ve znamení roušek a zajišťová-
ní základních ochranných pomůcek 
pro lékaře, lékárníky, hasiče, proda-
vačky nebo pečovatele v sociálních 
službách.

Na včerejší výzvu zareagují 
do večera tři desítky švadlen, které 
obětují svůj volný čas a šijí roušky, 
z čeho se dá. Z prostěradel, cích, 
utěrek i vlastních látek. Materiál na 
roušky je však nedostatkové zbo-
ží. Aby rouška plnila svou funkci 
opětovně i po vyvaření, je nutné ji 
totiž vyrábět z bavlny či podobně 
odolných materiálů. Chybí rovněž 
gumičky či tkalouny na připevnění 
roušek na obličej. Galanterie jsou 

však z rozhodnutí vlády zavřené. 
Pomoc městu nabídne například Iva 
Maděrová, která ze svého obchodu 
vydá tolik látek, kolik je potřeba. Ma-
jitelé dalších galanterií se přidávají. 
Během dne látky rozvážejí zaměst-
nanci městského úřadu, Klubu Mni-
chovo Hradiště i hasiči. Zásoba ba-
vlněného plátna je takřka rozebrána, 
ale večer dorazí nový materiál. Ho-
tové roušky svážejí na úřad hasiči, 
šičky je odevzdávají rovněž osobně 
v budově Klubu.

Své služby městu nabídnou rov-
něž dvě místní firmy, díky nimž ob-
jem produkovaných roušek skokově 
narůstá. Firma ZDEPE Petra a Dag-
mar Janovcových, která se zabývá 
výrobou pracovních oděvů, odkládá 
své jiné zakázky a její zaměstnanci 
během dne ušijí sedm set roušek. 
Stejně tak se začíná ve velkém šít ve 
firmě MiJa Jaroslava Mizery. Obě fir-
my šijí pro město za režijní náklady.

Prvních 500 roušek a také 300 
respirátorů třídy FFP1 je rozdáno 
mezi nejpotřebnější osoby zajišťu-
jící základní infrastrukturu. Aktivit, 
které se v Hradišti naplno rozběhly, 
si všímá veřejnost a o roušky, které 
se v Hradišti začínají šít jako v jedné 
z prvních obcí na Mladoboleslav-
sku, prosí města a instituce z celých 
středních Čech i z Liberecka. 

Cílem je produkovat denně ti-
sícovku roušek a pak možná ještě 
jeden větší úkol – přesvědčit obyva-
tele, aby je nosili.

Ve městě jsou k vidění fronty 
před lékárnami. Lidí se zakrytým 
obličejem je mírná většina. Na mís-

tech, kde je větší koncentrace lidí, 
například na kasách v obchodech, 
však zpravidla nejsou respektovány 
doporučené rozestupy mezi lidmi, 
které mají rovněž omezovat možnost 
šíření viru.

Rozběhly se nákupy a vyzvedá-
vání léků pro seniory.

Z 281 dětí docházejících do 
mateřských škol v Hradišti a ve Ve-
selé přivedli ráno rodiče pouze 22. 
Zůstávají proto otevřeny dvě sběrné 
třídy v Mateřské škole Mírová, kam 
dávají děti rodiče zajišťující základní 
infrastrukturu. Možnost umístit sem 
dítě mají i samoživitelky, které potře-
bují do zaměstnání a nemají hlídání,  
a další odůvodněné případy.  
V Mírové ulici probíhá výdej obědů  
„z okénka“ pro školáky. Fronty jsou 
zakázané a personál na to příchozí 
upozorňuje.

Automobilka ŠKODA AUTO 
městu nabízí zápůjčku několika vozů 
a také milion korun na pokrytí výdajů 
způsobených mimořádnou situací. 
Město má zájem, zbývá tedy doladit 
detaily a podepsat smlouvu.

Město získává od Radima Za-
jíčka do užívání několik ozonizérů, 
kterými večer začíná desinfikovat 
frekventované veřejné prostory, jako 
jsou interiéry polikliniky nebo prosto-
ry na městském úřadě.

Krajská hygienická stanice po-
tvrzuje dva případy nákazy v Mladé 
Boleslavi, Mnichovo Hradiště je bez 
nakažených.

Z velké zasedací místnos-
ti městského úřadu v podvečer 
přes Facebook vysílá krizový štáb 
města tvořený starostou Ondřejem 
Lochmanem, místostarostou Ja-
nem Marešem, radním Ondřejem 
Knoblochem, zastupitelem a hasi-
čem Martinem Bíglem, referentem 
městského úřadu Alešem Rychlým 
a technikem Lukášem Prokorátem. 
Ze zasedací místnosti zmizela tabla 
s podobenkami starostů, stěny mís-
to nich pokrývají papírové archy plné 
poznámek. O rouškách, dobrovolní-
cích, telefonních linkách, kontaktech 
na osadní výbory, okolní města  
i různé instituce... Kromě informová-
ní o všech novinkách a opatřeních 
je poprvé zmíněna i krizová linka, 
která má začít fungovat následující 
den, je zmíněna potřeba desinfekce, 
o níž žádá několik starostů z ORP, 
a veřejnost je vyzvána, aby odložila 
záležitosti, které není třeba řešit na 
městském úřadě urgentně a které 
snesou odklad. Starosta rovněž opět 
vyzývá k nošení roušek, šátků či šál 
přes obličej: „Situace je vážná, tak ji 
tak prosím berte.“

Večer je spuštěn internetový 
dotazník Můžu pomoct městu?, pro-
střednictvím kterého mohou zájemci 
krizovému štábu sdělit, s čím vším 
jsou městu v nastalé mimořádné si-
tuaci ochotni pomoct. 



k nim připojí třeba Martina Bacho-
vá nebo Kristýna Motlová. ŠKODA 
AUTO do města posílá tři stovky 
baget, svačin pro hasiče, policisty  
a dobrovolníky.

V podvečerním vysílání krizo-
vého štábu Ondřej Knobloch žádá 
veřejnost, aby se chovala slušně 
vůči dobrovolníkům v oranžových 
vestách, kteří v ulicích upozorňují na 
povinnost nosit roušky. 

20. března
Původní záměr rozdávat do-

poledne roušky seniorům, kteří za-
míří ve „svém“ čase mezi 10. a 12. 
hodinou na nákupy do obchodů, 
zhatí náhlá změna tohoto časové-
ho úseku. Ze včerejšího rozhodnutí 
vlády mají senioři v obchodech nově 
rezervovaný čas od 7. do 9. hodiny. 
Nečekaná změna působí ve městě 

rozčarování a kritiku nekoncepčního 
postupu.

Mezi starosty obcí z ORP Mni-
chovo Hradiště je rozděleno 475 
litrů povrchové desinfekce, v Kofole 
pokračuje příprava desinfekce na 
ruce. Za roušky z Hradiště děkuje 
ČEZ Distribuce i město Benátky nad 
Jizerou.

Z Hradiště vyráží do Prahy 
dodávka s řidiči, kteří do Hradiště 
odpoledne přivážejí pět automobilů, 
které městu na 30 dní zdarma za-
půjčuje společnost ŠKODA AUTO 
DigiLab.

Na 17. hodinu je naplánováno 
poslední velké veřejné rozdávání 
roušek. Tentokrát se v jeden čas 
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17. března
Zatímco ještě včera mnozí ne-

důvěřivě pohlíželi na osoby vyba-
vené rouškami, dnes nastává zlom  
a s nedůvěrou jsou vnímáni lidé bez 
roušky. Je s podivem, jak rychle se 
věc, která ještě před několika dny 
působila jako symbol přehnané opa-
trnosti, stává každodenní součástí 
života.

Ve městě pokračuje šití roušek 
ve velkém a poprvé je překročena 
hranice tisíce vyrobených roušek za 
den. Mimořádné tempo dokládá ob-
jednávka firmy ZDEPE směrem k je-
jímu dodavateli, u něhož poptává 1,3 
kilometru gumy do roušek. ZDEPE  
i MiJa šijí nadále roušky pro město, 
přestože jim přicházejí objednávky, 
na kterých by mohly v napjaté situaci 
vydělat výrazně více. Cena roušky 
stoupla v posledních dnech oproti 
běžné situaci několikanásobně. 

Také stále víc institucí se na 
městský úřad obrací s prosbou  
o věnování roušek – dnes mimo jiné 
mladoboleslavské Dobrovolnické 
centrum. To nakonec dostalo 150 
roušek, aby mohlo rozjet dobrovol-
nické aktivity jako doručování náku-
pů seniorům a podobně. Hradištěm 
byl zásoben i mladoboleslavský 
soud, jehož činnost byla kvůli ne-
dostatku roušek vážně ohrožena. 
„Nejsme epicentrum nákazy na Mla-
doboleslavsku, jsme epicentrum vý-
roby roušek,“ poznamenává starosta 
Ondřej Lochman.

Opět jsou rouškami zásobeny 
nejdůležitější mnichovohradišťské 
instituce a ve druhém sledu také 
některé prodejny, pošta či Česká 
spořitelna. Poprvé dochází i na dis-
tribuování 400 roušek přímo obča-
nům. Akce před radnicí však nepro-
bíhá podle představ. Dav zájemců  
o roušky nedodržuje rozestupy,  
a tak zástupci úřadu začnou ochran-
né pomůcky rozdávat ještě před avi-
zovanou 15. hodinou, aby zabránili 
většímu srocení lidí. V celou hodinu 
tak mají již jen prázdné ruce. Zva-
žuje se změna konceptu rozdávání 
roušek, patrně se příště uskuteční 
na více místech současně. Celkem 
bylo dnes rozdáno 756 roušek.

Vedení města doufá, že stát 
bude po odeznění krize sanovat 
náklady na ochranné pomůcky,  
v jejichž zajišťování město nyní plně 
převzalo iniciativu.

Rozběhla se krizová linka 326 
776 688, na které Lukáš Prokorát, 
dámy z městské knihovny a lidé  
z radnice zodpovídají dotazy obča-
nů. Nejčastější dotazy se týkají času 
a místa další distribuce roušek.

Školy jsou zavřené, v Základní 
škole Sokolovská se však dětem, 
jejichž rodiče zajišťují základní infra-
strukturu, věnuje dvojice vychovate-
lek. Tato třída je k dispozici pro celé 
ORP Mnichovo Hradiště – pro všech 
22 obcí. 

Zatímco situaci s nedostatko-
vými rouškami se daří řešit, nadále 
panuje úplný nedostatek desinfekce.

Na facebookovém profilu města 
je sdíleno video Radky Cataudella, 
dříve Svobodové, rodačky z Mnicho-
va Hradiště žijící na severu Itálie. Ta 
v něm popisuje italskou zkušenost  
s koronavirem a nabádá k nošení 
roušek i nepodceňování situace.

18. března
Vláda vyhlašuje povinné noše-

ní roušek od půlnoci ze středy na 
čtvrtek. Město rozdává další roušky, 
místo plánované tisícovky přesně 
2412 kusů. Zájemci z řad veřejnosti 
si je mohou vyzvednout tentokrát na 
třech místech, ale ani tentokrát se na 
dvou z nich nepodaří ohlídat doporu-
čené rozestupy mezi lidmi. 

Ve večerním hlášení krizové-
ho štábu Ondřej Knobloch vyzývá: 
„Kdo máme roušku, nebuďme so-
bečtí. Starejme se o ni a nechme 
roušky k dispozici dalším, kteří se 

k nim ještě nedostali.“ Místostaros-
ta Jan Mareš navíc upozorňuje na 
omezenou funkčnost roušek, které 
jsou skutečně základní ochrannou 
pomůckou: „To, co tady rozdáváme, 
není žádný zázrak, který vás stopro-
centně ochrání před koronavirem. 
Je to obyčejná ústenka, která slouží 
k tomu, abyste v případě, kdybyste 
měli nákazu, nenakazili lidi okolo 
sebe.“

Prosby o roušky přicházejí  
z Nemocnice Hořovice na Beroun-
sku, z Mladé Boleslavi, Benátek nad 
Jizerou, Bělé pod Bezdězem nebo 
ze společnosti ČEZ Distribuce.

Množí se soukromé dary  
a gesta podpory od mnoha soukro-
mých osob ve městě. Nově napří-
klad Čeněk Štučka věnuje materiál 
na roušky, Jaroslav Zadražil tři litry 
desinfekce a antibakteriální gely, 

Vojtěch Spolek tisíc latexových ru-
kavic, místní vietnamský podnikatel 
rukavice a pět tisíc korun, řada míst-
ních pekařek peče dorty, zákusky  
a sladkosti, a dodává tak energii kri-
zovému štábu, švadlenám a dalším 
aktivním spoluobčanům.

Městský úřad jedná se společ-
ností ŠKODA AUTO, která přichází 
s velkorysou nabídkou, že podpoří 
bezpečnostní opatření realizovaná 
v ORP Mnichovo Hradiště jedním 
milionem korun.

Podaří se zajistit první větší ob-
jem desinfekce – pro 50 litrů jedou 
hasiči do Kralup nad Vltavou.  

Boleslavská ŠKODA AUTO,  
největší zaměstnavatel v regionu, 

oznamuje rozhodnutí o zastavení 
výroby na dva týdny. Vedení města 
řeší novou situaci a zejména oče-
kávaný pohyb bezprizorních osob  
s primátorem Mladé Boleslavi i po-
licií. Vznikají informační letáky v ci-
zích jazycích, aby zahraniční dělníci 
byli informováni o tom, co se děje  
a jak situaci řešit. O postupném utlu-
mování činnosti, která by měla být 
zcela zastavena příští týden, infor-
muje město i závod Mahle a HBPO.

Na městský úřad dorazí stovka 
lidí vyřizovat své záležitosti, z toho 
55 osob míří na dopravní inspek-
torát, kde se tvoří fronty. Protože 
z těchto žádostí jsou pouze dvě 
neodkladné a celých 40 osob není 
ani z ORP Mnichova Hradiště, úřad 
připravuje regulaci „úřední turistiky“. 
Ta je způsobená uzavřením úřadů v 
okolních regionech.

Během dne senioři poprvé na-
kupují v čase, kdy jsou pro lidi do 
65 let obchody z rozhodnutí vlády 
nepřístupné. Jde o rozmezí mezi 10. 
a 12. hodinou. Město však upozor-
ňuje, aby lidé v důchodovém věku 
ideálně vůbec nevycházeli a nechali 
si nákupy dovézt.

Podle krajské hygienické sta-
nice má ORP Mnichovo Hradiště 
osoby v karanténě, osoby testované 
na koronavirus, ale zatím žádný po-
tvrzený případ.

19. března
Vedle roušek, kterých je bě-

hem dnes rozdáno dalších 529 
(od začátku krize už celkem 4016 

kusů), je hlavním tématem dne 
desinfekce, která zatím zcela ne-
stačí. Město v této věci spolupracuje  
s Kofolou, která nabídla pomoc. 
1000 litrů desinfekce se podaří ob-
jednat v dobrovickém lihovaru firmy 
Tereos TTD, dalších 200 litrů je při-
slíbeno z ústecké Juty. Míchání des-
infekce na ruce pro potřeby občanů 
je naplánované na pátek 20. března 
v Kofole. Radnice vyzývá veřejnost 
a prosí ji o plastové lahvičky, aby se 
v následujícím týdnu mohla desin-
fekce začít distribuovat. Materiál na 
roušky řeže laserem rovněž Tiskár-
na Jelínek.

 Společnost HBPO zastavila 
provoz, Mahle plánuje úplné pře-
rušení činnosti na začátku příštího 
týdne.

Z hygieny přicházejí nové 
zprávy o počtu nakažených na Mla-

doboleslavsku. Evidovány jsou tři 
případy, přičemž v ORP Mnichovo 
Hradiště stále žádný potvrzený. 
Hygiena hledá lidi, kteří byli v pátek 
13. března odpoledne a večer hosty  
v mladoboleslavské pizzerii Diverso, 
protože v tomto čase se zde pohybo-
val později diagnostikovaný pacient 
s koronavirem.

Dochází ke sjednocení krizové 
linky s linkami, kde senioři objedná-
vají nákupy či léků. Všechny dotazy 
a prosby o pomoc je nyní možné od-
bavit na jednom místě.

Lucie Podařilová, František Ou-
ředník nebo Hana Otáhalová opět 
obdarovávají krizový štáb i šičky 
napečenými sladkostmi, později se 

odehraje na šesti místech a nově 
za spolupráce Policie ČR a městské 
policie. Policisté na distribučních 
místech korigují příchozí, kteří se 
způsobně staví do zástupů a dodr-
žují rozestupy. Během 15 minut je 
rozdáno 2500 roušek a množství 
latexových rukavic, na dvou místech 
se nedostane pouze na několik zá-
jemců. Ti jsou vyzváni, aby si domlu-
vili vydání roušek přes krizovou linku 
a vyzvedli si je přímo na úřadě. 

Počet rozdaných roušek k dneš-
nímu dni dosahuje 6800 kusů.

Krajská hygienická stanice si 
všímá cestování osob za úředními 
záležitostmi do Hradiště a upozor-
ňuje na jeho nevhodnost. Městský 
úřad zůstává v Hradišti otevřený, 
zatímco jinde jsou úřady zavřené,  
a obyvatelé tak nemají možnost řešit 
úřední záležitosti v místech svého 
bydliště. Radnice tento turismus 
okamžitě omezuje a zavádí povin-
nost objednat se ke konkrétnímu 
referentovi předem po telefonu. Sám 
úředník každému volajícímu poradí, 
zda lze záležitost vyřešit či je mož-
né ji odložit. Zároveň je rozhodnuto 
o prodloužení splatnosti poplatků 
za psy a odpady, a to až do konce 
června. Pozdní zaplacení tak bude 
bez sankcí.

V Mladé Boleslavi je pokutován 
první člověk, který neuposlechl na-
řízení o povinném zakrytí obličeje. 
Vzhledem k tomu, že odmítl nechat 
se legitimovat a kladl strážníkům 
městské policie odpor, byl za použití 
donucovacích prostředků převezen 
na služebnu, kde dostal pokutu 10 
tisíc korun.

21. a 22. března
První víkend probíhající v přís-

nějších vládních opatřeních je oproti 
předešlým dním klidnější. Obyvatelé 
už jsou vybaveni rouškami (celkem 
jich bylo rozdáno 6761, 1400 jich 
zůstává skladem jako rezerva) a dis-
ponují tedy alespoň základní obra-
nou proti šíření viru. Firmy ZDEPE 
a MiJa už začínají šít roušky i pro 
další zákazníky a v jejich dílnách je 
možné si roušky rovněž zakoupit. 
Město dokázalo, že se o sebe dove-
de postarat i bez pomoci zvnějšku, 
a to zejména díky aktivní občanské 
společnosti. O víkendu je radnice 
informována o plánovaném závozu 
ochranných pomůcek zajištěných 
vládou.

Porušování pravidel je spíše vý-
jimečné. Přesto městská policie řeší 
v lokalitě za zámkem jednu domácí 
party a v centru města strážníci řeší 
pohyb po městě bez roušky jako pře-
stupek.

Povrchová desinfekce je na-
dále distribuována mezi starosty 
obcí z ORP, desinfekce na ruce je 
připravená a začne být rozdělována 
občanům za pomoci Kofoly v úterý 
24. března.

Pobočky Coop zůstávají v nedě-
li mimořádně zavřené, Lidl a Penny 
market fungují po celý víkend.

Večer se naposledy hlásí kri-
zový štáb města v kompletní sesta-
vě. Starosta informuje o rozdávání 
roušek seniorům naplánovaném na 
pondělí 23. března před obchody 
a poštou, dále o rozšíření zavede-
ných služeb pro seniory o odvoz  
k lékařům, o dokončeném letáku, 
jenž bude cizince žijící ve městě 
informovat o situaci a platných opat-
řeních v několika jazycích, nebo 
o založení transparentního účtu 
města, kam mohou zájemci přispí-
vat na pokrytí mimořádných výdajů 
z posledních dní. A rovněž vyzývá 
občany, aby zvážili podporu místním 
živnostníkům, například restaura-
térům či řemeslníkům, kteří v této 
těžké době čelí výrazným výpadkům 
příjmů. Následně se krizový štáb do-
časně loučí.

Martin Weiss
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INZERCE

Město zavádí nový systém třídění odpadu: obyvatelům 
zapůjčí nádoby a odpad bude svážet přímo od domů
Město se snaží podnikat v rámci od-
padového hospodářství takové kro-
ky, jejichž cílem je snižování finanč-
ních prostředků vynaložených na 
likvidaci odpadu. S ohledem na při-
pravovaný nový zákon o odpadech, 
který počítá s výrazným zvyšováním 
poplatku za ukládání směsného ko-
munálního odpadu na skládkách, je 
třeba přijmout a realizovat taková 
opatření, která sníží jeho množství. 

Toho lze dosáhnout vytříděním 
co největšího množství využitelného 
odpadu: bioodpadu, papíru, plastu, 
skla, tetrapaku, kovu, textilu či po-
užitého elektrozařízení. Za většinu 
těchto komodit je město naopak 
finanční odměňováno. V součas-
nosti však ve směsném odpadu 
často končí také odpad, který by 
bylo možné ještě vytřídit, a tím uše-
třit městu náklady, protože likvidace 
směsného komunálního odpadu je 
nejdražší.

Velká část občanů považuje tří-
dění odpadu za samozřejmost. Ná-
doby na tříděný odpad jsou ale často 
plné a v některých částech města je 

špatná jejich dostupnost, neboť zde 
nádoby nelze umístit. Pro větší efek-
tivitu a také pro lepší komfort třídě-
ní jsme se tedy rozhodli nabídnout 
vlastníkům rodinných a bytových 
domů možnost, aby třídili svůj odpad 
do nádob umístěných přímo u domu, 
a sice plast, papír a bioodpad.  
K tomu město zdarma zapůjčí ná-
doby o objemu 120, nebo 240 litrů 
a také  1100litrové kontejnery, které 
budou v pravidelných intervalech 
sváženy přímo od domů. Za tento 
svoz se nebude platit nic navíc, bude 
v rámci ročního poplatku za odpad. 

Na nákup nádob (celkem 1410 
120litrových, 3320 240litrových  
a 90 velkoobjemových kontejnerů) 
získalo město dotaci z evropských 
fondů, konkrétně z Operačního pro-
gramu Životní prostředí. 

V průběhu března a dubna bude 
probíhat dodávka nádob od výrobce 
a jejich zavedení do evidence pro-
střednictvím RFID čipů. V případě, 
že máte o výše uvedené nádoby 
na tříděný odpad zájem, zašlete na 
městský úřad svou žádost. A to buď 
vyplněním internetového dotazníku 
(na webu města v kartě Odpadové 

hospodářství  a v sekci Zapůjčení 
nádob na tříděný odpad k rodinným 
domům), nebo odevzdáním jeho 
analogové podoby na podatelnu 
městského úřadu (ke stažení na 
stejném místě, k vyzvednutí rovněž 
na podatelně městského úřadu či  
v infocentru). Dotazník vyplňu-
je vlastník nemovitosti nebo jeho 
správce, který má v objektu trvalé 
bydliště.

Dana Stránská,
odbor investic a komunálního 

hospodářství městského úřadu

Veřejný život se ve městě takřka zastavil, projekty ale běží dál
Městský úřad sice ve druhé polovině 
března výrazně zkrátil svou otevírací 
dobu a v duchu vládních nařízení 
omezil svou činnost, práce na vět-
šině odborů však pokračovala. Na-
příklad na odboru investic a komu-
nálního hospodářství se z tradičního 
tempa mnoho neslevilo.

Úředníci z odboru mnohokrát 
mířili do Mírové ulice na staveniště, 
kde je dokončováno komunitní cen-
trum. Práce se definitivně chýlí ke 
konci a na místě dochází k postupné 
přejímce stavebních prací a odstra-
ňování drobných závad a nedodělků. 
A výsledek stojí za to! Ve druhé po-
lovině března byla v centru zahájena 
montáž interiérového vybavení včet-
ně kuchyně, jejíž předání se kvapem 
blíží.

Také další mimořádný projekt 
učinil za poslední měsíc výrazný 
krok kupředu. V tomto případě však 
nikoliv k dokončení, ale teprve ke 
startu své realizace. Proběhl výběr 
dodavatele revitalizace Masarykova 
náměstí. „Nejvýhodnější nabídku 
podala firma H-Intes, s.r.o. Po pro-
běhnutí zákonných lhůt procesu 

veřejné zakázky bude možné při-
kročit k upřesnění harmonogramu a 
administraci úkonů nutných k zahá-
jení prací,“ okomentovala výsledek 
výběrového řízení Martina Kulíková 
z projektového týmu města.

Už brzy bude rovněž jasné, 
která firma provede rekonstrukci 
ulice Jaselská a části ulice V Cest-
kách – výběr dodavatele již finišuje. 
Stavební práce by měly začít na 
přelomu jara a léta. Tato zakázka 

Druh odpadu / rok
SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD
PLAST
PAPÍR
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD
SKLO

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ ODPADU

Třídění odpadu v Mnichově Hradišti řečí čísel
2018

1 940 tun
118 tun
133 tun
256 tun
106 tun

3 849 tun

2019
1 781 tun
137 tun
145 tun
305 tun
137 tun

3 872 tun

2020 (cíl)
< 1650 tun
> 140 tun
> 150 tun
> 400 tun
> 140 tun

< 4000 tun

2021 (cíl
< 1450 tun
> 150 tun
> 155 tun
> 600 tun
> 140 tun

< 4100 tun

bude řešena souběžně s projek-
tem revitalizace zeleně na sídlišti. 
V příštích letech budou úpravy této 
lokality pokračovat, a to  stavebními 
úpravami komunikací a chodníků ve 
vnitroblocích u sokolovny a mezi uli-
cemi Jaselská a Čsl. armády.

Také areál dopravního hřiště, 
kde by letos v září měl být spuštěn 
zkušební provoz, se už probral ze 
zimního spánku. V březnu tu pro-
běhly přípravné práce nutně před-

cházející pokládce nového živičné-
ho povrchu a další navazující práce, 
například vybudování nového oplo-
cení. Letos se tu počítá ještě s obno-
vou povrchu hřiště a jeho osazením 
vodorovnými i svislými dopravními 
značkami.

Ve Veselé byla dokončena po-
kládka dešťové kanalizace Na Návsi 
a nyní se pracuje na dalších fázích 
projektu přeložky kanalizace a obno-
vy komunikace.

V neposlední řadě se moderni-
zují prostory Domu s pečovatelskou 
službou, konkrétně jeho koupelna. 
Po výměně rozvodů došlo na výmě-
nu obkladů a dlažeb a připravuje se 
instalace nového sprchového koutu 
a také vany splňující i požadavky 
osob s omezenou pohyblivostí. 
Vzhledem k přerušení školní výuky 
vznikl rovněž prostor, který lze vyu-
žít na drobné práce ve školách, což 
se už nyní děje. V neposlední řadě 

byl vymalován vestibul městského 
divadla.

Zatímco veřejný život opatření 
způsobená epidemií značně utlu-
mila, projekty a investice se daří 
posouvat dál. A nejen je. Nadále 
fungují i běžné služby, jako je svoz 
odpadu, úklid veřejných ploch, běž-
ná údržba zeleně, majetku města či 
dalších zařízení.

Martin Weiss

Uprostřed krize přišla pomoc ze ŠKODA AUTO
Mnichovo Hradiště se v březnu 
snažilo zajistit a koordinovat pomoc 
nejen ve městě, ale také na celém 
území obce s rozšířenou působností 
– v celkem 22 obcích čítajících do-
hromady více než 17 tisíc obyvatel. 

Cílem bylo informovat, zajišťovat a 
distribuovat ochranné prostředky 
nebo pomáhat seniorům s nákupy 
a vyzvedáváním léků. To vše bylo 
samozřejmě nákladné. Proto jsme 
moc rádi, že se do věci v nejtěžších 

dnech vložila společnost ŠKODA 
AUTO a. s., která nám poskytla dar 
ve výši jednoho milionu Kč! V rám-
ci projektu #SKODAAUTOpomaha 
nám navíc automobilka zcela zdar-
ma zapůjčila pět vozů přes službu 

HoppyGo, kterou provozuje ŠKODA 
AUTO DigiLab. Auta už jsou v terénu 
a pomáhají. Škodovko, děkujeme.

Martina Kulíková, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

Zápisy dětí do prvních tříd 
a do mateřské školy

Letošní zápisy dětí do prvních tříd 
proběhnou v obou našich školách 
v termínu od 1. do 15. dubna. Letos 
však trochu jinak než v minulých le-
tech – elektronicky. 

Každá škola má na svých webo-
vých stránkách nainstalovanou apli-

kaci ZápisyOnline, kam se rodiče 
přihlásí, vyplní přihlášku ke vzdělá-
vání, zaregistrují ji a vygenerovanou 
žádost odešlou příslušné škole jed-
ním ze způsobů, které budou uvede-
né na stránkách školy. Není to jediný 
úkon, který se musí udělat, veškeré 
informace budou dostupné na webu 
škol. 

Zápis do mnichovohradišťské 
mateřské školy má být 5. a 6. května, 
organizaci zápisu upřesní ředitelka 
školy dle vývoje současného, za-
tím nepříznivého nouzového stavu. 
Aktuální informace budou taktéž na 
stránkách školy. 

Jaroslava Kolomazníková, 
finanční a školský odbor MÚ

Svoz textilu je omezen
Vzhledem k současné situaci v ČR 
je až do odvolání přerušen pravidel-
ný svoz kontejnerů na textil. Svozy 
budou pouze na vyžádání. Pokud 
tedy narazíte na plný kontejner, in-

formujte emailem nebo telefonicky 
Danu Stránskou z odboru investic  
a komunálního hospodářství měst-
ského úřadu (dana.stranska@mn-
hradiste.cz, 725 895 420). (wes)

Jak požádat o rybářský 
nebo lovecký lístek?
Odbor životního prostředí upozor-
ňuje zájemce o vydání rybářského 
nebo loveckého lístku, aby se pře-
dem na telefonním čísle 326 776 753 
domluvili s pracovníkem správy lesů 
a myslivosti na sjednání termínu ná-
vštěvy odboru v úředních hodinách. 
Linka pro telefonickou registraci je v 
provozu každý všední den 8-15 hod.

Odbor zájemce o vydání rybář-
ského nebo loveckého lístku rovněž 
žádá, aby při placení za lístky upřed-
nostňovali bezkontaktní platby a aby 
žádali o vydání rybářských nebo 
loveckých lístků pouze v naléhavých 
případech.

Martin Weiss
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Legenda Z+H jako námět
zatím posledního Listování
Ve středu 11. března se na sále 
Klubu Mnichovo Hradiště uskuteč-
nilo Listování. Tentokrát pořádající 
městská knihovna vybrala z pestré 
nabídky scénických čtení netradič-
ně cestopis. Navíc jsou jeho autory 
opravdové legendy, cestovatelé 
Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. 
Knihu vydanou před více než pa-
desáti lety upravil nedávný jubilant 
Miroslav Zikmund. Cílem tohoto Lis-
tování bylo Hanzelku se Zikmundem 

přiblížit dnešním generacím, kterým 
vše připadá tak samozřejmé. 

Herci Pavel Oubram a Tomáš 
Drápela při scénickém čtení doka-
zují, že Zikmund a Hanzelka byli a 
navždy budou opravdoví frajeři a Le-
genda Z+H v českém cestopisu ni-
kdy nezanikne. Dvě desítky návštěv-
níků odcházely s úsměvem na rtech.

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Jaro bude v městském muzeu patřit horolezcům  
a impozantním skalním stěnám Českého ráje!
Ve spolupráci s místními horole-
zeckými legendami, pány Štefanem 
‚‚Pištou‘‘ Berežným a Vladimírem 
‚‚Chroustem‘‘ Procházkou, v Muzeu 
města Mnichovo Hradiště chystáme 
fotografickou výstavu s názvem Ho-
rolezci Českého ráje. 

Vystaveno bude na 100 velko-
formátových fotografií z let 1968 až 
1988, jejichž autorem je horolezec, 
profesionální fotograf a žurnalista 
PhDr. Karel Vlček, včetně audiovizu-
ální projekce ukázek jeho unikátních 
filmových záběrů z tohoto pro náš 
region typického sportu s dlouho-
letou tradicí. Díky těmto záběrům 
spatříte známé okolí našeho města 
z již méně známé perspektivy – z vr-
cholů skalních věží, k nimž nemalá 
část nás, běžných turistů, vzhlíží z 
několik desítek metrů níže polože-
ných úpatí skal. 

Těšit se můžete na oblast 
Drábských světniček, Příhrazského 
skalního města, hruboskalského 
Skaláku, Prachova či Suchých skal 
na Maloskalsku. Výstavu doplní 
také dobové horolezecké vybavení 
potřebné pro lezení na písku a řada 
zajímavých článků na toto téma. 

Mimo audiovizuálního prožitku 
zájemce na výstavě naučíme také 
techniku vázání vybraných horole-
zeckých uzlů.

V úterý 21. dubna od 18 hodin 
(termín bude ještě potvrzen na webu 
města a v místním rozhlase, případ-
ně bude na základě aktuální epi-
demiologické situace těmito médii 
rozšířena informace o zrušení této 
akce) se v Kině Mnichovo Hradiště 
uskuteční beseda s autorem foto-
grafií PhDr. Karlem Vlčkem a spo-
luautory samotné výstavy. Následně 
budou promítány rovněž autorovy 
filmy: Lezení na písku – 70. léta 20. 
století, film, který získal v roce 2018 
cenu za nejlepší dokumentární film 
na Mezinárodním horolezeckém 
filmovém festivalu v Teplicích nad 
Metují a v Popradu, ve španělském 
Bilbau pak jednu z hlavních cen za 
nejlepší lezecký film; následovat 
bude film Lezení na písku – 80. léta 
20. století, který se pyšní také cenou 
z Teplic nad Metují (z roku 2019), 
konkrétně cenou generálního part-
nera.

Výstava Horolezci Českého 
ráje bude otevřena do konce květ-
na 2020, o finálním termínu jejího 
zpřístupnění vás budeme informovat 
prostřednictvím sdělovacích pro-
středků.

Těšíme se na viděnou!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Diváci kina se v dubnu musí obejít bez 
novinek a počítat se zkráceným programem
Po březnovém kolapsu kulturních 
akcí a následném masovém po-
souvání březnových a dubnových 
filmových premiér na pozdější, často 
velmi vzdálené termíny vám v dub-
nu nabízíme pouze opakování již 
hraných úspěšných filmů a snímky, 
které se zatím do programu nevešly 
nebo vypadly z programu v březnu.

Máme teď prostor pozvat vás 
po delší době na operu, a to jednu 
z nejhranějších a nejnavštěvovaněj-
ších – bude to slavný Don Giovanni 
od Wolfganga Amadea Mozarta  
a uvidíte záznam z benátského diva-
dla La Fenice. Také vám promítne-
me takzvaný film naslepo – filmové 
překvapení – a určitě nebudete zkla-

maní, když se na něj vypravíte.
Dvě dopolední dubnové projek-

ce budou věnovány filmům Šťastný 
nový rok a Vlastníci.

Posledního dubna vstupuje do 
kin další film studia Marvel s ná-
zvem Black Widow a doufáme, že 
tento snímek již nebude přesunutý 
na pozdější termín. Film nechceme 
hrát na čarodějnice, ale uvedeme ho 
o den později, 1. května. Fanoušky 
marvelovek upozorňujeme proto ra-
ději s předstihem.

Těšíme se na vás (snad) v dub-
nu v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo HradištěNa program kina se vrací opera, konkrétně Mozartův Don Giovanni.

Velká zebra aneb 
Jak že se to jmenujete?
V pondělí 20. dubna se v divadle 
uskuteční dříve přeložené divadelní 
představení Velká zebra. 

Christian (Ondřej Vetchý) trpí 
„nemocí”. S každou ženou vydrží 
jen chvíli. Byl ženatý s Gisele, ale po 
čase pocítil potřebu utéct. Aby své 
svědomí utišil, uzavřel ve prospěch 
své ženy vysokou životní pojistku  
a předstíral, že se na rybách utopil. 
Stejný trik se chystá zrealizovat už 
potřetí. Jenomže tentokrát potká 
dobrého přítele z dětství, který ho 
pozná. Christian, který měl vždy vše 

dopodrobna naplánováno, musí na-
jednou improvizovat a ocitá se tváří 
v tvář svým „vdovám“ i nové snou-
bence. Podaří se mu tuto situaci 
zvládnout? 

V režii Petra Palouše dále hrají: 
Kateřina Hrachovcová–Herčíková, 
Jaromír Dulava, Dana Černá, Mar-
tina Hudečková, Jiří Štrébl, nebo 
Zdeněk Vencl.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Violoncellový recitál jako 
závěrečný koncert sezóny
Ve čtvrtek 23. dubna se od 19 ho-
din v městském divadle uskuteční 
koncert pro dvě violoncella k výročí 
virtuóza a skladatele Antonína Kraf-
ta. Vystoupí Jiří Hošek a jeho dcera 
Dominika Weiss Hošková. Během 
koncertu zazní skladby od Francoise 
Couperina, Josepha Haydena, Anto-

nína Krafta, Jacquese Offenbacha  
a Jiřího Hoška. 

Vstupenky jsou k dispozici  
v městském informačním centru, 
nebo online na webu města.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Vandráci Vagamundos: 
Na cestě Střední Amerikou
Na 25. dubna se v městském kině 
připravuje cestopisný večer s Van-
dráky Pavlem Liškou a Honzou 
Révaiem, kteří na své přednášce 
představí i to, co se nevešlo do jejich 
cestovatelsko-zábavného pořadu 
na Prima COOL o cestě po Střed-
ní Americe. Dozvíte se také něco  

o přípravách nové cesty, na kterou 
se tito cestovatelé vydají v říjnu 
2020. Čas bude i na dotazy diváků 
a autogramiádu.

Program začíná v 19:30 hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádkové předplatné
Poslední pohádka letošní sezó-

ny je za námi a my s radostí oznamu-
jeme, že druhý ročník pohádkového 
předplatného je v prodeji. V příští 
sezóně nás čekají pohádky tradič-
ní, nové, dokonce i dětský koncert. 
Cena za abonmá pro jednu osobu 

činí 550 Kč.Veškeré další informace 
Vám poskytneme na tel. čísle 607 
015 300, e-mailu divadlo@klubmh.
cz, nebo v kanceláři divadla. 

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Nízkoprahový N klub otevřen!
První březnové pondělí došlo k slav-
nostnímu otevření N klubu, nízkopra-
hového zařízení pro děti a mládež  
v Mnichově Hradišti. Křtu prostor (Ma-
sarykovo náměstí 1141) se zúčastnil 
starosta města Ondřej Lochman, zá-
stupci rady města i odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví. Dále potom zá-
stupci místních škol, MAP II Mnichovo-
hradišťsko a volnočasových pracovní-
ků. V neposlední řadě pozvání přijala i 

zástupkyně Středočeského kraje, paní 
Alena Kultová, z odboru sociálních 
věcí krajského úřadu. 

Klub je určen pro všechny děti  
a mladé lidi ve věku od 6 do 22 let, 
kteří se ve svých životech setkávají  
s náročnými situacemi a nemají ve 
svém okolí nikoho, na koho se mohou 
nebo chtějí obrátit. Klub je otevřen 
vždy tři dny v týdnu. Veškeré jím na-
bízené aktivity jsou anonymní a bez-

platné a probíhají pod vedením dvojice 
odborných pracovníků. 

Děkujeme vedení Mnichova Hra-
diště, Středočeskému kraji i odborné 
veřejnosti za zájem a osobní podporu 
při této události. Poděkování patří i Na-
dačnímu fondu ŠKODA AUTO, který 
financoval vybavení klubu. 

Lenka Dokládalová Bednářová,
Semiramis 

Úterý 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00
Pátek 14:00 – 18:00

Bezplatně, dobrovolně, anonym-
ně pro děti a mladé lidi ve věku 

6 – 22 let.
http://www.os-semiramis.cz/

os-site/centra/n-klub/

Otevírací doba
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Inspirace z Litomyšle
Ve dnech 23.–25. února se v Litomy-
šli uskutečnil již čtvrtý ročník vzdě-
lávacího festivalu Nakopněte svoji 
školu. Bohatý program zahrnující 11 
přednášek, 30 workshopů a dopro-
vodné akce si vychutnalo více než 
180 účastníků – mezi nimi byla i sku-
pina z MAPu II Mnichovohradišťsko.

„Z hlediska znalostí jsem se 
vždycky cítil být z české školy vyba-
ven velmi dobře, a to se týká všech 
Čechů, které jsem potkal někde  
v zahraničí,“ uvedl svou přednášku 
Martin Jaroš, marketingový expert 
žijící v Kataru. Mohlo by to znít jako 
pochvala, ale…  Dnešní člověk má 
řadu možností, kde chybějící infor-
maci dohledat – problém ovšem 
nastává, chybí-li mu schopnost je 
vzájemně propojit, zobecnit a apli-
kovat či hledat vlastní řešení problé-
mů. Posun školy od učení znalostí 
k rozvíjení kompetencí je velkým 
tématem dneška – a vzdělávací fes-
tival Nakopněte svoji školu k němu 
rozhodně má co říct.

O tom, že jednou z cest ke změ-
ně je opustit prostor třídy a přenést 
učení do reality, přesvědčoval pří-
tomné Petr Daniš, spoluzakladatel 
projektu Učíme se venku, možnosti 
intuitivní pedagogiky otevřel Dieter 
Schwartz, dirigent symfonického 
orchestru a poradce  alternativních 
škol, redaktorka časopisu Respekt 
Silvie Lauder nadnesla nutnost me-

diálního vzdělávání jako předpoklad 
orientace v informační džungli, ře-
ditel EDUkačníLABoratoře Michal 
Orság osvětlil výhody, jaké pro vzdě-
lávací proces přináší formativní hod-
nocení žáků. Praktické workshopy 
byly věnovány kariérnímu poraden-
ství, využití robotů ve výuce, řešení 
konfliktů, rozvoji komunikačních 
dovedností nebo třeba společnému 
bubnování. Uvedla jsem právě ně-
kolik příkladů s cílem dokumentovat 
rozmanitost programové nabídky. 
Jedno téma ale prolínalo celou akcí: 
odkaz Jana Amose Komenského 
a nadčasovost jeho myšlenek. Vy-
sokoškolský pedagog, filosof a ko-
meniolog Jan Hábl připomněl 350. 
výročí úmrtí zakladatele pedagogi-
ky, zejména pak jeho dílo Obecná 
porada o nápravě věcí lidských.  
A najednou bylo jasno: hledáme 
nové metody, ale nesmíme rezigno-
vat na poslání vzdělávání: vést dítě 
tak, aby se z něj stal dobrý člověk.

Z Mnichova Hradiště nás do Li-
tomyšle přijelo pět: učitelky 1. stupně 
základní školy Helena a Blanka, ko-
ordinátorky vzdělávacích aktivit pro 
učitele v regionu Markéta a Martina 
a já z místního gymnázia. Přednáš-
ky byly přínosem pro nás všechny, 
na workshopy jsme se rozprchly 
dle svých preferencí. Všechny jsme 
ale odjížděly po třech intenzivních 
dnech domů sice unavené, ale záro-

Úspěšná účast na divadelním 
festivalu Modrý kocour

Na konci února se v Turnově konal 
25. ročník divadelního festivalu pro 
amatérská divadla Modrý kocour. 
Mnichovo Hradiště bylo zastoupeno 
souborem Vývojová fáze, který je 
odnoží divadelního kroužku Děti pó-
dia Mnichovo Hradiště. 

Soubor předvedl svou netradiční 
hru Hematom o vztazích mezi rodiči 
a dětmi a o vztazích vůbec. Porota 
byla mile překvapena novými tváře-
mi a výkony, soubor byl pochválen 
za originalitu a energii. Bohužel to 
však nestačilo k doporučení na kraj-
skou přehlídku – konkurence byla 
opravdu veliká. Jedno doporučení 
však mladí umělci dostali, a to, aby 
se přijeli předvést i příští rok. Porotci 
jsou přesvědčeni, že se mnichovo-

hradišťský soubor určitě posune ve 
zkušenostech, a jak sami sdělili, na 
tuto progresi se těší. To bereme jako 
vážný závazek!

Nyní se můžete těšit na před-
stavení, kde se předvede úplně celý, 
asi třicetičlenný divadelní kroužek 
Děti pódia. Jde o hru Krabat – Pří-
běh z čarovného mlýna, s níž již 
mladí divadelníci potěšili diváky  
v Liberci. Termín představení se 
bude odvíjet od momentální krizové 
situace. Nyní má dětské divadlo vol-
no a zvažujeme, zda si tyto ušlé dny 
nenahradíme v létě formou divadel-
ního soustředění.

                                                                                                                 
Stanislava Matulová,

Základní škola Studentská

Žáci ze Studentské mají 
za sebou lyžařské výcviky
V letošním školním roce to bylo se 
sněhem a vůbec se zimou všelijaké. 
Přesto jsme s žáky naší školy ab-
solvovali dva lyžařské běhy. V lednu 
odjela třída 7. B do Plavů, kde byla 
ubytovaná v penzionu Maxík. Jezdili 
jsme však lyžovat do Rejdic, protože 
i přes snahu provozovatelů se ne-
podařilo „naši“ stráň zasněžit. Zimu 
jsme si ale užili na běžkách, protože 
Jizerská magistrála byla upravená  
a sněhu na ní bylo dostatek. Dokon-
ce i sněžení jsme k naší spokojenos-
ti nakonec zažili. 

Třídy 7. A a 7. C pak v únoru 
odjely na Jičínskou chatu do Přícho-
vic. Začátek kurzu propršel, ale poté 
už bylo počasí přívětivější. Napadl 

nám dokonce čerstvý sníh a až do 
konce pobytu jsme všichni – i úplní 
začátečníci – jezdili na upravené 
sjezdovce. Někteří si ke konci lyžař-
ského výcviku vyzkoušeli i běžky,  
a tak jsme si nakonec zimu opravdu 
užili takovou, jaká má být.  

Kurz tradičně nebyl jen o lyžích, 
takže jsme v jeho rámci také navští-
vili rozhlednu Štěpánka a podívali 
se do nejvýše položeného kravína 
v České republice. Během společ-
ně trávených večerů jsme se zase 
snažili utužit kolektiv a trošku víc se 
poznat. 

                                                                                                                     
Učitelé tělesné výchovy, 

Základní školy Studentská

Malotřídky soutěžily v dámě
V únoru proběhlo setkání zástupců 
malotřídek z Mnichovohradišťska 
v Základní škole Žďár. Na souboj  
v dámě naše žáky vyzvala ředitelka 
této školy, Mgr. Petra Richtrová, a její 
kolegyně. Letos se konal již 2. ročník 
soutěže. 

Kromě pořádajícího Žďáru bo-
jovaly v trpělivosti a soustředěnosti 
i týmy z Loukovce a Veselé. Hrálo 
se na tradiční ploše, avšak s netra-
dičními kameny. Těmi byly balené 
barevné bonbony. Finálové kolo se 
pak hrálo s maxikameny – oblíbený-
mi fidorkami. V každém ročníku sou-
těžil každý žák s každým, a protože 
soutěžila „jen“ tři družstva, úspěch 

neminul nikoho. 
Touto cestou proto děkujeme 

pořádající škole za pozvání, dále 
také MAP Mnichovohradišťsko za 
sponzorský dar a zajištění dopravy 
pro Základníškolu Veselá firmou Au-
to-MH a stejně tak i panu starostovi 
z Loukovce za zajištění dopravy pro 
„jeho“ tým. 

Rádi jsme se se všemi viděli  
a navíc jsme se během akce domlu-
vili na dalším klání ve vybíjené, které 
se uskuteční již potřetí, a to 18. květ-
na v Základní škole Veselá.

                                                                                                                   
Eva Fišerová,

Základní škola Veselá

Sedmé třídy na lyžáku ve Vysokém nad Jizerou
Teplo a nedostatek sněhu. S těmito 
obavami jsme i letos se sedmými 
třídami ze Základní školy Soko-
lovská vyrazili na lyžařský kurz do 
Vysokého nad Jizerou. Předpověď 
se naštěstí nenaplnila. Nasněžilo 
hned první den a my se co nejrych-
leji vydali na svah. Někteří byli tak 
nedočkaví, že si dokonce omylem 
vyměnili lyže.

Skupina zahrnovala jak zkuše-
né lyžaře, tak úplné začátečníky, 
kteří se na konci kurzu mohli s mno-
hými lyžaři rovnat. Každý večer byl 
doprovázen programem plným her  
a soutěží, karneval navštívily i váže-
né osoby jako například baba jaga, 
pan Pohlreich nebo mim. Celé sna-
žení bylo zakončeno slalomovým 

závodem, který ukázal u všech velké 
zlepšení. Kurz jsme si užili, vezeme 

si domů plno zážitků a budeme se 
opět těšit na příští rok.

Petra Hadravová,
Základní škola Sokolovská

veň nabité inspirací a pozitivní ener-
gií nejen z programových aktivit, ale 
zejména ze setkání s řadou dalších 
lidí, lektorů či ostatních účastníků, 

které spojuje snaha přinést svěží 
vzduch do českých škol.

                                                                                                                                               
Lenka Sosnovcová

Vzácná návštěva ve školce: 
jak k nám přišel Krakonoš
Do naší mateřské školy v Mírové 
ulici přišla zpráva z dalekých krko-
nošských hor. Měl k nám přijet Kra-
konoš. Děti se s ním měly setkat na 
„zimní“ školkové zahradě.

Bohužel Krakonoš měl asi 
spoustu práce a také nedokáže 
všechno. Místo sněhových vloček na 
zahradu začaly padat velké dešťové 
kapky. Už jsme si všichni mysleli, 
že z našeho setkání a soutěžení s 
Krakonošem nebude nic. To jsme se 
ale zmýlili.

Do každé z tříd ráno přišel dopis 
od Krakonoše se soutěžními úkoly 
pro děti. A tak se všude soutěžilo. 
Kluci a holčičky napravovali všechny 
neplechy, které Krakonošovi způso-
bil Trautenberk. Vozili dříví, přená-
šeli sojčí vejce a hráli šiškovanou 
s veverkou. Všechno bylo nakonec 
splněno a Krakonoš stále nikde. Tak 
jsme si všichni – kluci, holčičky i paní 
učitelky udělali malé setkání ve tří-
dě těch nejmenších. Pustili jsme si 
alespoň krásnou hudbu z Krkonoš-
ských pohádek, zavřeli na chvilku 
oči a najednou tam byl „pohádkový 
pán hor“ Krakonoš.

To se ví, bylo to veliké překva-
pení a dětské oči se rozzářily. Kra-

konoš navíc nebyl sám. Přivezl s se-
bou vyprávění o lese a o zvířátkách. 
Dětem na ukázku některá zvířátka 
i přivezl a děti si je mohly prohléd-
nout. Pro pana Krakonoše měly ale 
dárky přichystané i děti, a to obrázky 
zvířátek i pana Krakonoše. Nezapo-
mněli jsme samozřejmě ani na fotku 
s Krakonošem.

Bylo to krásné pohádkové se-
tkání. Posíláme velké poděkováním 
do krkonošských hor.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová
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Voskové svíčky i ekologické 
sáčky z biobavlny

Několikaměsíční spolkový projekt je 
téměř za námi. Březen patřil kromě 
jiného dvěma tématům. Na začátku 
března jsme se v komorním počtu 
věnovaly tvorbě svíček z voskových 
mezistěn a bavlněného knotu. Po 
krátkém povídání o výrobě litých, 
máčených či motaných svíčkách 
jsme se pustily do samotné tvorby. 
Každá z nás si pak odnesla nejed-
nu vlastnoručně vytvořenou svíček 
domů a prostor Volnočasového cen-
tra Mnichovo Hradiště jsme krásně 
provoněly vůní vosku. 

Plánováná dílna na zdobení 
a výrobu ekopytlíků na ovoce, ze-
leninu či pečivo byla s ohledem na 
současnou situaci v ČR výrazně 
pozměněna. Ti, kteří si individuálně 

obal na nákup vyzvedli, si jej doma 
mohli například vyšít či pomalovat 
fixami na textil, umístit na ně razít-
ka určená na práci s textilem či na 
něj našít korálky nebo jiné zdobící 
prvky dostupné v galanteriích. Pří-
padně jistě naleznou další inspiraci 
na rozmanitých webových stránkách 
zaměřených na ruční práce. 

Projekt Environmentální výcho-
va společně a tvořivě tak uzavřel 
svůj cyklus dílen, které byly finančně 
podpořeny Nadačním fondem ŠKO-
DA AUTO v rámci grantové výzvy 
NROS a které byly realizovány ve 
spolupráci s několika místními spol-
ky.

Iva Štrojsová

Žáci SOU Hubálov 
v tak trochu jiné kavárně

Zkusili si osladit čaj, přepočítat pe-
níze, podepsat se na linku, poznali 
některé kompenzační pomůcky či 
Braillovo písmo. Proběhla také de-
bata se slečnou, která má postižení 
zraku. Žáci se ptali a dostali mimo 
jiné odpověď na dotaz: „Co vidí člo-
věk, který nevidí?“ Zjistili, jak nároč-
né je dělat běžné denní úkony bez 
pomoci zraku a vyjadřovali velký 
respekt k lidem s postižením.

Ještě jednou děkujeme všem 
pořadatelům z Domu dětí a mládeže 
Mladá Boleslav za skvěle připrave-
nou akci.

  Radka Pitrmocová,
SOU Hubálov

Ve čtvrtek 5. března jsme se se sku-
pinou instalatérů a opravářů vydali 
do Domu dětí a mládeže v Mladé 
Boleslavi. Zúčastnili jsme se progra-
mu Černá kavárna, který naše žáky 
prožitkovou formou blíže seznámil 
se životem lidí se zrakovým posti-
žením. 

Program si klade za cíl odbou-
rat bariéry při vzájemné komunikaci, 
ukazuje jak se k těmto lidem chovat, 
v čem a jak jim můžeme pomoci.
Žáci si vyzkoušeli chůzi se slepec-
kou holí na „překážkové dráze“, 
zahráli si stolní hry pro nevidomé 
(třeba Pexeso nebo Člověče, nezlob 
se). Navštívili také kavárnu, kde se 
veškeré činnosti odehrávaly potmě. 

Proč se bohové zlobili? 
Kde a jak se to mohlo stát? Velmi snad-
no. Jednu únorovou sobotu, přesně 
22. února, na maškarním bále v klubu 
Sychrovák u Mnichova Hradiště. Začalo 
to hádkou Athéňanů a Sparťanů. Už ani 
nevíme, kdo celou hádku vyvolal, jisté 
ale je, že se na to bohové již nechtěli dí-
vat a rozhodli se lidi potrestat. Vzali jim 
to, co člověk potřebuje. Oheň. Naštěstí 
tu byly více než dvě desítky šikovných 
dětí z celého okolí a společnými silami 
pomohly bohy udobřit. Na děti čekala 
řada úkolů, které prověřily jejich sílu, 
mrštnost i rétoriku. Všechny náročné 
disciplíny ale zvládly a odpoledne si 
užily. 

Děkujeme osadnímu výboru ze 
Sychrova za podporu a poskytnutí 
prostoru pro konání akce a osadnímu 
výboru z Podolí za finanční příspěvek. 
Děkujeme za skvělou účast a těšíme se 
na další ročníky.

Realizační tým 

Nejen pondělí a pátky, nově nabízí Centrum 
pro rodinu Náruč program i na středy
Centrum pro rodinu Náruč nabí-
zí pravidelné dopolední programy 
pro rodiče s dětmi již třetím rokem 
a zájem o tyto programy neustále 
roste. Kapacita stávajících lekcí byla 
v mnichovohradišťském Volnočaso-
vém centru zcela naplněna, proto 
jsme se rozhodli přidat k pondělním 
a pátečním dopoledním programům 
nově i lekce ve středu, abychom 
mohli uspokojit i další zájemce.

Velmi zajímavou novinkou jsou 
nyní zejména středeční Zpívánky, 
určené pro rodiče s dětmi od 18 
měsíců do tří let. „Kurz je zaměřený 
na rozvoj psychosomatických do-
vedností – práce s dechem, správné 
tvoření hlasu, držení těla, verbální 
a neverbální komunikace. Budeme 
zpívat, tančit, pracovat s rytmem, 
říkadly, hudebními nástroji a mnoho 
dalšího,” říká o Zpívánkách lektorka 
Eliška Karcolová. 

Pro ta nejmenší miminka do 

jednoho roku je určeno páteční Mi-
micvičení, rodiče s dětmi od jednoho 
roku pak mají na výběr další lekce  
v pondělí a ve středu. I zde budeme 
zpívat, ale také si zacvičíme na mí-
čích a nebo se protáhneme při opičí 
dráze. První zkušební lekce je pro 

všechny nově příchozí zdarma, další 
informace včetně možnosti registra-
ce najdou zájemci na našem webu 
www.naruc.cz. nebo se mohou ozvat 
na naruc.hradiste@seznam.cz.

Od března máme kvůli součas-
né mimořádné situaci přerušen pro-

voz, o  znovuotevření našeho centra 
a obnovení provozu budeme infor-
movat na našem webu a facebooku.

Centrum pro rodinu Náruč pů-
sobí v Mnichově Hradišti již od roku 
2014. Za podpory dotačního pro-
gramu Rodina ministerstva práce  
a sociálních věcí a města Mnichova 
Hradiště byly realizovány již desítky 
besed, přednášek a setkání s od-
borníky či bezplatného odborného 
poradenství s cílem podpořit rodiny 
v otázkách výchovy, zdraví dětí, 
ale i rodinných vztahů, a eliminovat 
tak rizika vzniku negativních jevů  
v rodinách. Nedílnou součástí prá-
ce Náruče v Mnichově Hradišti je 
i podpora náhradní rodinné péče, 
doprovázení pěstounských rodin  
a pomoc těm, kteří o náhradní rodin-
né péči uvažují.

Veronika Udeaja,
Centrum pro rodinu Náruč

Čápi se vracejí domů,
do Hradiště i Hoškovic
Dobré zprávy, čápi, poslové jara, se 
už vracejí na Mnichovohradišťsko! 
Prvního pravděpodobného obyva-
tele hnízda na komíně nedaleko že-
lezničního přejezdu v Jiráskově ulici 
snímaného online kamerou zahlédli 
pozorovatelé v neděli 22. března. 
Čáp, patrně se jedná o samečka, 
který obvykle přilétá  ze zimoviště  
o něco dříve než jeho partnerka, 
se v hnízdě však dlouho neohřál  

a v následujících dnech k vidění 
nebyl.

První letošní pozorování čápa 
zaznamenaly ve stejné době také 
Hoškovice. V této místní části je 
hnízdo vytvořené Lubošem Dvořáč-
kem umístěné na stromě u nedávno 
revitalizovaného rybníčku. 

Jaro je tady!

Martin Weiss 

Letošní turnaj v prší ve Veselé vyhrál Jakub Balazs
V sobotu 7. března se ve Veselé 
uskutečnil karetní turnaj v prší, který 
se konal již čtvrtým rokem.

Turnaj se konal ve veselské ha-
sičské zbrojnici a účast byla hojná. 
Akce se zúčastnily dvě desítky hrá-
čů. Ti si užili šest herních kol, při kte-
rých zažívali zábavu i napětí. Hráči 
také v odpoledních hodinách dostali 
malý gáblík na posilnění, aby nasytili 
své prázdné žaludky.

Když turnaj skončil, přišlo vy-
hodnocení a následné předávání 
cen. Na prvním místě se umístil 
Jakub Balazs, druhé místo obsadil 
Lukáš Patkaň a třetí místo získal To-

máš Richt. Ceny od sponzorů uděla-
ly radost. A tím chceme poděkovat 
sponzorům: Fitmin – Lenka Dvořá-
ková, Autostyl – Jiří Kracík, Prambo 
plus – Josef Jozífek, Autodoprava 
– Tomáš Richtr, Lukáš Kysela, SDH 
Veselá, Hostinec u Českého Lva – 
Pavel Záhora, Dino Toys, Luděk Naj-
man, Marcel Fišera, Lenka Erbrtová, 
Zdeněk a Lenka Kyselovi, Marie 
Omastová, Lukáš Patkaň, Iva a Jirka 
Blechtovi a další…

Děkujeme za účast a  doufáme, 
že se příští rok ve zdraví opět sejde-
me.    

   Kateřina Richtrová
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Novinářkou na olympiádě mládeže

Každé malé dítě má sen o tom, co 
bude dělat jako dospělý člověk. 
Někdo chce být doktorem, někdo 
malířem... Já jsem se chtěla odmala 
stát novinářkou. Díky programu Mla-
dí novináři Českého olympijského 
výboru se mi můj sen letos na pár 
dní splnil.

Cesta za snem
Na internetu jsem narazila na 

článek, který se týkal možnosti pro 
mladé žurnalisty. Protože mě na-
bídka tvorby příběhů mladých spor-
tovců natolik zaujala, rozhodla jsem 
se poslat svůj životopis na uvedený  
e-mail. A světe div se, ono to oprav-
du vyšlo!

Zkušenosti, ale i zábava!
Předposlední lednový týden 

jsem společně s partou dalších 
třinácti vybraných novinářů odces-
tovala do Karlových Varů – dějiště 
Zimní olympiády dětí a mládeže 
2020. Každý z nás dostal na sta-
rost jeden z krajů České republiky, 
ze kterého měl hledat a následně 
vytvářet zajímavé příběhy dětských 
sportovců. Díky této možnosti jsme 
si vyzkoušeli, co novinařina v terénu 
ve skutečnosti obnáší – ať už to byla 
pouhá prosba o rozhovor, příprava 
otázek, několikahodinové čekání  
v zimě na sportovišti, radost z vý-
sledků závodníků nebo samotná 
tvorba textu. Nesmím opomenout 

ani brzké vstávání, které bylo pro 
nás mnohdy opravdu náročné. 

Veškeré naše články prošly 
rukama zkušených žurnalistů.  
S úpravou textů nám pomáhal Lukáš 
Šonský, Patrik Vacek a Ondřej Tru-
nečka, šéfredaktor sportovní redake 
Mladé fronty. Musím říct, že celou 
akci jsem si náramně užila, rozšíři-
la si obzory, poznala nové přátele a 
vyzkoušela si práci pod tlakem. Kaž-
dému, kdo o studiu žurnalistiky uva-
žuje, bych tento program doporučila. 
Třeba vás to posune dála uvědomíte 
si, že je to práce přesně pro vás!

Adéla Kvapilová, septima, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Tři hodiny s Kocábem 
„Už jsi ho viděl? Stojí asi venku, ne?“ 
zaslechla jsem šepot v řadě před 
sebou. Je čtvrteční podvečer (20. 
února 2020) a stodola Kafé Ořech 
je nabitá k prasknutí. Křeslo pro hos-
ta dnešní besedy je ještě volné, již 
brzy do něj však zasedne zaklada-
tel skupiny Pražský výběr. Poslední 
příchozí si sedají na pár volných 
míst. Od Pavla Hendrycha, který se 
co nevidět ujme úvodu besedy,  se 
dozvídám, že náš dnešní řečník  prý  
v nadsázce řekl, že je schopný mlu-
vit klidně i tři hodiny v kuse. Máme 
se tedy na co těšit.

Krátce po osmnácté hodině 
se na pódiu objevuje i zpěvák, ob-
čanský aktivista a politik Michael 
Kocáb. Noříme se do událostí, kte-
ré předcházely sametové revoluci. 
Mladoboleslavský rodák Kocáb 
zdůrazňuje, že jeho kniha Vabank,  
z níž při besedě vychází a kterou též 
v několika výtiscích přivezl s sebou, 
není tvořena s výjimkou epilogu žád-
nými volnými interpretacemi, ale jde 
o souhrn faktů. 

Líčení předlistopadových i lis-
topadových události se postupně 
mění v dramatické vyprávění. Kro-
mě notoricky známých údajů Kocáb 
uvádí i své zážitky z jednotlivých dní 
revoluce. „Nebýt statisíců občanů 
v ulicích, udělají s námi krátký pro-
ces. Bez nich by nebylo nic. Bylo to 
nesmírně dramatické, ale povedlo 
se to,“ usmívá se při shrnutí oněch 
dějinných události. Podotýká, že vliv 
sovětů tu byl, ale naštěstí se situace 
komunistům vymkla z rukou a nedo-
kázali si již moc vzít zpět. 

Se směsicí humoru a napětí po-
pisuje svůj projev v Kremlu i situaci, 
jak se stalo, že se k onomu řečnic-

kému pultu dostal. „Sedělo tam na 
tři tisíce Brežněvů, nevěděl jsem, co 
jim mám říkat,“ s nadsázkou vzpo-
míná na svoje vystoupení. Když ho-
voří o své roli při odsunu sovětských 
vojsk, zdůrazňuje též myšlenku, že 
jsme měli velké štěstí, když se po-
dařilo včas transport těchto vojáků  
a vojenského materiálů dokončit  
a cizí armáda k 30. červnu 1991  
z naší země odešla.   

V diskusní části večera se hovor 
stáčí ke studentu Šmídovi, padají 
otázky, zda nebyla chyba spolupra-
covat s bývalými komunisty či „Jaké 
to bylo, když jste se dostal na Praž-
ský hrad a stále tam ještě byli ti, kteří 
pomáhali Husákovi a spol.?“ Kocáb 
se snaží na situacích, které byly 
mnohdy jistě tíživé či nepříjemné, 
hledat něco pozitivního. K začát-
kům na Hradě přidává následující 
historku: „Ještě půl roku poté, co byl 
Havel prezidentem, působil v jedné 
z místností pán, který odposlouchá-

val právě Václava Havla. Informace 
se nikam dál již neposílaly, ale onen 
pán byl stále placený.“ I taková byla 
zákoutí sametové revoluce. 

Od politických témat se skrze 
dotazy dostáváme i k hudebním té-
matům. Michael Kocáb líčí, jak se 
seznámil s Frankem Zappou: „Zjis-
til jsem si, kde bydlí, a seděl čtyři 
hodiny před jeho domem. Nakonec 
to vyšlo a Zappa zahrál v Praze na 
koncertu Adieu C. A. konaném u pří-
ležitosti odchodu sovětských vojsk.“ 

Více než tři hodiny uplynuly  
v nezvykle svižném tempu a po de-
váté večerní debata pořádaná spol-
kem Naše město Mnichovo Hradiště 
končí, lidé se pomalu rozcházejí, 
někteří se ještě fotí s dnešním hos-
tem, na kterém je vidět, že se mu  
v Hradišti líbí. Jiní si nechávají pode-
psat jeho knihu. Příjemná atmosféra 
je však ještě stále cítit ve vzduchu.

Iva Štrojsová

Po besedě a podepisování knihy následovalo i fotografování. Foto: D. Sehnoutka
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29. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V SÍTI 
Nebezpečí internetu a sociálních sítí pro nezletilé děti je zatím nekontrolova-
telné a nepostižitelné… Naléhavé dokumentární varování pro nás všechny  
a výzva pro zákonodárce!

30. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Major Prubner (David Novotný), kterého nikdo nemá rád, je pověřen vy-
šetřováním vraždy pohledné vyděračky! Kriminální příběh je inspirovaný 
známými detektivkami, které skvěle paroduje a utahuje si z nich… 

KINO

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

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

17. DUBNA, 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!

18. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JEŽEK SONIC
Tenhle úžasný mimozemský ježek má nejrychlejší nohy na světě, ale ani ty 
ho nezachrání, pokud mu nepomůže opravdový přítel!

18. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Příběh dvou kamarádek, které řeší různé životní trable, především s lás-
kou…

19. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
FRČÍME
Dva elfští bratři se s pomocí kouzelné hole rozhodnou vrátit na jeden den 
do světa živých svého zemřelého otce.

22. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MODELÁŘ
Zatím nejpolitičtější film režiséra Petra Zelenky (Knoflíkáři, Samotáři, Ztra-
ceni v Mnichově) aneb jak dopadne obyčejný a idealistický člověk, když 
bojuje za spravedlnost proti nejmocnějším…

24. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
W. A. MOZART: DON GIOVANNI (OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ)
Záznam klasiké opery v podání benátského divadla La Fenice. Prostopáš-
ník Don Giovanni zavraždí starého komtura (rytíře) a poté zve jeho sochu 
na hostinu. Za svou opovážlivost je potrestán smrtí.

25. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Máte rádi překvapení? Zveme vás na kvalitní film, jehož titul se dozvíte až  
v kinosále. Neplatí se předem, pokud vás film nezaujme, můžete do 10 mi-
nut po začátku odejít bez placení. Nápověda: Hrdinství má mnoho podob. 
O jedné z nich vypráví tento film. Snímek je přístupný od 12 let, délka cca 
2 hodiny, české titulky.

25. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Potomek emigrantů získal v restituci chátrající zámek v Čechách a stojí 
před volbou, zda ho prodat nebo opravit… Scénář podle knižní předlohy 
napsal a film režíroval Jiří Vejdělek. 

KALENDÁR AKCÍˇ

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

26. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Královna Elsa se se svými přáteli vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu.

29. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
VLASTNÍCI 
Schůze vlastníků jednoho bytového domu věrně ukazuje současné problémy 
dnešních majitelů.

15. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Parta lidí, známých i neznámých, se sejde o Vánocích ve Vysokých Tat-
rách, aby tu strávili a oslavili konec roku.

Cestovatel Jiří Kolbaba v květnu v našem kině
Jiří Kolbaba, tento velmi známý fo-
tograf a cestovatel, plní dlouhodobě 
malé i velké sály v celé zemi a jsme 
moc rádi, že ho spolu s vámi přivítá-
me i v našem kině! Bude to v úterý 
5. května od 18 hodin a už nyní si 
můžete vstupenky rezervovat nebo 
koupit v předprodeji na infocentru 
Mnichovo Hradiště nebo u pokladny 
městského kina.

Tato cestopisná přednáška  
s dataprojekcí má název Fotograf na 
cestách: Splněný sen. Pan Kolbaba 
představí množství snímků přírody, 
lidských tváří, zvířat a situací ze 
všech šesti kontinentů planety. Jeho 
vystoupení je natolik inspirativní, že 
přirozeně motivuje diváky k vlastní-
mu fotografování a cestování. Smys-
lem všech jeho vystoupení je propa-
gace svobody, otevřenosti, tolerance 
a ochrany přírody celé planety.

Kdo je Jiří Kolbaba
Jiří Kolbaba (nar. 1957) pochází 

z Brna. Je to novodobý Emil Holub 

– procestoval všech šest kontinen-
tů planety a víc než 130 zemí. Po-
řádá velice emotivní a inspirativní 
diashow, a to po celém Česku. Ka-

ždý rok vyjíždí na expedice a cesty 
za poznáním do nejodlehlejších ob-
lastí světa. Zpět s sebou vozí textový  
a obrazový materiál, který pravidel-

ně zpracovává do veřejných a medi-
álních projektů. V Česku i zahraničí 
organizuje tematické fotovýstavy 
o krásách světa. Mimo jiné je vice-
prezidentem Českého klubu cesto-
vatelů. 

Co se týče techniky, Jiří Kolba-
ba fotografuje digitálním fotoapará-
tem Olympus OM-D a fotoaparátem 
Hasselblad XPan na filmy Fuji Velvia 
50, 100 a Provia 400. Mnoho foto-
grafií je také foceno mobilním tele-
fonem Samsung. Cestovatel zatím 
vydal devět knih, z nichž poslední je 
z loňského roku a má název Island.

Dvacet let se Jiří Kolbaba vě-
noval také atletice, v běhu na tři ki-
lometry překážek dosáhl výborných 
výsledků. V roce 1983 získal stříbr-
nou medaili v této disciplíně na mis-
trovství Československa v atletice. 
Stal se také mistrem ČSR v běhu na 
tři kilometry překážek.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Výlety i Ukliďme Česko: Jarní akce Klubu českých 
turistů jsou zrušeny z důvodu šíření koronaviru
Klub českých turistů, odbor Mnicho-
vo Hradiště na tomto místě zpravi-
dla popisuje nedávno uskutečněné 
turistické akce a zároveň všechny 
zájemce zve na nadcházející výle-
ty. Ovšem tento článek je psán 17. 
března, kdy na celém území České 
republiky platí karanténní opatření  
v důsledku šíření koronaviru…

Z tohoto důvodu jste se v břez-
nu nemohli účastnit jak výletu na 
Novopacko, který měl proběhnout  
v neděli 22. března, tak ani výšlapu 
na Černou Studnici, kam jsme se 

měli vypravit v sobotu 28. března. 
Bohužel jsme se nepotkali ani bě-
hem prvního dubnového víkendu. 
Přitom na tento víkend byly naplá-
novány hned tři události – v pátek 
3. dubna se měla slavnostně otevřít 
geostezka před Základní školou Stu-
dentská, v sobotu 4. dubna jsme se 
opět chystali zapojit do celorepubli-
kové akce Ukliďme Česko a v neděli 
5. dubna jsme oficiálně měli zahájit 
novou turistickou sezónu tradičním 
výletem na Zásadku. Abychom vyšli 
vstříc i zdatnějším turistům, na du-

ben jsme ještě naplánovali pěší výlet 
z Mnichova Hradiště na Ještěd.

Pokud jsme vás výčtem výletů 
zaujali a mrzí vás, že se vlivem vyšší 
moci neuskutečnily, pak rozhodně 
nezoufejte! Až to situace dovolí, vý-
letům stanovíme náhradní termíny. 
Doporučujeme vám sledovat naše 
webové či facebookové stránky ( 
www.kct-mh.webnode.cz, FB: Klub 
českých turistů - Mnichovo Hradi-
ště), kde naleznete nejaktuálnější 
informace. Do té doby vám přejeme 
mnoho hezkých chvil strávených 

na vašich individuálních výletech či 
procházkách. Ty vám jistě rychle do-
pomohou k úspěšnému absolvování 
akce „100 jarních kilometrů“. Pokud 
stále nejste do této akce zapojeni, 
stačí si na městském informačním 
centru vyzvednout kartičku, do níž si 
své jarní kilometry budete zapisovat 
(pokud není „íčko“ ještě v provozu  
a vy tudíž nemáte naši kartičku, za-
pisujte si nachozené kilometry zatím 
někam bokem). 

Jiří Janda,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

MAP II MNICHOVOHRADIŠŤSKO

Připravené dubnové akce s datem konání do Velikonoc byly zrušeny. Os-
tatní (povelikonoční) akce v době uzávěrky Kamelotu v polovině března 
zatím zrušeny nebyly, realizovat se však budou až s ohledem na vývoj situ-
ace. Pro aktuální informace sledujte prosím náš web (www.map-mh.cz) či 
facebookový profil MAP II Mnichovohradišťsko. 22. DUBNA, 17:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. Program jednání a materiály před-
kládané zastupitelům je si možné stáhnout v předstihu z webu města v sekci 
Zastupitelstvo.

OSTATNÍ
1., 15. A 29. DUBNA, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ 
KONZULTAČNÍ HODINY ARCHITEKTA MĚSTA 
Příležitost probrat s architektem města otázky související s jeho agendou.

DIVADLO
20. DUBNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VELKÁ ZEBRA ANEB JAK ŽE SE TO JMENUJETE? 
Bláznivá komedie s O. Vetchým v hlavní roli Christiana, který s žádnou 
ženou dlouho nevydrží, a na svém odchodu vždy finguje svou smrt... MUZEUM

21. DUBNA, 18:00
VÝSTAVA HOROLEZCI ČESKÉHO RÁJE 
Jarní výstava městského muzea, jejíž zahájení bude spojené s besedou  
s horolezci z regionu a s promítáním oceňovaných filmů s tematikou výsta-
vy.  Výstava bude přístupná do konce května.

23. DUBNA, 19:00, KONCERT
KONCERT PRO DVĚ VIOLONCELLA K VÝROČÍ A. KRAFTA
Kruh přátel hudby zve na koncert Jiřího Hoška a jeho dcery Dominiky Weiss 
Hoškové. Zazní skladby od F. Couperina, J. Haydena, A. Krafta, J. Offenba-
cha i J. Hoška.

25. DUBNA, 19:30, BESEDA
VANDRÁCI - VAGAMUNDOS
Herci Pavel Liška, Jan Révai a kameraman Hynek Bernard, to jsou Vandrá-
ci Vagamundos, kteří tři měsíce vandrovali po střední Americe. Nejdřív byli 
viděni v Panamě, pak mířili do džunglí Kostariky, vandrovali po velké Nika-
ragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvá-
dor, nádhernou Guatemalu, maličké Belize a obrovské Mexiko. Vybavili se 
kamerami, foťáky a dronem. Chtěli poznat místní kulturu, indiánské legendy 
a zažít i nečekané. O tom všem a také o plánech na svou novou cestu, na 
kterou se vypraví vříjnu, budou vyprávě v městském divadle. A prostor bude 
i na divácké dotazy a autogramiádu.

ZÁMEK
V souladu s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví je Státní zámek 
Mnichovo Hradiště uzavřen a všechny prohlídky a akce jsou zrušeny do 
odvolání. Aktuální informace na oficiálním webu www.zamek-mnichovohra-
diste.cz.

PŘIPRAVUJEME
1. KVĚTNA, 18:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
DIASHOW JIŘÍHO KOLBABY
Známý fotograf a cestovatel plní dlouhodobě malé i velké sály v celé zemi 
a jsme rádi, že ho spolu s vámi přivítáme i v našem kině! S sebou přiveze 
diashow Fotograf na cestách – splněný sen.

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÉ SITUACI KAMELOT DOPORUČUJE VŽDY V PŘEDSTIHU PROVĚŘIT, ZDA SE AKCE, O NÍŽ MÁTE ZÁJEM, SKUTEČNĚ USKUTEČNÍ
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Kronikářka Miroslava Rydvalová: Kronika 
zaznamenává minulost pro budoucnost
Už dvanáct let zachycuje život ve 
městě na stránkách městské kroniky 
Miroslava Rydvalová. Někdejší uči-
telka a ředitelka klášterské základní 
školy se přiznává, že ani po letech 
praxe se jí při zapisování do kroniky 
nevyhýbá tréma, konstatuje, že nej-
náročnější jsou pro ni vždy paradox-
ně statě věnované školství, a také 
vyzývá Hradišťáky, že i oni mohou 
upozorňovat na zajímavosti hodné 
zaznamenání v městské kronice.

Paní Rydvalová, kdybych se ze-
ptal na nejzajímavější zápis do 
kroniky města, který jste zapiso-
vala, vytanul by vám na mysli je-
den konkrétní? O co by šlo? 

Za více než deset let jsem po-
psala značné množství dějů a akcí 
uskutečněných v našem městě. Po-
zoruhodné byly vzpomínkové akce 
připomínající v roce 2016 prusko-
-rakouskou válku z roku 1866 a s tím 
související živé zpodobnění bitvy  
u Mnichova Hradiště. Rok 2018 byl 
zase rokem 100. výročí založení 
Československé republiky a také 
rokem mnoha zdařilých společen-
ských setkání ve městě i v míst-
ních částech Mnichova Hradiště.  
K významným společenským akcím, 
které se pravidelně opakují, patří 
sousedské slavnosti, které si na-
šly oblibu u místních i přespolních,  
a vánoční jarmarky. Jako pamětník 
velice lituji, že se už neodehrávají 
na nádvoří zámku Valdštejnské Vá-
noce, které tu měly své neopakova-
telné kouzlo.

Měla jste při prvním zápisu do 
kroniky města trému?

Každý zápis do kroniky i po le-
tech stále prožívám. Jsou to chvíle 
napětí a plné obav z možných chyb.

Za jakých okolností jste se vlast-
ně stala městskou kronikářkou? 
Oslovilo město vás, nebo jste se 
k této zajímavé práci přihlásila 
sama?

Mě před dvanácti lety oslovil 
tehdejší místostarosta Arnošt Vajzr. 
Později jsem se dozvěděla, že do-
stal tip od ředitelky městského mu-
zea Jany Dumkové. Byla jsem velice 
překvapená, protože úloha kronikáře 
je velmi zodpovědná. Věděla jsem 
tehdy jen to, že účelem kroniky 
je zaznamenávat místní důležité  
a pamětihodné události pro informa-
ci i poučení budoucím generacím. 
Nějakou dobu jsem váhala. K mému 
souhlasu ale přispělo i to, že jsem 
byla čerstvě důchodkyní a po čtyři-
cetileté učitelské praxi jsem se obá-
vala určité prázdnoty. Netušila jsem, 
že mě práce zcela pohltí a vyžádá si 
obrovské množství času.

CHODÍM PO MĚSTĚ
Chodníky! Opět zabrousím do minu-
losti, co bejvávalo a co jsem viděla 
jako děcko: jeden dlaždič s ručním 
dusadlem a pomocník, který přivá-
žel kolečkem materiál. Dlaždičova 
poctivá práce je sem tam ještě k vi-
dění. V Budovcově ulici pod zámkem  
u křižovatky k Bělidlům je pár metrů 
původního chodníku i s vročením 

1933! Chodníky byly tehdy dlážděné 
do vzorů, povrch kostek byl hladký  
a celý chodník rovný. 

Dnes – při vší technice – lze 
konstatovat jen úpadek vykonané 
práce.  Co ze současné doby zůsta-
ne hodnotné za 80 let?

Libuše Vonásková

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Můžete čtenářům přiblížit proces 
vedení městské kroniky? Jaké 
materiály využíváte jako zdroje 
pro jednotlivé zápisy?

Při tvoření zápisů nejprve 
shromažďuji materiály, potom je 
zpracuji na počítači. Zdroje jsou 
různé. Například jde o novinové  
a výroční zprávy, informace z míst-
ních periodik jako Kamelotu, Echa, 
Čtvrtletníku sociálních služeb nebo 
Zpravodaje Spokojeného domova 
a samozřejmě se osobně účastním 
kulturních a společenských akcí. 
Roční zápis ve výsledku čítá 30 – 60 
listů, které se dávají ke schválení 
radě města. Poté následuje zapra-
cování připomínek, úprava textu  
a ruční přepis zápisu do kroniky. 
Ruční přepsání jedné stránky kroni-
ky trvá půl hodiny. Píše se plnicím 
perem s černým dokumentním in-
koustem. 

Skutečně stále zapisujete do vel-
ké knihy v kožené vazbě, nebo 
jde jen o romantickou představu a 
kronika je dnes vedená především 
na počítači?

Jednou z nejběžnějších před-
stav o kronikách měst a obcí je, 
že jde o mimořádně velkou knihu  
s mnoha listy, svázanou v pevných, 
často kožených deskách. A v pod-
statě je to správná představa. Mni-
chovohradišťská kronika je vázaná v 
kůži, má rozměry 30 x 45 centimetrů 
a obsahuje až 400 listů ručně vyrá-
běného papíru. Není divu, že pořizo-
vací cena takového svazku přesáhla 
20 tisíc korun.

Jakým způsobem vybíráte udá-
losti hodné zaznamenání?

V současné době platí určitá 
pevná pravidla. Proto by obsah kro-
niky mohl někomu připadat celkem 
fádní.

Jak to myslíte?
Zápisy jsou bez obrázků, vý-

střižků i fotografií. Osnova zápisu za 
každý rok je téměř stejná, obsahuje 
15 až 18 kapitol. V nich se objevují 
následující témata: celostátní udá-
losti roku, činnost samosprávy, oby-
vatelstvo a pohyb obyvatel, stavební 
činnost, zdravotnictví, sociální péče, 
školství, kultura, sport, městská po-
licie, politické strany a volby, počasí  
a klimatické změny, podnikání, ob-
čanská sdružení, místní části Mni-
chova Hradiště, volný čas, zábava  
a nakonec různé. 

Píšete o událostech z některé této 
oblasti, například z kultury, ke kte-
ré máte blízko, s větším gustem 
než o jiných?

Nejvíce času strávím vždy nad 

zápisem o školství. Téma by mi mělo 
být blízké, avšak stručně a výstižně 
popsat rok práce ve čtyřech mateř-
ských a třech základních školách, 
na gymnáziu, v ZUŠ a v Klubu dětí 
a mládeže, je dost obtížné. Ano, ani 
kultura mi není vzdálená. Zahrnuje 
však všechna divadelní předsta-
vení, koncerty a další akce Klubu 
s.r.o. Popisují se události v muzeu, 
v knihovně, na zámku, v kině, neza-
pomíná se na místní farnost. Počet 
společenských akcí přibývá, což mě 
velice těší, a s tím přibývá i popsa-
ných listů v kronice. Jako Hradišťáka 
mě baví zápisy o činnosti aktivních 
spolků. A samozřejmě o činnosti 
spolků nových, vznikajících, napří-
klad o Klubu českých turistů nebo 
o místním akčním plánu vzdělává-
ní MAP. Osobně oceňuji zejména 
novinky z muzea (muzejní noc), 
knihovny (noc literatury), setkávání 
na farské zahradě a adventní kon-
certy v kostele sv. Jakuba.

Vítáte, pokud vás Hradišťáci upo-
zorňují na zajímavosti, které si 

podle nich zaslouží pozornost 
kronikářky?

Velice bych přivítala od Hradiš-
ťáků připomínky a náměty, hlavně  
z oblasti spolků a sdružení, z podni-
katelské sféry a ze sportu. Měly by 
to být však události dostatečně vý-
znamné, které do kroniky patří. 

V roce 2018 jste poznamenala, že 
v posledních letech jsou kroni-
kářské zápisy zhruba třikrát ob-
jemnější, než tomu bylo po roce 
2010. Jak časově náročná práce 
kronikáře je?

V roce 2008 jsem popsala 30 
stran, poslední zápis z roku 2018 
obsahoval již 75 stran textu. Práce 
na vzniku kroniky se nedá počítat na 
hodiny, ani dny, ale na měsíce. 

Měla jste někdy chuť přenechat 
vedení městské kroniky někomu 
dalšímu?

Občas mě napadne, že bych 
ráda našla náhradníka, ale prozatím 
se nenašel. Stručně řečeno – jde  
o mnoho práce a finanční ohodno-
cení nepokryje ani skromnější dovo-
lenou. Ale o to samozřejmě nejde. 
Bez určité hrdosti na „svůj“ region a 
bez jeho znalosti se práce kronikáře 
neobejde. 

Jste hrdá na Mnichovo Hradiště?
Patřím mezi nejstarší mnicho-

vohradišťské rodáky, celý život se 
pohybuji v našem městě a mám ho 
ráda. Těší mě každé zvelebení měs-
ta, každý krok ke zlepšení společen-
ského a sousedského života. Jako 
kronikářka proto usiluji o zdokumen-
tování života ve svém rodném městě 
i v jeho místních částech, a to bez 
osobního hodnocení, věrohodně  
a s nadhledem. Z těchto důvodů 
přistupuji ke každému zápisu s osty-
chem a pokorou. Uvědomuji si totiž, 
že kronika zaznamenává součas-
nost pro budoucnost. 

  Martin WeissMiroslava Rydvalová se vedle psaní kroniky města věnuje rovněž vzdělávacím programům pro děti v městském muzeu.

Velikonoce v křesťanské tradici
Doba postní, kterou prožíváme čty-
řicet dní před Velikonocemi, vrcholí 
takzvaným Svatým týdnem, jenž 
zahrnuje nejdůležitější události ze 
života Ježíše Krista, jeho ukřižování 
a zvláště pak jeho Vzkříšení. Dovo-
lím si říci, že oslava Vzkříšení, Zmrt-
výchvstání, je pro nás natolik důleži-
tá, že jsou Velikonoce význačnějšími 
a duchovně důležitějšími svátky než 
Vánoce, kdy oslavujeme Kristovo 
narození. 

Jsme zvyklí, že po třicet let nám 
nikdo a nic nebránilo prožívat Veli-
konoce jako oslavu jara, rodícího se 
nového života anebo oslavu vzkříše-
ného Krista, který pro člověka oteví-
rá novou duchovní perspektivu jak 
při našich bohoslužbách, tak v řadě 
radostných společenských akcí. 

Letošní Velikonoce pro nás však 
budou jiné, zvláštní, skromnější  
a snad nabídnou větší prostor pro 
naše ztišení a zamyšlení se nad 
samotnou podstatou těchto svátků, 
na kterých vyrostla naše evropská  
i národní kultura. Budeme je prožívat 
v rodinných společenstvích a já jako 
kněz pravděpodobně při soukro-
mých bohoslužbách v děkanském 
kostele sv. Jakuba, při kterých budu 
zvláště myslet na naše město, na 
vás a vaše rodiny. Bude to příleži-
tost prožít je zcela jinak, a snad to 
v nás zanechá pokornou zkušenost, 
až budeme prožívat Velikonoce  
s o to větší radostí a vděčností v le-
tech příštích.  

Křesťanské Velikonoce nava-
zují na židovskou kulturu – židé si 
v podobné době připomínají velmi 
významnou událost popisovanou 
ve Starém zákoně, jak byli po něko-
lika staletích vyvedeni pod vedením 
proroka Mojžíše z Egypta do Pales-
tiny. Na památku této události slaví 
jeden z nejstarších svátků, takzvaný 
Pesach neboli doslova svátek „vyjití  
z otroctví ke svobodě“. Podle bib-
lického podání právě v této době 
přichází Ježíš do Jeruzaléma, připo-
míná si se svými učedníky tuto udá-
lost, slaví společnou hostinu a dává 
jí nový rozměr. Zde vidíme, jak je 
křesťanství úzce spjaté s židovskou 
kulturou. V několika následujících 
bodech nabízím shrnutí hlavních 
myšlenek k jednotlivým dnům Sva-
tého týdne, jak je vnímá křesťanská 
tradice.

Květná neděle 
Velikonoční neboli Svatý týden 

nám začíná týden před velikonočním 
pondělím, a to Květnou nedělí. 

Květná (nebo též Pašijová) ne-
děle je označení pro šestou a záro-
veň poslední postní neděli před Veli-
konocemi. Název svátku je odvozen 
od kvetoucích ratolestí, které mají 
připomínat palmové větve, které se  
v Izraeli běžně vyskytují a jimiž lid 
vítal Ježíše při jeho vjezdu do Je-
ruzaléma právě před Velikonocemi.  
V našem prostředí se žehnají „ko-
čičky“, které jsou prvními kvetoucími 
posly jara. 

Symbolický průvod či jezdec na 
oslu podle biblické tradice připomíná 
slavný Ježíšův vjezd do Jeruzalé-

ma. Při bohoslužbách se předčítá 
zpráva o umučení Ježíše Krista 
(takzvané pašije, z latinského passio 
– utrpení). Obojí symbolicky nazna-
čuje, že následujeme Ježíše Krista  
v příkladu jeho života, ale také v jeho 
utrpení, které vrcholí právě o veliko-
nočních svátcích. 

Bohoslužba je výzvou a inspi-
rací, aby věřící křesťan následoval 
Krista celým svým životem, bez 
ohledu na to, že to bude někdy těžké 
a náročné. 

Zelený čtvrtek
Zeleným čtvrtkem vstupujeme 

do nejposvátnější části liturgického, 
církevního roku, do velikonočního 
třídenní neboli Tridua, které začí-
ná večerní mší na Zelený čtvrtek, 
pokračuje na Velký pátek, vrcholí 
na Bílou sobotu o velikonoční vigilii 
(večerní či noční bohoslužba bdění)  
a nedělí Zmrtvýchvstání Páně.

Na Zelený čtvrtek si připomí-
náme pro katolické křesťany vel-
mi významné okamžiky ze života 
Ježíše Krista a celé církve. Tím je 
ustanovení poslední večeře (mše 
svatá), kdy Ježíš zasedá se svými 
apoštoly v Jeruzalémě a říká jim, že 
ve způsobech chleba a vína, které 
se stávají jeho duchovním Tělem  
a Krví, zůstane se svými následovní-
ky po všechny lidské generace až do 
konce tohoto světa. 

Druhým,  velmi důležitým  oka-
mžikem je při této večeři  ustano-
vení kněžské služby neboli svátosti 
kněžství. Ta se získává svěcením, 
které uděluje vždy platně vysvěcený 
biskup. 

Zelený čtvrtek se tento dne 
označuje snad proto, že navzdory 
spánku učedníků v Getsemanské 
zahradě, Jidášově zradě i Petrovu 
zapření, smrtí život končit nemusí. 
Zelená symbolizuje zvlášť na jaře 
novou naději a život. 

Velký Pátek 
Velký pátek připomíná den smrti 

Ježíše Krista, kdy se konal proces 
odsouzení, jeho poprava, ukřižování 
i pohřeb.

Podle evangelií (tedy životopisu, 
který má čtyři verze podle čtyř au-
torů – evangelistů Matouše, Marka, 
Lukáše a Jana) zemřel Ježíš na kříži 
ve tři hodiny odpoledne. 

Na Velký pátek se též v tuto ho-
dinu modlí pobožnost Křížové cesty, 
kdy si připomínáme čtrnáct situací, 
které Ježíš na této své poslední 
cestě na popraviště prožívá. Toto 
nám připomíná série čtrnácti obrazů 
rozvěšených na stěnách katolických 
kostelů. 

V podvečerních hodinách se 
věřící scházejí ke zvláštní bohosluž-
bě, jejímž centrem je kříž. Přednáší 
se modlitby za bolesti celého světa 
(rozdělení, války, špatné vztahy, ne-
jednota křesťanů).

Křesťané věří, že Ježíš Kristus 
zemřel zástupně za každého z nás. 
Vzal na sebe naše lidské chyby  
a hříchy, abychom jednou mohli žít 
novým duchovním životem, až pro-
jdeme okamžikem smrti.            ...12
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Představujeme exponáty ze sbírek muzea: herbáře
Jedna část expozice městského 
muzea je věnována mnichovohra-
dišťské lékárně, jež je především 
spjata se jménem Václava Sekery 
(1815–1875). Lékárník 19. století 
musel být  dobrým botanikem. Proto 
i Václav Sekera se vedle své praxe 
lékárníka zabýval studiem rostlin, 
měl vynikající odbornou knihovnu  
a sám vytvářel herbáře, které byly 
později věnovány různým vzdělá-
vacím institucím. V muzejních sbír-
kách se například nachází dopis  
z prvního dívčího gymnázia Miner-
va, v němž správa ústavu děkuje za 
zaslaný herbář. 

Při tvorbě herbářů spolupra-
coval Václav Sekera s botaniky  
z různých evropských zemí, naopak 
on sám posílal zajímavé rostliny  
z našeho regionu svým kolegům 
do zahraničí. Zde je snad na místě 
připomenout, že Václav Sekera ob-
jevil také některé nové druhy rostlin, 
například do té doby neznámý druh 
knotovky rostoucí v údolí Plakánek.

Nevíme, kolik herbářů Václav 
Sekera za svého života vytvořil. 
Nejobsáhlejší z nich je dnes ulo-
žen v muzeu v Jičíně. Proč právě 
zde, se nám zatím nepodařilo zjistit.  
V našem muzeu lze nalézt několik 
herbářů, které pocházejí ze Sekero-
vy pozůstalosti či z pozůstalosti jeho 
následovníků – zetě Václava Mráčka 
či vnuka Kamila Mráčka. Posledním 
lékárníkem z této rodiny byl Adolf 
Stoupa (1909–1941), který zahynul 
v koncentračním táboře Mauthau-
sen. Dědičkou lékárny se stala jeho 
sestra, paní Marie Tolarová, která  
v 60. a 70. letech minulého století 
věnovala řadu předmětů a knih do 
muzejních sbírek. V bohaté lékár-
nické knihovně najdeme samozřej-
mě také herbáře. Mezi nejvzácnější 
tisky patří dva exempláře známého 
Matthioliho herbáře.

Pietro Andrea Gregorio 
Mattioli (1501–1577) byl významný 
renesanční lékař a botanik italského 
původu. Narodil se v rodině léka-
ře v Sieně, dětství prožil v Benát-
kách, medicínu studoval v Padově  
i v Římě. Působil jako lékař a botanik 
v Tridentsku a v Gorici.  

Do italštiny přeložil dílo antic-
kého učence Dioskúrida De mate-
ria medica. Spis obsahoval velké 
množství informací o rostlinách,  
a tak podnítil Mattioliho zájem o tuto 
oblast. Dioskúridovo dílo neustále 
doplňoval o nové poznatky, vydával 
k němu komentáře a překládal ho  
i do dalších jazyků. Kromě toho pra-
coval i na svých vlastních herbářích. 

V roce 1555 přišel Mattioli do 
Čech a stal se lékařem arciknížete 
Ferdinanda Tyrolského, který byl  
v letech 1547–1566 českým místodr-
žícím. Spojil se s významnými praž-
skými knihtiskaři, zejména s Jiřím 
Melantrichem z Aventýna, u něhož v 
roce 1562 vydal poprvé svůj herbář. 
Z Prahy odešel Mattioli do Tyrolska, 
kde setrvával stále v habsburských 
službách jako lékař Maxmiliána II. 
Zemřel v roce 1578 v Tridentu.

Mattioliho  Herbář, jinak by-
linář, vydaný, jak už bylo řečeno,  
v roce 1562 Jiřím Melantrichem, pře-
ložil do češtiny lékař Tadeáš Hájek  
z Hájku (1525–1600). Roku 1563 
pak v téže tiskárně vyšel německý 
překlad tohoto díla. Druhé české vy-
dání Herbáře aneb bylináře pochází 
z tiskárny Daniela Adama z Velesla-
vína (1546–1599), upravil ho a po-
dle německého vydání z Frankfurtu 
z roku 1586 doplnil profesor praž-
ské univerzity, lékař Adam Hubert 
z Riesenpachu (1564–1613). Vyšlo 
v Praze v roce 1596. Mattioliho dílo 
bylo poté vydáno ještě mnohokrát  
a vychází v podstatě i v současnosti. 

V našem muzeu máme dva 
vzácné výtisky Veleslavínova vydání 
z roku 1596, tedy knihy staré více 
než 420 let! Jsou opatřeny předmlu-
vou, kterou napsal Mattioli k prvnímu 
vydání v roce 1563. Zajímavé je jistě 
i autorovo věnování spisu význam-
ným šlechticům té doby – panu Pe-
tru Vokovi z Rožmberka a Adamovi 
z Hradce.

Vedle Mattioliho děl najdeme  
v muzejních sbírkách i další vzácné 
tištěné herbáře, například herbář 
významného švýcarského botani-
ka Caspara Bauhina (1560–1624)  
a jeho vnuka Hieronyma (1637–
1667), taktéž botanika a lékaře.

Kromě tištěných herbářů obsa-
huje muzejní sbírka také herbáře ve 
vlastním slova smyslu. Vedle výše 
zmíněných děl Sekerových se jedná 
většinou o díla z 2. poloviny 19. sto-
letí a jejich autory jsou většinou uči-
telé místních škol, například Gustav 
Košťál (herbář z roku 1880), Alois 
Sedláček (1891), Dobroslav Polcar 
či Jan Klíma (1886). Najdeme zde 
ale i herbář sestavený Františkem 
Mendíkem, ředitelem městské spo-
řitelny. U několika dalších herbářů 
jejich tvůrce neznáme. Stav zpraco-
vaných rostlin je různý. Na některých 
se již podepsaly desítky let, některé 
jsou však i po více než 130 letech 
téměř nepoškozené. 

 Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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Ještě k článku Archeologická 
lokalita Haškov – Nad maliním
Článek Petra Jenče z únorového 
vydání Kamelotu má matoucí ná-
zev. Zmíněná archeologická lokalita 
není v prostoru Haškova Nad Ma-
lenským, ale naproti bývalému cuk-
rovaru na děkanských polích. Nad 
Malenským je menší plocha, nyní  
v areálu bývalého LIAZu, rozkládají-
cí se od Božích muk u Veselé smě-
rem k Mnichovu Hradišti. 

Lokalita se nejmenuje podle 
údolí malin, ale po majiteli zaniklé 
krčmy a statku v prostoru Božích 
muk, Malenským. Zde se křížily 
zemské stezky v době, kdy nebyly 
mosty na Jizeře. Malenský vlastnil 
celé údolí Veselky, brody na Malé 
a Velké Jizeře. Směrem k Horce 
vlastnil ještě rybník, jehož zbytky se 

nyní zaváží stavební sutí. Tyto názvy 
se ještě používaly na katastrálních 
mapách z roku 1842. První písemný 
záznam o zmíněné krčmě je z roku 
1615, kdy krčmu koupil Michal „od 
Jeho milosti, pana Vratislava z Mit-
rovic, majitele Zvířetic, za 250 kop“. 
Bylo mu ponecháno mýto na Jizeře 
za 45 grošů míšenských za rok. Od 
Michala koupil krčmu Malenský.  
V době třicetileté války krčma vyho-
řela a již se nikdy neobnovila. Na 
jejím místě bylo dřevěné sousoší 
Svaté Trojice, které vystřídala roku 
1703 Boží muka z pískovce. Zbyla 
jen pověst o prostopášné krčmě, za 
trest propadlé do země.

Vratislav Šverma

Ukázka z herbáře mnichovohradišťského lékárníka Václava Jana Sekery.

Výzva
Můj bratr Petr Mojžíš vyrůstal a později i bydlel v Mnichově Hradišti. Vy-
růstali jsme odděleně, já u táty a on u babičky. Narodil se 30. července 
1956 a žil v ulici Olbrachtově. Již zemřel. Pokud by byl někdo tak laskav  
a poslal mi jakoukoliv vzpomínku na bratra, budu moc ráda.

Dana Hetfleischova (607 514 681, dana.pravo@seznam.cz)Ukázka stránky z Mattioliho herbáře, který je rovněž ve sbírce muzea.

Ve sbírkách muzea je vedle řady dalších také Bauhinův herbář.

Od Ještěda k Troskám
V letošním roce si připomínáme 150. 
výročí narození dvou významných 
českých historiků spjatých s naším 
krajem. 12. dubna roku 1870 se  
v Malém Rohozci narodil Josef Pe-
kař (+ 1937), 15. srpna téhož roku 
přišel v Turnově na svět Josef Vítěz-
slav Šimák (+ 1941). 

Oba studovali na mladobole-
slavském gymnáziu, jež dnes nese 
Pekařovo jméno, oba absolvovali 
studium historie na Univerzitě Karlo-
vě a oba poté na této vysoké škole 
vyučovali. Ačkoliv z hlediska odbor-
ného zaměření se jejich cesty roz-
cházely, spojovalo je téma rodného 
kraje a zájem o jeho dějiny. 

Připomeňme zde alespoň stě-
žejní Pekařovo dílo Kniha o Kosti 
a Šimákovy Dějinné paměti okresu 
Mnichovohradišťského. Je na místě 
zmínit, že právě v Mnichově Hradišti 
měl J. V. Šimák rodinné kořeny. Na 
sobotu 18. dubna se v Turnově při-
pravovala velká vzpomínková akce, 
spojená s otevřením nové naučné 
stezky Josefa Pekaře. Vzhledem  
k současné situaci musela být pře-
sunuta na podzim. 

Redakce vlastivědného sbor-
níku Od Ještěda k Troskám, jehož 
vznik inicioval právě Šimák a který 

vyšel poprvé v roce 1922, se roz-
hodla věnovat každé z těchto vý-
znamných postav speciální číslo.  
V současné době je v prodeji 
č.1/2020 věnované Josefu Pekařovi, 
J. V. Šimákovi se bude věnovat č. 3, 
které vyjde v září. V obou číslech 
najdete příspěvky předních českých 
historiků i regionálních autorů věno-
vané těmto významným osobnos-
tem české vědy i našeho regionu.

V Mnichově Hradišti je možné 
výtisky sborníku zakoupit v místních 
trafikách nebo v městském muzeu.

Jana Dumková
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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
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Bílá sobota
Bílá sobota je druhým dnem, 

kdy Ježíš ležel v hrobě. Den tiché 
modlitby. Ježíšovi učedníci byli  
v tento den konfrontováni s tvrdou 
realitou Ježíšovy smrti. Byli plni ne-
jistoty a jistě i zoufalství, protože pro-
žili těžkou deziluzi a nevěděli, co dál.

Na Bílou sobotu se nekonají 
žádné bohoslužby. Až po západu 
slunce (tedy na Bílou sobotu večer) 
začíná velikonoční noc (vigilie), a tím 
i slavnost Kristova vzkříšení. Název 
Bílá sobota pravděpodobně pochází 
od bílých křestních rouch křtěnců, 
dospělých osob, které byly právě po-
křtěni o večerní bohoslužbě. 

Na začátku této bohoslužby 
je žehnán oheň, symbol tělesného 
života a velikonoční svíce, paškál, 
symbol života duchovního. Na sobě 
nese znamení kříže, letopočet, první 
a poslední písmeno řecké abecedy, 
Alfu a Omegu. Tím se naznačuje, že 
Kristus je počátek a konec lidského 
pozemského života a připomíná 
hřeby, kterými byl Kristus přibit na 
kříž, jeho lásku k nám, která ho stála 
život. O velikonoční vigilii je rovněž 
svěcena voda, která se pak nalévá 
do kropenek u kostelních vchodů.

Neděle Zmrtvýchvstání
Kristus vstal z mrtvých za svítá-

ní „prvního dne v týdnu“, neboli „prv-
ního dne po sobotě“ (sobota byla po-
dle židovského kalendáře posledním 
dnem týdne). Jako křesťané věříme, 
že svým zmrtvýchvstáním Ježíš ote-
vřel člověku cestu k Bohu, překonal 
smrt, a tak i pro nás otevřel cestu ži-
vota. Života nejen pozemského, ale 
i duchovního za hranicí smrti. Proto 

se křesťané v tento den začali pra-
videlně scházet k bohoslužbě, k „lá-
mání chleba“ (mši svaté) a tento den 
nazvali „dnem Páně“. Každá neděle 
v roce je tedy oslavou Velikonoc, 
které jsou pro nás nejdůležitějšími 
křesťanskými svátky v roce. 

Na Vánoce se Ježíš narodil jako 
lidské dítě, jako člověk, zatímco na 
Velikonoce nám přichází otevřít 
nekonečnou Boží dimenzi, dobrotu  
a lásku, kterou má člověk vnášet i do 
všech mezilidských vztahů. 

Zvyky a tradice o Velikonocích
Už od počátku křesťanské éry je 

zvykem používat zvony ke svolávání 
k bohoslužbám. Velikonoční tříden-
ní, je však dobou jistého ztišení,  
a tak se zvony nepoužívají od večera 
Zeleného čtvrtka až do poledne Bílé 
soboty. Jejich zvuk nahrazují klapač-
ky a řehtačky v rukou zpravidla dětí, 
které chodily po vsích a náměstích 
a za klapání a různých říkaček při-
pomínaly velikonoční události. U nás 
v Mnichově Hradišti budete moci, ve 
zmíněných dnech, slyšet zvuk do-
bové řehtačky, který se bude ozývat  
z kostelní věže sv. Jakuba. 

V neděli o slavnosti Zmrtvých-
vstání se tradičně po bohoslužbě 
světí pokrmy a nejrůznější pečivo.  
Jídlo je vnímáno jako projev Boží 
přízně a dobroty. Na pozadí zkuše-
nosti s vykoupenými supermarkety  
z posledních dní si snad budeme po-
krmů rovněž více vážit a uvědomíme 
si, že plný stůl nejrůznějších dobrot 
nemusí být vůbec samozřejmostí. 

Samozřejmě nejznámější veli-
konoční tradicí, zvláště u nás v Če-
chách, je velikonoční koleda s plete-
nou pomlázkou. Původ této tradice 
má kořeny snad už v pohanských 

dobách. Jedna tradice z mnohých 
říká, že když přišly ženy k Ježíšovu 
hrobu a nalezly ho třetí den prázdný, 
šly a pověděly to apoštolům. Aby to 
dále neroztrubovaly, nechali je za to 
římští vojáci zmrskat pruty. Ženám 
se zázračně nic nestalo, ba naopak 
ještě omládly a zkrásněly. 

Drazí přátelé, spoluobčané  
a sousedé, přestože v důsledku 
letošní aktuální situace budou pro 
nás všechny Velikonoce skromné, 
ať je prožíváme již jako oslavu jara 
či oslavu Kristova Zmrtvýchvstání, 
všem vám přeji, ať je o to více pro-
žijeme jako zvláštní výzvu k zamyš-
lení nejen nad vlastním životem, ale 
také jako výzvu k hlubšímu prožitku 
našich vztahů. Po třiceti letech bla-
hobytu a hojnosti asi nikdo z nás 
nečekal, že budeme v tak rychlém 
sledu událostí konfrontováni s tak 
velkou životní změnou. 

Každá, i tvrdá životní zkouška 
však může přinést také pozitivní 
výzvy. Věřím, že pro mnohé z nás 
tomu tak bude, a mnozí si uvědo-
míme, že základní lidské hodnoty, 
které spočívají v solidaritě, pocho-
pení, vstřícnosti a pokoře k člověku 
i k Bohu, nás mohou učinit vníma-
vějšími pro život celého lidského  
i místního společenství. 

Ze srdce vám všem i vašim ro-
dinám přeji mnoho klidu do vašich 
srdcí bez obav z budoucnosti a hoj-
nost Božího požehnání na přímluvu 
sv. Jakuba a sv. Anny, která svou 
přímluvou po generace chránila 
zdejší lid, město a „ostrov“ a jistě 
nás chrání i nyní. Přeji radostné  
a požehnané velikonoční svátky. 

P. Pavel, farář  

Velikonoce v křesťanské tradici

Inzerce
Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý měsíc 3500 mnichovo-
hradišťských domácností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@mnhradiste.cz) 
z městského úřadu. Konkrétní cenové podmínky i podmínky inzerování 
naleznete v sekci Kamelot na webu města. Při navázání dlouhodobé spo-
lupráce je možné uplatnit slevu. Stejně jako v případě jiných příspěvků do 
zpravodaje je nutné podklady dodat do 15. dne v měsíci, jenž předchází 
vydání požadovaného čísla. 


