
NA DÁLKU
Jak vnímají učitelé, rodiče 
a děti distanční výuku, na 
kterou museli přejít kvůli 
epidemii? Neshledávají na 
ní pouze negativa...
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AUTOBUSY
Z autobusových zastávek 
na náměstí před poštou 
odjede ve středu 11. listo-
padu poslední autobus. Po 
59 letech!
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 LISTOPAD 2020

O KULTUŘE
Rozhovor s Dominikem 
Malým, jednatelem Klubu 
Mnichovo Hradiště, přibli-
žuje období koronakrize 
optikou kulturní instituce.
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INZERCE

Malí řidiči už si zvykají na dopravní značky HLAVNE SE Z TOHO
NEZBLÁZNIT

Vážení Hradišťáci,
již podruhé během krátké doby náš život ochromila vládní opatření 

reagující na pandemii koronaviru. Proti jaru jde o něco menší šok – ale-
spoň už víme, co to je stav nouze, a jaká omezení s sebou může nést. 
V době, kdy píšu tento text, máme omezený pohyb, zavřené školy nebo 
většinu obchodů. Naštěstí se v mezičase podařilo vytvořit zásoby roušek, 
respirátorů a dalších ochranných pomůcek. 

Velkému náporu nyní čelí nemocnice a zdravotníci, učitelé, děti i rodi-
če bojují s distanční výukou, na radnici každý den řešíme jaká nová opat-
ření platí, co musíme zařídit, aby bylo co nejméně tříd školky v karanténě, 
jak pomoci seniorům, dětem, co nemají připojení k internetu nutné pro 
školní výuku… Zvláštní doba. A nikdo z nás neví, jak bude svět vypadat 
za pár měsíců. Možná se budeme muset uskromnit – omezit spolkovou 
činnost, kulturní akce, šetřit výdaje... Věřím, že za rok už ale bude pod-
zim mnohem klidnější a vyjdeme z této situace jako společnost moudřejší  
a silnější. Třeba konečně pochopíme, že udržitelný rozvoj nemusí být tak 
docela nekonečný a že daleko jistější je udržitelná skromnost. Důležité je 
se z toho všeho ale především nezbláznit, a proto doporučuji začíst se  
v Kamelotu do článků, které se netočí jen kolem koronaviru. 

V tomto vydání si můžete prohlédnout fotografie z nově otevřeného 
dopravního hřiště, přečíst si o posledních letošních úpravách sídliště Ja-
selská, o dokončování první etapy revitalizace náměstí nebo o krajských 
volbách, které máme za sebou. 

Voleb jsem se účastnil jako jeden z kandidátů. Vedla mě k tomu touha 
dát do pořádku obyčejné věci, které chce každý občan – mít slušné silni-
ce, školy s dobrým renomé, fungující zdravotnické služby. Našemu usku-
pení se podařilo dosáhnout výrazného úspěchu a já věřím, že kraj nyní 
projde pozitivní změnou. Sám jsem byl účasten povolebního vyjednávání 
a zvažoval práci na kraji v pozici radního na plný úvazek. Vlastně podob-
ná situace, jako když člověk přemýšlí o nabídce nové pracovní pozice. 
Po poradě s rodinou, místostarostou a kolegy ze zastupitelstva jsem své 
stranické kolegy podpořil a rozhodl se plně pokračovat v práci na radnici. 
Ke změnám tak chci přispívat jako krajský zastupitel. Zabývat se budu 
především tématy dopravy, školství, digitalizace a životního prostředí. Vě-
řím, že takto pomohu našemu domovu u Jizery více. Za preferenční hlasy 
a podporu vám velmi děkuji, je to pro mě velmi důležitá zpětná vazba.

Od září poměrně silně rezonovalo téma, zda má Hradiště nadále pa-
třit do Středočeského kraje, nebo jej vyměnit za Liberecký. Věc hodláme 
řádně prověřit, liberecký hejtman dokonce nabídl sestavení pracovní sku-
piny, která by tuto otázku analyzovala. V tuto chvíli jsme ale každopádně 
na úrovni teoretické diskuze a výsledky analýzy představíme až v prvních 
měsících příštího roku.  

Většina listopadových kulturních akcí je zrušena. Letošní podzim tedy 
bude především časem určeným pro rodinu, procházky a trávení času 
v přírodě. Přeji tady nám všem, abychom toto zvláštní období prožili ve 
zdraví a, pokud možno, v dobré náladě.

Ondřej Lochman, starosta města

INZERCE
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MH FreeWiFi 
bezplatné bezdrátové 
připojení k internetu
v okolí náměstí, škol,
lékařů, sportovišť 

připoj se k nám
budujeme lepší svět

Kamery Český ráj
sledujeme přírodu online 
24/7 přes webovky
capi.itbusiness.cz

10Gbit NETWORK
rychlé datové připojení
do každé domácnosti, 
firmy, úřadu, obce, vč. 
MÚ Mnichovo Hradiště

Dopravní hřiště v areálu bývalého letního kina přivítalo v den slavnostního otevření 29. září první návštěvníky z řad veřejnosti. Příchozí si mohli vyzkoušet 
nejen jízdu na kolech a šlapacích motokárách mezi dopravními značkami, ale také simulátor bezpečnosti, virtuální realitu nebo nahlédnout do útrob speciálně 
upravené Škody Kodiaq.  Už předtím, 21. září, zahájili městští strážníci na hřišti kurzy dopravní výchovy pro žáky základních škol z Mnichova Hradiště, Bakova 
nad Jizerou a Kněžmostu Než pokračování výuky znemožnila protiepidemická opatření, stihli na hřišti přívitat všech 12 čtvrtých tříd. 

ˇ
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V polovině listopadu zmizí z náměstí 
autobusy i zastávky. Po šesti desetiletích
První etapa revitalizace Masarykova 
náměstí se pomalu blíží ke svému 
závěru. Během listopadu by měla 
dodavatelská firma H-Intes dokončit 
zbývající práce a pak už si Hradišťá-
ci budou zvykat na první velké změ-
ny týkající se autobusové dopravy  
a pohybu po náměstí.

Předně na novou povahu pro-
stranství Masarykova náměstí, ze 
kterého v polovině listopadu zmizí 
autobusy i autobusové zastávky  
a které se stane především domé-
nou chodců (parkování osobních 
automobilů a průjezdnost náměstí 
zůstává zachována). Autobusové 
linky povedou nově přes zálivy před 
hlavním vchodem do budovy radni-
ce, a to od 12. listopadu. O den dříve 
bude z náměstí vypraven poslední 
speciální autobus. Bude tak završe-
na 59letá éra, kdy autobusy zasta-
vovaly na prostranství mezi radnicí 
a poštou. 

Tu nyní připomíná devět tabel 
instalovaných přímo na náměstí  
a přibližujících důležité okamžiky  
z historie náměstí. Tematická výsta-
va sestávající z desítek historických 
fotografií vznikla na radnici a použity 
v ní jsou snímky z archivu městské-
ho muzea.

Dokončování první etapy revita-
lizace a úprava jízdních řádů auto-
busů však s sebou nesou i množství 
organizačních komplikací, z nichž 
některé s koncem října již skončily. 

Výčet dopravních omezení platných 
od 12. října až do 13. listopadu na-
leznete v přiloženém infoboxu. Na 
druhou stranu potěšitelnou zprávou 
je opětovné zvýšení kapacit parko-
vání na náměstí, konkrétně v úseku 
od restaurace Plaudit k průchodu do 
Mírové ulice a dále od tohoto prů-
chodu až ke Květince Mrázovi. Vjezd 
na náměstí je veden středovým prů-
jezdem mezi bývalými nástupními 
ostrůvky.

Autobusový dopravce Arriva 
Střední Čechy na svým webových 
stánkách přináší kompletní výčet 
toho, jak se dočasná omezení pro-
jeví na jednotlivých autobusových 

T-Mobile bude optickou síť 
budovat i v příštích letech
V letošním roce zahájila společnost 
T-Mobile Czech Republic projekt 
výstavby optické sítě FTTH (Fiber 
To The Home – optická nepřeruše-
ná trasa až do bytu). Tento projekt 
řeší vysokorychlostní připojení ne-
movitostí k internetu s rychlostí až 
10 Gb/s. Projekt bude realizován  
v letech 2020 až 2026 postupně po-
dle lokalit a v koordinaci s opravami 
chodníků a inženýrských sítí.

V tomto roce bylo položeno ve-
dení v sídlišti Jaselská – v ulici Čsl. 
armády, Poříčské a Máchově. V pří-
padě dobrých klimatických podmí-
nek mohou být zahájeny ještě letos 
práce v ulicích Řadová, Větrná, Na 
Úvoze a Na Kamenci. 

V příštím roce by měly nava-

zovat práce v ulicích Harantova, 
Kaplířova, Šlikova, v části Ivana 
Olbrachta, Nádražní a na náměstí. 
Předběžný harmonogram počítá 
dále v roce 2022 s výstavbou sítě ve 
zbytku ulice Ivana Olbrachta, Žižko-
vě, Smetanově, dr. Hořice, Jirásko-
vě, v části Obránců míru a v Tylově 
ulici. Pro rok 2023 je plánována re-
alizace v ulicích Sadová, Na Výslu-
ní, Polní, Na Průhonu, Průběžná  
a V Cestkách. Ulice Jana Švermy  
a Dvořákova jsou zařazeny až na rok 
2026. V úsecích, kde jsou chodníky 
ve špatném stavu, dojde ke sdružení 
prostředků a jejich opravě.

Pavel Král, odbor investic 
a komunálního hospodářství

Tři kliknutí. Tak málo nyní stačí k zaplacení parkovného
O spuštění nového systému place-
ného parkování ve městě informoval 
Kamelot již v říjnu. Jednou z jeho 
součástí, která slibuje ušetřit řidičům 
čas a starosti, je aplikace, jejímž 
prostřednictvím lze parkovné snad-
no zaplatit či na dálku prodloužit. Ta 
bude spuštěna 1. listopadu. 

Snadno a jednoduše

Služba MPLA je komfortní  
a bezpečný způsob bezhotovost-
ní platby za parkování na ulici, na 
parkovištích i v garážích. Jedná se 
rovněž o nejrychlejší bezhotovostní 
platbu parkovného, bez hledání par-
kovacího automatu a drobných po 
kapsách, s možností kdykoliv a od-
kudkoliv si parkovací dobu prodlou-
žit. Stačí několik kliknutí a parkovací 
automat budete mít v mobilu, tabletu 
nebo počítači. 

Služba MPLA je uživatelsky 
jednoduchá a přívětivá. Jedná se  

o nejrozšířenější službu tohoto typu 
v ČR, která denně odbaví více než 
20 tisíc transakcí. Díky této službě 
můžete platit platební kartou Mas-
terCard a Visa, palivovými kartami 
CCS a Axigon (Shell Cards, Euro 
Oil) nebo virtuálními platebními 
kartami MPLA a Twisto. Pro platbu 
parkovného pomocí služby MPLA si 
můžete stáhnout aplikaci v Google 
Play či App Store, případně stačí 
zadat http://mpla.io do vašeho inter-
netového prohlížeče. Služba MPLA 
je navíc propojena s portálem Mapy.
cz, takže snadno uhradíte parkovné  
i z portálu či aplikace Mapy.cz.

U každého z uvedených způ-
sobů platby (web, aplikace, Mapy.
cz) se vyplňují údaje jednorázově 
při první platbě, aplikace si následně 
vaše data zapamatuje. Jejich úniku 
se uživatel bát nemusí. Jsou spra-
vována pod chráněným přístupem, 
který využívá ověřené bezpečnostní 
certifikáty a nevyžaduje zadávání 

hesla. Systém města obdrží infor-
maci o úhradě, na účet provozova-
tele je připsaná platba za parkovné. 
Platný parkovací status vašeho vozu 
je také v informačním systému, 
strážník městské policie si tak plat-
nost parkování může ověřit prostřed-
nictvím registrační značky vozidla. 
Žádný parkovací lístek za okno už 
nepotřebujete. Za vaši platbu par-
kovného vám bude na e-mail zaslán 
elektronický účetní doklad vztahující 
se ke každé transakci, a to se všemi 
potřebnými náležitostmi. 

Stejně jako v Praze nebo jinde  
v ČR

Stejnou aplikaci na platbu par-
kovného můžete nyní použít nejen  
v Mnichově Hradišti, ale také v Mla-
dé Boleslavi, Kosmonosech, Praze, 
Brně, Liberci, Olomouci, Pardubi-
cích, Kolíně, Litomyšli, Kroměříži, 
Příbrami, Vrchlabí, Rychnově nad 

Kněžnou, Vyškově, Jeseníku – cel-
kem ve více než 60 lokalitách.

Před první platbou je nutné  
v nastavení aplikace pouze zadat re-
gistrační značku vozidla, e-mailovou 
adresu a spárovat kartu. Informace 
se uloží do cookies vašeho prohlíže-
če a při dalším použití už není potře-
ba nic zadávat – zaplatíte parkovné 
jednoduše na tři kliknutí! Nastavení 
aplikace si můžete provést dopředu 
v pohodlí domova, z kavárny nebo  
z kanceláře. Zadejte do internetové-
ho prohlížeče http://mpla.io  nebo si 
stáhněte aplikaci v Google Play či 
App Store a postupujte dle návodu. 
Ten naleznete rovněž na zadní stra-
ně tohoto vydání Kamelotu.

Na webu města vznikla strán-
ka parking.mnhradiste.cz, kde je 
možné provést on-line platbu par-
kovného a také najít další informace  
o parkování ve městě obecně.

Martin Weiss

Hradišťáci v krajských volbách volili nejčastěji STAN, 
žádné kandidující uskupení však nezůstalo bez hlasu

linkách a kde budou její autobusy  
v Hradišti zastavovat. Informace na-
leznete na www.arriva.cz pod kartou 
Info na cestu a dále v dopravních 
aktualitách týkajících se autobusové 
dopravy. Dle informačního servisu 
Arrivy povedou všechny linky až do 
13. listopadu místo na náměstí na 
Dopravní terminál, některé pak i do 
zastávky „Mnichovo Hradiště, zdra-
votní středisko“.   Výjimku mají linky 
vedoucí přes Klášter, pro něž jsou 
náhradní zastávky „MH, náměstí“ 
v Palackého ulici mezi náměstím  
a kostelem.

Martin Weiss

• úplná uzavírka parkoviště v jižní části náměstí pro vjezd a výjezd vozidel stavby u křižovatky ulic Palackého  
a Turnovská
• omezení průchodu před hlavním vchodem do městského úřadu (stavbou se bude procházet koridorem pro pěší)
• uzavírka vjezdu k autobusovým zastávkám na Masarykově náměstí ze silnice Turnovská (II/610)
• zrušení všech autobusových zastávek na Masarykově náměstí
• zrušení podélných parkovacích míst v ulici Palackého v úseku délky 24 metrů před domy č.p. 694 a 235 a v úseku 
15 metrů před č.p. 40 pro náhradní zastávku BUS „Mnichovo Hradiště, náměstí“ pro směr na Klášter Hradiště n. J.
• zrušení podélných parkovacích míst v ulici Víta Nejedlého v úseku 12 metrů
• prodloužení zastávek BUS před domy č.p. 596 a č.p .1497
• náhradní parkovací místa (podélné a kolmé stání) v severní části náměstí
• jednosměrný vjezd a výjezd na silnici v ulici Palackého (II/277)
• v celém prostoru náměstí bude parkování na vyhrazených místech v režimu s parkovacím kotoučem: max.  
jedna hodina v době od pondělí do pátku od 7 do 17 hodin
• práce na silnici II/610 v ulici Víta Nejedlého v úseku cca 50 metrů od křižovatky II/277 a II/610 – v této souvislosti 
je dočasně zrušeno parkoviště (šikmé stání) v ulici Víta Nejedlého před domem č.p.9 pro zajištění obousměrného 
průjezdu kolem uzavřené části silnice II/610

Kompletní souhrn opatření platných od 12. října do 13. listopadu

Letošní volby do zastupitelstev kra-
jů konané ve dnech 2. a 3. října se 
setkaly s volební účastí nad oče-
kávání – k volbám přišlo 37,95 % 
oprávněných voličů, což je nejvyšší 
volební účast od roku 2008. Vítězem 
voleb se v deseti ze třinácti krajů 
stalo hnutí ANO, neuspělo pouze 
na Liberecku, Královéhradecku a ve 
Středočeském kraji. 

Ve středních Čechách byl zá-
jem o krajské volby nad celorepub-
likovým průměrem. Volební účast 
dosáhla 40,66 % a do krajského 
zastupitelstva voliči dosadili zástup-
ce pěti politických subjektů: Starostů 
a nezávislých (22,21 % hlasů, 18 
mandátů), Občanské demokratické 

strany (19,77 %, 16 mandátů), ANO 
(18,54 %, 15 mandátů), České pirát-
ské strany (14,41 %, 12 mandátů) 
a Spojenců pro Středočeský kraj – 
TOP 09, Hlasu a Zelených (5,89 %, 
4 mandáty).

V krajském zastupitelstvu bude 
v nadcházejícím funkčním období 
zasedat pětice osobností z Mla-
doboleslavska. Za STAN Ondřej 
Lochman, starosta Mnichova Hra-
diště,  a Daniel Marek, náměstek 
mladoboleslavského primátora, za 
ODS Karel Bendl, starosta Benátek 
nad Jizerou, za ANO Jiří Bouška, 
rovněž náměstek mladoboleslav-
ského primátora, a za Spojence pro 
Středočeský kraj Jana Krumpholco-

vá, mladoboleslavská zastupitelka a 
členka Strany zelených.

A jak by krajské volby dopadly, 
kdyby záleželo pouze na Mnichově 
Hradišti?

STAN by zvítězil i v režii Hra-
dišťáků, ovšem s podstatně větším 
náskokem – získal 36,02 % hlasů. 
Na druhém místě se umístilo ANO  
s 18,41 %. Následovala ODS se 
13,56 %, Piráti s 11,83 % a těsně by 
se do zastupitelstva dostala i SPD 
s 5 %. ČSSD a KSČM, dosud se 
podílející na vedení Středočeského 
kraje, od Hradišťáků dostaly pouze 
4,33, respektive 2,75 %. A zajímavá 
je skutečnost, že žádná kandidátka 
v Mnichově Hradišti neskončila s 

nulovým ziskem hlasů. Po jednom 
se jich dostalo i Moravanům, DSSS  
a dva Pravému bloku. Volební účast 
v Hradišti dosáhla 40,28 %.

Krátce po oznámení výsledků 
voleb ve středních Čechách vy-
stoupili zástupci STAN, ODS, Pirátů  
a Spojenců s prohlášením, že hod-
lají spolupracovat a že v rámci nově 
ustanoveného zastupitelstva vytvoří 
koalici. Hejtmankou se má stát Petra 
Pecková ze Starostů a nezávislých. 
V době uzávěrky tohoto vydání zá-
stupci jednotlivých subjektů dokon-
čovali programové prohlášení, jež by 
mělo být součástí koaliční smlouvy.

Martin Weiss

Díky! Sbírka na oživení
třešňové aleje slaví úspěch
Ve veřejné sbírce vyhlášené měs-
tem na obnovu třešňové aleje podél 
polní cesty do Hoškovic se nejen 
podařilo dosáhnout cílové částky, 
ale dokonce ji ještě o více než polo-
vinu překonat. Přesně 66 jednotlivců 
i organizací podpořilo svými finanč-
ními příspěvky doplnění aleje o nové 
stromky, zřízení míst pro odpočinek, 
osazení informačních tabulí nebo 
zálivku a další péči o stromy. Celkem 
se podařilo vybrat 198 233 Kč.

Sbírka byla vyhlášena v polo-
vině srpna a za svůj cíl si vytyčila 
získání částky 130 tisíc korun na 
oživení aleje. To má spočívat kromě 
odborné péče o stromy a doplnění 
mobiliáře rovněž v založení tradice 
komunitního třešňobraní. Příspěvky 
začaly přibývat a po dosažení část-
ky 30 tisíc korun radnice splnila svůj 
závazek a do té doby vybraný obnos 
zdvojnásobila. Po stokorunách a ti-
sícovkách místních výtěžek sbírky 
rostl. V poslední zářijový den už bylo 

dosažení cílové částky, poté co na 
transparentním účtě přistálo 50 tisíc 
od místní společnosti Stavotrans 
s.r.o., na spadnutí. O dva dny poz-
ději přibylo na účtě dalších 40 tisíc 
od firmy Stavokombinát Invest s.r.o.  
Sbírka byla ukončena 5. října a svým 
výtěžkem nastavila na portále Daruj-
me.cz laťku dalším městům a obcím 
– veřejnou sbírku na něm obec orga-
nizovala vůbec poprvé.

„Ve výsledku se podařilo vy-
brat 152 procent cílové částky. 
Peníze navíc hodláme použít na 
rozvoj pěších cest a obnovu alejí  
v okolí Hradiště,“ uvádí Ondřej Šin-
delář, pracovník projektového řízení  
z městského úřadu a dodává, že 
formát veřejné sbírky hodlá město 
použít znovu na financování Lavič-
ky Václava Havla a v budoucnu i na 
další projekty.

Martin Weiss

Začíná podzimní čištění 
místních komunikací
Ve dnech od 9. do 25. listopadu se 
uskuteční pravidelné čištění komu-
nikací města a jeho místních částí.  
I letos bude v případě nerespektová-
ní dočasného zákazu parkování vy-
užito odtahu vozidel zaparkovaných 
v místech čištění, žádáme proto 
občany, aby respektovali omezení 
vyznačené dopravními značkami.  
V případě, že zákaz zastavení re-
spektován nebude, náklady za ma-
nipulaci s vozidly budou vyměřeny 
řidičům k úhradě. 

Dále opakovaně upozorňujeme 
řidiče nepojízdných aut, která mají 

dlouhodobě zaparkovaná v ulicích 
města, aby si je zaparkovali na 
svých pozemcích, nebo je nechali 
ekologicky zlikvidovat. V opačném 
případě budou tato vozidla při čiš-
tění odtažena na místo městem  
k tomu určené a náklady za odtah  
a parkování budou majitelům opět 
vyúčtovány k náhradě. 

Podrobný harmonogram čištění 
naleznete na webu města.

Jaroslava Bičíková,
odbor investic 

a komunálního hospodářství

Práce na náměstí finišují
V důsledku náhodného odkrytí skle-
pů v ulici Víta Nejedlého, o kterém 
jsme informovali v předešlém vy-
dání Kamelotu, byly projednány se 
zhotovitelem revitalizace jižní části 
náměstí úpravy původního harmo-
nogramu. Do vyřešení financování 
a následné realizace zajištění pod-
zemních prostor není možné provést 
stavební práce v úseku od křižovatky 
u hotelu Hrozen ve směru do ulice 
Víta Nejedlého. Předpokládáme, že 
tyto práce budou provedeny v jar-
ních měsících příštího roku a plynule 

na ně naváže realizace druhé etapy 
– severní a východní části náměstí. 

Nyní se pracuje na ostatních 
úsecích první etapy – u budovy rad-
nice a ve směru do Turnovské ulice – 
hotovo by mělo být během listopadu, 
kdy také skončí většina dopravních 
omezení a budou uvedeny do užívá-
ní autobusové zastávky před budo-
vou radnice.

Pavel Král, 
odbor investic  

a komunálního hospodářství
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Již brzy se začteme do Příběhu Mnichova 
Hradiště. Příprava knihy finišuje. 
Jak dobře znáte Mnichovo Hradiště? 
Víte, kde ležela středověká ves Ry-
bitví? Z čeho je odvozen název měs-
ta? Jaké byly osudy Václava Budov-
ce z Budova, který vystavěl místní 
zámek? Tušíte, za jakých okolností 
se stali majiteli mnichovohradišťské-
ho panství Valdštejnové? Od kdy se 
ve městě slaví pouti ke sv. Anně? 
Proč se na Mnichovo Hradiště upí-
raly v roce 1833 zraky celé Evropy? 
Která ulice nesla za první republiky 
název Wilsonova? A dokázali byste 
říci, do jaké míry ovlivnilo tvář města 
zbudování pobočky LIAZu?

Nejen na tyto otázky najdete 

odpověď v knize Příběh Mnichova 
Hradiště, v níž jsou zachyceny ději-
ny města od prehistorických počátků 
až po současnost. Jedná se o první 
úplné a podrobné zachycení minu-
losti Mnichova Hradiště, přičemž 
prostor je věnován především historii 
posledních sta let. Kromě politic-
kých dějin v této publikaci naleznete  
i kapitoly o stavebnictví, kultuře, 
demografii, hospodářství, zdravot-
nictví apod. Minulost regionu je za-
sazena do kontextu vývoje celého 
českého státu, zároveň však odráží 
i příběhy jeho konkrétních obyvatel. 
V jedenácti oddílech je shrnuto do-

která působí v Historickém ústavu 
Akademie věd ČR, a Jana Juřeny, 
pracovníka Státního okresního ar-
chivu Mladá Boleslav. 

Zhruba do poloviny listopadu 
budou probíhat grafické práce, saz-
ba a korektury textů. Následně kniha 
půjde do tisku. Pokud se přípravy 
nezkomplikují (což se v současné 
době vzhledem k aktuálnímu dění 
nedá předvídat), měla by kniha být 
v prodeji ještě před Vánoci. O po-
drobnostech budeme informovat  
v prosincovém čísle Kamelotu.

 
Martin Weiss

savadní poznání vážící se k historii 
města a jeho nejbližšího okolí. Prá-
ce je doplněna řadou fotografií, map  
a dalších obrazových materiálů, ob-
sahuje i nejrůznější přehledy. Ačkoli 
je kniha zpracována profesionálními 
historiky, je napsána čtivě a takovým 
způsobem, aby byla přístupná všem 
skupinám čtenářů.  

Zárukou kvality publikace jsou 
její autoři, kteří se dlouhodobě za-
bývají historií Mladoboleslavska  
a Mnichovohradišťska. Těšit se mů-
žete na texty z pera Pavla Sosnovce, 
historika a kurátora sbírek Muzea 
Mladoboleslavska, Lenky Křížové, 

Náměstí o Vánocích ozdobí třináctimetrová jedle
z Mnichova Hradiště, vybrána byla z devíti nabídek
Bezprostředně poté, co byl z Ma-
sarykova náměstí odstraněn smrk 
u jihovýchodního rohu radnice, roz-
běhly se snahy zajistit pro Hradišťá-
ky jako symbol Vánoc odpovídající 
náhradu. Na výzvu městského úřa-
du, aby zájemci nabídli stromy ze 
svých zahrad, které by mohly jako 
vánoční strom letos posloužit, rea-
govalo devět obyvatel města i jeho 
blízkého okolí.

„Vybírali jsme mezi pěti smrky 
a dvěma jedlemi. Po pečlivém zva-
žování a obhlídkách všech stromů 
jsme vybrali krásný a pravidelně 
rostlý strom, který nabídla obyva-

telka Mnichova Hradiště. Jedle měří 
13 metrů, po usazení na náměstí 
bude o něco nižší,“ popisuje letoš-
ní vánoční strom Aleš Rychlý, který 
má na radnici na starosti vánoční 
výzdobu. A rovněž dodává, že strom 
se oblékne do zbrusu nových světel-
ných řetězů a dalších nových ozdob.

Výhledově však ve městě na-
jdou využití i všechny starší dosud 
použitelné dekorace. Barevná LED 
světla použitá na náměstí vloni za-
míří na repasi, aby byla sjednocena 
jejich barevnost. S jejich využitím se 
počítá napřesrok. Zelené žárovkové 
ozdoby z 90. let se již dočkaly výmě-

na zhruba třetiny světel za úspor-
nější a méně poruchové, zbytek 
bude vyměněn ještě letos. Ozdoby  
a světla, která zdobila vánoční strom 
na náměstí od roku 2015, projdou 
revizí, aby se neopakovala situace  
z loňského adventu, kdy část osvět-
lení na stromě přestala svítit, a ná-
sledně bude těmito dekoracemi oz-
doben strom před městským kinem 
v ulici Ivana Olbrachta.

Letos bude ozdoben také strom 
před Mateřskou školou Mírová, 
pro který však letos půjde rovněž  
o poslední Vánoce. Jehličnan je již  
z části suchý a při jedné vichřici  

v minulých letech přišel o špičku.
Letošní vánoční dekorace, a to 

nejen ty na vánočním stromě, ale 
i jinde ve městě, budou mít jako 
ústřední a jednotící motiv sněho-
vou vločku. Přestože město má  
k dispozici vizualizaci, zveřejnit ji už 
nyní nehodlá, aby byl výsledek pro 
veřejnost překvapením. Aleš Rychlý 
však ujišťuje, že navzdory probíhají-
cí revitalizaci jižní části náměstí se 
podařilo vánoční osvětlení napláno-
vat působivě a že se máme za pár 
týdnů rozhodně na co těšit.

Martin Weiss 

Rekonstrukcí nyní 
prochází ulice V Cestkách

Na konci září provedli strážníci měst-
ské policie na žádost vedení města 
nehlášené kontroly ubytoven na úze-
mí Mnichova Hradiště. Dělo se tak 
společně s cizineckou policií a Po-
licií ČR. Kontrolou prošly ubytovny 
v areálu Dino Toys, v areálu Liazu, 
obě ubytovny v Tylově ulici i obě uby-
tovny v ulici 1. máje naproti kavárně 
U Zlatníka. Všechny přítomné zkon-
trolované osoby české národnosti 
i cizinci bydlící na území našeho 
města měly doklady v pořádku. Žád-
né nedostatky shledány nebyly. 

V souvislosti s touto problema-
tikou se městská policie snaží být 
v kontaktu i s agenturami, které po-
byt ubytovaným zprostředkovávají,  
a s jejich zaměstnavateli, čímž do-
sahuje lepšího přehledu o jejich 
pobytu.

Dalším tématem, které Městská 
policie Mnichovo Hradiště v poslední 
době řeší, je bezpečnost pohybu na 
chodnících i místních komunikacích 

Strážníci kontrolují ubytovny, přerostlou 
zeleň i dodržování vládních opatření

a také dostatečný rozhled na těch-
to komunikacích. Přerůstající zeleň 
z pozemků totiž často zasahuje 
do chodníků, a brání tak průcho-
du osob. Problém mají především 
maminky s kočárky, starší spoluob-
čané a lidé s tělesným postižením, 
ale někdy i  děti nebo řidiči, kteří 
se rozhlížející v křižovatkách nebo  
u přechodů pro chodce. 

Město prosí majitele pozemků, 
jejichž zeleň limituje bezpečný po-
hyb či rozhled, aby přerostlou zeleň 
odstranili. Strážníci městské policie 
budou přerůstající zeleň kontrolovat 
a vyzývat majitele pozemků k nápra-
vě. Ve spolupráci s odborem investic 
a komunálního hospodářství předají 
majitelům pozemků písemné výzvy, 
jejichž převzetí bude třeba potvrdit 
podpisem. 

Radnice spoluobčanům v této 
věci předem děkuje za pochopení, 
ke kroku bylo přistoupeno v zájmu 
bezpečí nás všech.

Nejpalčivější otázkou posled-
ních týdnů je však dodržování vlád-
ních opatření zavedených v boji  
s koronavirem způsobujícím one-
mocnění COVID-19. Zákaz shro-
mažďování lidí nad šest osob, 
povinnost nosit roušky a další po-
vinnosti vyplývající z nařízení vlády 
č. 1021/2020 mnozí zcela záměrně 
nedodržují, což povede k zacílení 
pozornosti městských strážníků prá-
vě tímto směrem.

„Situace je mimořádně vážná, 
naše jediná vakcína je disciplína – 
o důslednost dodržování veškerých 
bezpečnostních nařízení proto žá-
dáme každého. Cílený bojkot může 
ublížit nejen vám, ale i lidem ve 
vašem okolí. Chceme se vyvarovat 
nutnosti udělovat pokuty za nedba-
lost, ale tolerovat ji nadále nemůže-
me,“ komentuje věc Petr Kožený, 
velitel Městské policie Mnichovo 
Hradiště.

Martin Weiss

Šíření koronaviru ochromilo celou zemi
V souvislosti s rostoucím počtem na-
kažených onemocněním COVID-19 
přistoupila vláda ČR k opětovnému 
vyhlášení nouzového stavu. Ten 
začal platit 5. října. Vývoj situace se 
však ani poté lepšit nezačal a 21. říj-
na, kdy denní přírůstek potvrzených 
nakažených vystoupal na takřka 15 
tisíc lidí, byl podobně jako na jaře vy-
hlášen lockdown – soubor přísných 
opatření čítající mimo jiné omezení 
pohybu osob a až na výjimky uza-
vření všech obchodů.

Základní a střední školy už na 
začátku října opětovně zavedly dis-

tanční výuku, mateřské školy zůstaly 
v provozu. Mateřská škola Jaselská 
se sice musela dočasně uzavřít 
kvůli výskytu onemocnění na půdě 
školky, ale od 21. října se i zde opět 
rozběhl provoz. Školní jídelna v ko-
munitním centru během lockdownu 
přešla na výdej z okénka. Po většině 
kulturních institucí se zavřela také 
knihovna. Autobusy přešly na prázd-
ninové jízdní řády. Městský úřad po 
zredukování úředních hodin na dva 
dny v týdnu a pět hodin denně musel 
tuto dobu ještě zkrátit na polovinu 
(na nejexponovanějších odborech 

funguje objednávkový systém, ma-
ximum neodkladných záležitostí se 
však úředníci snaží vyřešit online či 
po telefonu).

Obnoven byl rovněž provoz kri-
zové linky 326 776 688 a služby pro 
seniory, které fungovaly již na jaře. 
Město opětovně aktivizuje rovněž 
dobrovolníky. Podrobnosti o řadě 
témat ve vztahu města a koronavi-
rové pandemie zájemci naleznou na 
stránce města www.mnhradiste.cz/
corona.

Martin Weiss

Rekonstrukce dvou hlavních ulic na 
sídlišti Jaselská zdárně pokračuje. 
Ulice Jaselská byla otevřena pro 
omezený provoz již v říjnu. V prv-
ním listopadovém týdnu zde ještě 
proběhnou terénní úpravy a dokon-
čovací práce. Rekonstrukci ulice  
v jejím průběhu komplikovaly výkopy 
a kabeláže pro optické kabely a také 
elektrické kabely, které nebyly inves-
ticí města. Bylo k nim však přistou-
peno, aby v nejbližších letech nebylo 
nutné nové komunikace rozkopávat.

Od září se začalo pracovat také 
v ulici V Cestkách. Zde je nutné 
počítat s uzavírkou. Byl vyfrézován 
původní asfalt, následně proběhly 
hrubé terénní a zemní práce a byly 
zahájeny práce na vlastní vozovce 
a chodnících. Pokud to umožní kli-
matické podmínky, předpokládáme 
pokládku nového asfaltu v druhé 
polovině listopadu. Celá stavba by 
měla být hotova na začátku prosin-
ce. Na práce na komunikacích navá-

že na přelomu listopadu a prosince 
výsadba zeleně a osazení mobiliáře. 

Omlouváme se za případné 
komplikace, které rekonstrukce 
působí, a prosíme o dodržování 
dopravních omezení. Uzavírka sa-
mozřejmě komplikuje parkování  
v celé lokalitě. Odstavování aut na 
veřejnou zeleň, ke kterému místy 
dochází, však není akceptovatelné 
a bude řešeno městskou policií. Pro 
parkování po dobu rekonstrukce do-
poručujeme využít parkovací kapaci-
tu ulic přiléhajících k sídlišti.

Rekonstrukce vozovky obou 
ulic probíhá v rámci projektu „Re-
konstrukce místních komunikací  
V Cestkách a Jaselská, Mnichovo 
Hradiště“, který je realizován za při-
spění prostředků státního rozpočtu 
ČR z programu Ministerstva pro 
místní rozvoj.

Martina Kulíková, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ
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Maják české kultury zazářil nad náměstím
V pondělí 12. října se v 19:30 hodin 
na střeše Klubu Mnichovo Hradiště 
a radnice, stejně jako na mnoha 
dalších místech po celé České re-
publice, rozsvítily Majáky české 
kultury – světelné sloupy rozzářené 
v místech, kde by v tu chvíli, nebýt 
koronavirové pandemie, normálně 
probíhaly koncerty, divadelní před-
stavení, projekce filmů nebo verni-
sáže výstav. Za akcí stojí iniciativa 
#kulturunezastavíš, která během 
jarního uzavření kulturních institucí 
připravila desítky venkovních akcí na 

pomezí cirkusu, divadla a koncertů. 
K akci se připojila řada institucí, 

mezi jinými například Národní diva-
dlo Praha, Národní divadlo Brno, 
Klicperovo divadlo Hradec Králové, 
Naivní divadlo Liberec, pražská Jat-
ka78, UFFO Trutnov a další. 

„Smyslem celé akce není protest 
proti vládním nařízením. Symbolicky 
poukazujeme na paralýzu kultury, 
kulturních zařízení, kulturního prů-
myslu a všech jeho personálních 
složek,” vysvětluje Rostislav Novák 
ml., který se svým souborem Cirk La 

Vyšla nová publikace 
o Mladoboleslavsku
Pokud sledujete náš facebook, už 
víte, že od začátku října se v našem 
městském informačním centru pro-
dává nová kniha Mladoboleslavsko. 
Tato obsáhlá a dlouho připravovaná 
publikace vás do detailu provede ce-
lým regionem a částečně i za jeho 
hranice. Mimo jiné si počtete o na-
šem městě, mnichovohradišťském 

zámku, významných rodácích a také 
o historii LIAZu. Knihu s 552 strana-
mi a 1950 fotografiemi a kresbami 
u nás zakoupíte za 590 Kč. Tip pro 
Ježíška.

Tomáš Hejdrych,
Městské informační centrum 

Mnichovo Hradiště

Příjemně se mi usíná,
vtom spadne mi znenadání

z čistého nebe do klína
hvězda, jež plní přání.

Přeji si, hvězdo spanilá,
a já tě o to prosím,
na cestu abys zářila

všem, které v srdci nosím.

Ať světlo tvé je zahřívá,
jestli je smutky zebou,

do nebe pozdrav posílám
drahým, jež jsou tam s tebou.

Chvíli se na mne usmívá,
pak na nebe se vrátí,
mé přání aby splnila

HVĚZDA
Kateřina Podávková

Putyka podnítil vznik iniciativy #kul-
turunezastavíš, a dodává: „Kultura 
diváky nenechá ztroskotat a díky je-
jich podpoře ani sama neztroskotá. 
Budeme zase spolu! Zvládneme to!“ 

I my, zaměstnanci Klubu Mni-
chovo Hradiště, vám děkujeme  
za přízeň v těžkých časech a těšíme 
se, až se zase setkáme v divadle, 
kině nebo na některé jiné kulturní 
akci.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Je nejvyšší čas posílit 
svůj imunitní systém!
Přestože současná situace příliš 
nepřeje hromadným kulturním ak-
cím, nechtěli jsme naše malé Mni-
chovohradišťánky připravit o tradiční 
Týden čtení dětem, což je celore-
publikový projekt obecně prospěšné 
společnosti Celé Česko čte dětem. 
Ten letos probíhal od 1. do 7. října.

Požádali jsme proto několik 
velkých Hradišťáků, aby dětem na 
dálku přečetli úryvek z vybraných 
současných knížek. Na facebooku 
našeho města si tak můžete spolu 
s dětmi vyslechnout sedm pohádek, 
které pohladí po duši a zároveň pro-
cvičí vaše bránice, tedy nabídnou 
přesně to, co zocelí váš imunitní 
systém. A to je právě teď opravdu 
potřeba. Jestli se vám námi předsta-
vené knížky zalíbily a zajímá vás, jak 
jednotlivé příběhy dopadnou, může-
te si je půjčit v naší knihovně.

Obrovský dík za drahocenný 
čas, velké nasazení a skvělou spolu-
práci při vytváření této malé radosti 
pro naše nejmenší patří Lukáši Pro-
korátovi, Markétě Červinkové, Natálii 
Turecké, Karlu Hubačovi, Jiřině Vo-
dákové, Janu Marešovi, Anetě Hoře-
ní a Miroslavu Smutnému!

Přestože si naše pohádky mů-
žete poslechnout i dnes, je ještě jiná 
možnost, jak v příjemně strávených 

chvilkách s dětskou literaturou po-
kračovat. Vyberte si spolu se svými 
ratolestmi nějakou pěknou knížku, 
najděte co nejpohodlnější a nejpří-
jemnější místo, kde se spolu můžete 
uvelebit a třeba 20 minut si společně 
číst. Uvidíte, že to udělá radost ne-
jen vašim dětem, ale i vám.

Máte pocit, že ale nejste skvě-
lí čtenáři a že to tak nebude ono? 
Neházejte flintu do žita a věřte, že 
vaši potomci vám nějaké to zadrhnu-
tí nebo zakoktání moc rádi odpustí.  
A jestli si myslíte, že vaše děti už 
chodí do školy, a proto jsou velké 
na to, aby se jim četlo, nenechte se 
mýlit. Jediný rozdíl mezi čtením pro 
mladší a pro starší děti je ve výběru 
knížky.  S tím vám s velkou radostí 
poradíme v knihovně!

Věřte, že takto společně stráve-
ného času litovat nebudete.

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

P.S.: Všimli jste si, kdo se nám 
vloudil do každého z našich sedmi 
videí? Jestli ano, přijďte nám to říct 
do městské knihovny. Možná na vás 
za správnou odpověď čeká malá  
odměna, tedy alespoň na ty nej-
mladší.

Divadlo se nevzdává a vyhlíží běžný režim!
Ačkoliv je velmi pravděpodobné, že 
ani v listopadu se opatření týkající se 
kultury nerozvolní, stále počítáme s 
uvedením plánovaných pořadů. 
Pokud je nebude možné uskutečnit 
stejně jako na jaře, budeme s umělci 
řešit náhradní termíny, které vyhlásí-
me, jakmile bude jasné, kdy městské 
divadlo opět otevřeme v běžném re-
žimu. Pokud se podaří náhradní ter-
míny domluvit, zůstanou vstupenky 
v platnosti na tyto termíny. A nyní k 
naplánovaným pořadům.

Na pondělí 9. listopadu je na-
plánovaný pátý a poslední pokus 
uvést představení Velká Zebra aneb 
Jak že se to jmenujete? pražského 
Divadla Palace. V případě že se 
představení opět konat nebude, už 
nebudeme plánovat náhradní termín 
a budeme abonenty informovat o 
vrácení poměrné částky z abonmá.

O tři dny později, ve čtvrtek 12. 
listopadu bychom měli uvádět jako 
abonentní představení opět kome-
dii Divadla Palace, a to Dva nahatý 
chlapy s Martinem Zounarem a On-

dřejem Krausem.
V sobotu 14. listopadu v 15 

hodin by mělo proběhnout dětské 
představení Pohádky pana Pohádky.

Ve středu 18. listopadu je v plá-
nu one-man show Kdo nepláče není 
Čech s Lukášem Pavláskem.

19. listopadu snad proběhne 
koncert z cyklu Kruhu přátel hudby 
v podání uskupení Musica a tre. Li-
selotte Rokyta, Eliška Novotná a Ha-
lina Františáková zahrají skladby pro 
panovu flétnu, klavír a housle.

V této nejisté době, kdy vláda 
každý den uvádí jiné informace, 
můžeme dát jeden den do tisku člá-
nek, který ovšem již zítra platit ne-
bude. Proto vás prosíme, abyste si 
aktuální situaci ověřovali rovněž na 
stránkách města, facebooku Klubu 
Mnichovo Hradiště, e-mailem nebo 
telefonicky. Rádi vám jakékoliv in-
formace sdělíme. Děkujeme vám za 
přízeň a „svatou“ trpělivost.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Comeback Jaroslava Špičky ze skupiny 
Diskant: koncert v Domově Modrý kámen
Zejména generace dospívající v 80. 
letech velmi dobře pamatuje na mni-
chovohradišťskou kapelu Diskant  
a jejího klávesáka Jardu Špičku. 
Diskanti se proslavili nejen na Mni-
chovohradišťsku, ale i v širším regio-
nu (Jilemnicko, Semilsko, Jičínsko). 
Oficiální kariéra kapely skončila  
v roce 2005, uskupení se znovu 
sešlo na dvou koncertech v letech 
2016 a 2019, Jaroslav Špička za 
klávesami však již chyběl. Několik 
posledních let se potýkal se zdravot-
ními problémy. Letos mu již zdraví 
přeje a v září se mu opět zastesklo 
po muzice. 

Oslovil proto akviziční pracov-
nici Domova Modrý kámen Pavlínu 
Landovou, která kdysi patřila mezi 
jeho žákyně hry na piano, jestli by si 
mohl přijít do domova zahrát. Slovo 
dalo slovo a vystoupení 24. září po-
těšilo naše klienty a zaměstnance. 
Pavlína Landová zahájila vystoupe-
ní tím, že místní hudební legendě 

s měsíčním předstihem popřála  
k 65. narozeninám a zazpívala píseň 
Letní rána.

S ohledem na epidemiologická 
opatření bohužel na koncert ne-
mohla veřejnost, jak to u kulturních 
akcí v našem domově bývá zvykem 

za běžné situace. Těšíme se však, 
že koncert Jaroslava Špičky ještě 
někdy zopakujeme za příznivějších 
podmínek a pozveme na něj i širší 
publikum.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

Světelné kužely nad budovou Klubu.

Redakce Kamelotu se omlouvá 
paní Kateřině Podávkové, autorce 
půvabné básně Podzimně-lesní z říj-
nového vydání Kamelotu, za chybné 
uvedení autorství. Báseň byla omy-
lem připsána paní Daniele Břouško-
vé. Doufám, že obě autorky, které 
patří mezi pravidelné přispěvatelky 
Kamelotu, zpravodaji i navzdory to-
muto nedopatření nadále zachovají 
přízeň.

Martin Weiss 

Omluva

Čas od času se na redakci zpravoda-
je obracejí čtenáři s prosbou o zaslá-
ní staršího čísla, k němuž by se chtěli 
vrátit. Čtenáři, kteří si rozumějí s in-
ternetem, mohou zavítat na webové 
stránky města (www.mnhradiste.
cz/radnice/komunikace-s-obcany/
zpravodaj-mesta), kde po rozklinu-
tí záložky Archiv vydání Kamelotu  
v levém sloupci naleznou vše, co 
hledají. Fyzicky je možné si starší 
čísla přečíst v muzeu. (wes)

Archiv Kamelotu



5LISTOPAD 2020 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Do první řady? To nikdy. Nejlepší je to ve stánku zvukařů nebo 
vedle pódia, říká Dominik Malý, jednatel Klubu Mnichovo Hradiště
Nejen poslední týdny, ale celý letoš-
ní rok je obrovskou výzvou a zkouš-
kou pro lidi pracující v kulturní sféře. 
V době, kdy bylo uzavřeno městské 
divadlo, kino a pozastaveny taneční 
kurzy, zpovídal Kamelot jednatele 
Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o. Do-
minika Malého, jenž má za sebou 
tři roky v čele mnichovohradišťské 
kultury.

Kdybyste měl jedním slovem cha-
rakterizovat rok 2020 z vašeho po-
hledu jednatele Klubu Mnichovo 
Hradiště, jaké slovo byste použil. 
A můžete ho vysvětlit?

Změna. Tento rok je změn plno 
a já prozatím ani nevidím ten konec, 
kdy konečně nebudeme muset dělat 
programové změny v provozu diva-
dla či kina. Nejhorší na tom všem 
je všeobecný chaos ve vydaných 
nařízeních, která je možné interpre-
tovat více způsoby. Proto sledujeme 
i ostatní kulturní organizace, jak se  
k daným nařízením staví.

Setkal jste se už ve svém profes-
ním životě s podobnými nástra-
hami, jaké aktuální koronakrize 
přináší?

Určitě ne. Bohužel je vše, co se 
nyní děje, spojené i s krizí finanční, 
kterou třeba ještě úplně nepociťuje-
me, ale která je realitou. Navíc dle 
mého se z této krize budeme vzpa-
matovávat déle než třeba z pouze 
finanční krize let 2007 a 2008.

V souvislosti s krizí, a to nejen  
s koronakrizí, se často hovoří o je-
jím vnímání ve smyslu příležitosti. 
Vidíte na událostech posledního 
půl roku rovněž něco pozitivního?

Příležitostí v kultuře tato krize 
tolik nepřinese. Pokud si někdo my-
slí, že se změní například ceny diva-
del nebo kapel, je na omylu. I umělci 
musí platit své účty. Jako pozitivní 
vnímám to, jak lidé dokážou držet 
při sobě. Viděl jsem, že i přes různá 
nařízení a omezení mnozí stále cho-
dili do kina či divadla a podporovali 
kulturu.

V polovině října se na místech, 
která obvykle žijí kulturou a nyní 
byla kvůli vládním opatřením za-
vřená, rozsvítila světla – majáky 
kultury. Mnichovohradišťské di-
vadlo a budova Klubu se do této 
iniciativy rovněž zapojily. Jak jste 
vnímal toto symbolické gesto? 
Spíše jako volání o pomoc ze 
strany kulturních institucí, nebo 
o zprávu ve smyslu: jsme v tom 
společně a držíme se?

Přesně jak říkáte. Jsme v tom 
společně a držíme při sobě. Mys-
lím, že většina provozovatelů kultury 
plně akceptuje daná nařízení. Ale je 
potřeba myslet i na to, co bude dál,  
z čeho budou umělci a další perso-
nál žít. Nejde přeci jen něco zakázat 
a vše nechat na provozovatelích.

Klub MH je zřizovaný městem, 
nejedná se tedy o subjekt, který 
by hospodařil takříkajíc sám na 
sebe. Je to v těchto pro kulturní 
organizace těžkých časech vý-
hoda, nebo se ani vám nevyhýbá 
nutnost řešit personální otázky  
a budoucnost dalšího fungování?

Ano, jsme městská organiza-
ce, společnost zřizovaná městem,  
a město nás spolufinancuje dotací. 
Ta pokrývá zhruba 40 procent provo-
zu, zbylých 60 procent musíme do-
tvořit svou činností, což je kvůli této 
krizi velmi těžké. Abychom nemuseli 
sahat na platy či úvazky, došlo k za-
stavení všech plánovaných investic 
v rámci společnosti a řešíme pouze-
náklady nutné pro chod organizace. 
Velkým přínosem pro nás bude i plá-
nované odložení EET.

Co se týče kulturní nabídky,  
z kulturního kalendáře pravidelně 
zveřejňovaného také na stránkách 
Kamelotu je znát, že poslední mě-
síce jsou pro tvůrce dramaturgie 
městských kulturních zařízení 
frustrující – nečekaná omezení, 
rušení představení ze strany účin-
kujících, přesunuté filmové premi-
éry, úbytek diváků... Jak složité je 
hledat náhradní termíny již dříve 
domluvených programů a v jaké 
náladě se tak děje? Mám tím na 
mysli i to, jaká je nálada na druhé 
straně, tedy na straně umělců či 
agentur, které je zastupují.

Na jaře jsme ke všemu přistu-
povali otevřeně a říkali si, tak to od-
ložíme na podzim… Ale když jsme 
kontaktovali všechny umělce, zjistili 
jsme, že to tak jednoduché nebude. 
Takže z jara 2020 se překládalo až 
do jara 2021. Teď na podzim je to  
o to horší. Něco se již podařilo ode-
hrát, ale blíží se poslední, již jednou 
přeložené termíny, které nejspíše 
také neproběhnou. Velká zebra má 
dokonce už pátý náhradní termín. 
Nyní čekáme na chvíli, kdy budeme 
vědět víc, abychom mohli otevřít. 
Až to budeme vědět, přeložíme, co 
půjde, ale obávám se, že u pár před-
stavení z abonentního cyklu dojde 
ke zrušení a následné kompenzaci. 
Nic nelze přesouvat do nekonečna. 
Divadla mají plány na dva až tři roky 

Druháci o slavnostní pasování na čtenáře nepřišli, čekalo je netradičně v září
Protože jaro akcím a společenským 
událostem nepřálo a školy zůstaly 
dlouho zavřené, prvňáčci školního 
roku 2019/2020 nemohli přijít na 
tradiční pasování na čtenáře do 
městské knihovny. Nyní z nich jsou 
již druháci a zdatní čtenáři, proto 
jsme pro ně tuto slavnostní událost 
uspořádali netradičně v září. 

V pátek 25. září tak v knihovně 
byly na čtenáře řádu rytířského pa-
sovány děti z 2. A a 2. B ze Základní 
školy Sokolovská. Ty dostaly knížku 
Katka a klokan ze šuplíku od Lenky 
Rožnovské a všechny si potěžkaly 
rytířův meč. My jim i sobě přejeme, 
aby zase brzy mohly společně s 
paní učitelkou do knihovny přijít. Bu-
deme se těšit!

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

dopředu a vše má své limity.

Jak výrazně se dosud koronakrize 
promítla do hospodaření Klubu?

Jak jsem již řekl, největší ome-
zení je na poli investic, které jsou 
zastavené. Velmi nám pomohl pro-
gram Antivirus od ministerstva práce 
a sociálních věcí. Kdyby toho neby-
lo, koncem roku bychom neměli na 
výplaty. Dále se nám povedlo získat 
dotaci na provoz kina od Státního 
fondu kinematografie. Celkově bude 
propad největší v kině, kde očeká-
vám oproti minulému roku o 50 pro-
cent nižší zisky. Divadlo je na tom 
lépe, tam by propad měl být kolem 
20 procent.

Konec roku tradičně patří desít-
kám akcí v rámci programu Od 
adventu ke třem králům. Jakým 
způsobem tyto předvánoční akce 
plánujete letos? Počítáte rovněž 
s možností, že se velké akce typu 
vánočního jarmarku letos zkrátka 
neuskuteční, například kvůli ome-
zení shromažďování?

Akce připravujeme, ale dle aktu-
álních nařízení nejsou uskutečnitel-
né. Všem, které oslovujeme, píšeme 
jasně – nevíme, zda akce proběhne. 
Bohužel pracujeme i s variantou, že 
se vánoční akce neuskuteční vůbec. 
Dokáži si to představit u vánočního 
jarmarku, ale u rozsvícení vánoční-
ho stromu ne. V tomto případě bych 

prozrazovat, ale možná potěším čte-
náře jedním jménem, a to je Pokáč.

Už řadu let se ve městě probírá 
stav budovy Klubu a její budouc-
nost. Už je jasné, jaké úpravy Klub 
čekají a kdy by se měly práce roz-
běhnout?

Poslední verze, kterou znám, je 
ta, že zastupitelstvo stále nerozhod-
lo, co v budově Klubu bude. Dokud 
nebudeme mít finální rozhodnutí, 
nemůže začít ani rekonstrukce 
střechy, která je plánovaná od roku 
2012. Stav začíná být opravdu velmi 
špatný, a to nemluvím jen o stavu 
střechy, ale i o vlhkosti ze sklepa, 
která proniká do infocentra.

Pokud se nemýlím, budou to  
v listopadu tři roky od vašeho ná-
stupu do funkce jednatele Klubu 
MH. Jak hodnotíte vaše dosavad-
ní angažmá v Hradišti?

Ano, v listopadu 2017 jsem 
prvně vstoupil na půdu Klubu  
a tento listopad startuje můj čtvrtý 
rok ve funkci. Přiznám se, že první 
rok byl velmi hektický. Přicházel jsem 
do města, které jsem moc neznal,  
a do kolektivu, který jsem musel sko-
ro celý sestavit. Přijde mi, že z první-
ho roku si toho moc nepamatuji, bylo 
to spoustu večerů a nocí v práci, 
aby se člověk prokousal minulostí 
a zároveň naplánoval přítomnost  
a budoucnost. Ale vše hodnotím 
velmi pozitivně, poznal jsem desítky 
nových lidí, ze kterých se stali přáte-
lé. A toho si cením nejvíce, je skvělé 
mít práci, která vás baví, je vaším 
koníčkem, ale o to lepší to je, když 
pracujete s lidmi, kterým můžete vě-
řit a jsou to vaši přátelé. 

Stal se z vás Hradišťák?
Když děláte kulturu v Hradišti, 

musí z vás být trochu Hradišťák, pro-
tože jinak ji od vás veřejnost nepři-
jme. Proto musíte naslouchat tomu, 
co lidé chtějí, a dát jim to. A samo-
zřejmě jim přinést i něco nového, co 
by je mohlo zajímat.

Do Hradiště jste přišel z Jičína, 
kde jste byl hlavním organizá-
torem známého festivalu Jičín 
– město pohádky a předsedou 
správní rady stejnojmenného na-
dačního fondu. Jak velká změna 
to byla? Zapůsobilo na vás tehdy 
Hradiště něčím specifickým?

Byla to velká změna. Původně 
jsem chtěl být ,,produkční“, což byla 
pozice, kterou jsem vykonával v Jičí-
ně. Ale řekl jsem si, že bych to mohl 
zkusit výše, díky tomu, že jsem měl 

za sebou vedení nadačního fondu.  
A vyšlo to. Leč festival byl multikul-
turní, a zde je to o vedení divadla, 
kina, infocentra a akcí. Takže mi ta 
produkční práce zůstala alespoň 
u těch akcí. Ostatní provozy mají 
skvělý produkční tým. Hradiště mě 
osobně oslovilo právě tím, že kul-
tura zde stále žije více než v jiných 
městech.

Jaký je vlastně vkus mnichovo-
hradišťské kulturní veřejnosti? 
Platí, že je tu poptávka zejména 
po divadle a známých hereckých 
tvářích?

Je to asi jako v jiných městech. 
Lidé se chtějí bavit a občas můžete 
přidat něco více k zamyšlení. Osob-
nosti táhnou vždy a myslím si, že je 
to jen dobře, když se nám podaří 
někoho známého do města přivést.

Jak vypadá standardní den jedna-
tele Klubu MH? Jakým způsobem 
se pečuje o hned několik kultur-
ních institucí organizovaných pod 
jednou hlavičku?

Přijde mi, že standardní den 
v kultuře není. Vždy se něco děje 
mimo vaše plány. Ale většinou je to 
tak, že přijdu do práce, pozdravím 
kolegy v infocentru a jdu k sobě do 
kanceláře. Jakmile ostatní zjistí, 
že jsem u sebe, dveře se netrhnou 
(proto je mám po celý den otevřené). 
Poté je to o práci na počítači, protože 
jako jednatel většinou jen něco píše-
te, počítáte a zase píšete… A kdy 
toho uděláte nejvíce? No večer, kdy 
už jste v práci jen vy.

Máte šanci plnit si ve své funkci 
sny? Máte například v hlavě něja-
kého muzikanta, divadelní společ-
nost nebo nějaké divadelní před-
stavení, které byste v případě, že 
by finance byly neomezené, rád 
do Hradiště přivezl a sám si ho 
užil z první řady?

Naštěstí máme vedení města, 
které kulturu podporuje, a proto jsem 
si už pár snů splnil – na oslavách 
100 let republiky vystoupil 4TET, 
povedlo se nám uspořádat koncert  
Jarka Nohavici. Snů je spousta, tím 
největším je pro mě organizace vy-
stoupení kapely Kryštof a rád bych 
do Hradiště ještě přivezl Olympic. 
Snad se zadaří. Pokud něco organi-
zujete, nikdy si to neužijete. Ani když 
se akce podaří. To je zkrátka dané. 
Do první řady nikdy, nejlepší je to ve 
stánku zvukařů nebo vedle pódia, na 
to jsem si už za ty roky zvykl.

Martin Weiss

byl rád, aby akce proběhla alespoň 
online.

Plánujete pro adventní období 
něco zcela nového, ať už budou 
této akci okolnosti ve finále naklo-
něny, či nikoliv?

Plánujeme bohatý program na 
vánoční jarmark, tak jako každý rok. 
Co se týká novinek, tak ty budou 
především o výzdobě města, a to  
i o dekoracích na vánočním stromě, 
který bude nově na středu náměstí. 
Samotné rozsvícení proběhne také 
v novém duchu, ale to se nechte 
překvapit.

Přestože v tuto chvíli můžeme jen 
těžko předjímat další vývoj udá-
lostí, zajímalo by mě, co Klub plá-
nuje na příští rok, respektive na 
zbytek sezóny. Programy v rámci 
abonentních skupin jsou známé, 
ale co představení nad rámec 
abonmá? Mohou diváci počítat 
například s dalším ročníkem Jara 
hereckých osobností?

Plánujeme vždy zhruba na 
dva roky dopředu. Jaro hereckých 
osobností bude a mohu prozradit, 
že součástí přehlídky bude hra Vy-
savač s Bobem Kleplem. Druhou 
hru odtajníme po Novém roce. Dále 
máme v plánu další tři pořady navíc 
do prázdnin, tak abychom nezůstali 
pouze u abonentních divadel a kon-
certů. Vzhledem k situaci nebudu 

Dominik Malý zastává funkci jednatele Klubu od listopadu 2017.
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Jak na gymnáziu učíme distančně? Září ve školce
Léto uteklo jako voda, už je tu zase 
podzim a s ním i nový školní rok. Co 
nového nám přinese? Doufáme, že 
jen vše dobré! Vždyť s některými 
dětmi se vidíme po téměř půlroční 
pauze, neboť na jaře, 17. března, 
musela být naše mateřská škola 
uzavřena vzhledem k vyhlášenému 
nouzovému stavu. 

Od 4. května 2020 byl provoz 
mateřské školy omezen pouze na 
čtyři třídy. Rodiče nevstupovali do 
objektu učitelského pavilonu a děti 
procházely přísnějším zdravotním 
filtrem už při vstupu do školky. O to 
vroucnější a milejší bylo společné 
setkání 1. září. 

A co adaptace nově přijatých 

dětí? Naši noví kamarádi měli mož-
nost první dny ve školce trávit spo-
lečně s maminkou nebo tatínkem. 
Zvykání tak pro ně bylo rozhodně 
příjemnější! Krásné zářijové sluníč-
ko nám přálo, takže děti mohly co 
nejvíce času trávit na školní zahra-
dě. Tvoření staveb v písku se tak 
stalo nejoblíbenější činností. 

Kéž nám slunečné dny vydrží 
co nejdéle. A hlavně, ať nám všem, 
v této nelehké době, vydrží pevné 
zdraví! Krásné podzimní dny!

Za Mateřskou školu Jaselská
Pavlína Bešíková 

a Kristýna Rašínová

INZERCE

V rámci projektu jsme před let-
ními prázdninami zjišťovali prostřed-
nictvím dotazníku adresovaného 
všem pedagogům v ORP Mnichovo 
Hradiště jejich bezprostřední zážitky 
z jarní distanční výuky, šlo o jakési 
bilancování celé situace – zjišťovali 
jsme informace o vybavenosti škol 
technikou, schopnostech pedagogů 
vést distanční výuku, ale i způsoby, 
jakými učitelé komunikovali se svý-
mi žáky, a pozitiva či negativa s tím 
spojená: jak učitelé spolupracovali 
navzájem, co jim pomáhalo, jak se 
poprali s větší mírou samostatnosti, 
kolik času věnovali online výuce… 
Návratnost vyplněných dotazníků 
bohužel nebyla veliká (pouhých 65 
odpovědí, většinou z velkých mni-
chovohradišťských škol, od nichž 
jsme získali zhruba 70 procent reak-
cí). Co z nich vyplynulo? 

Vybavenost škol technikou není 
nijak závratná, školy sice disponují 
počítačovými učebnami, ale ne na-
tolik vybavenými, aby bylo možné 
z nich praktikovat distanční vzdělá-
vání (chybějí mikrofony, kamery…), 
notebooky pro jednotlivé učitele jsou 
na většině škol spíše utopickou zá-
ležitostí (a pokud existují, jsou již 
služebně staršího data), častý je 
odlišný způsob zadávání práce jed-
notlivým studentům (většinou e-mai-
lem či přes systém Bakaláři, zhruba 

Říjnové uzavření škol se opět dotklo 
řady rodin a nastavilo zrcadlo ško-
lám, jejich zřizovatelům, ředitelům 
a pedagogům. Zlepšila se naše 
vybavenost technikou pro distanční 
vzdělávání či naše ICT kompeten-
ce natolik, abychom plnohodnotně 
nahradili dětem to, o co uzavřením 
svých institucí přišly? Osobní sociál-
ní kontakty dětem žádný počítačový 
či telefonický přenos zprostředkovat 
nemůže, ale věřím, že posílení ro-
dinných vazeb společným pobytem 
v jedné domácnosti některé rodiny 
posílí. Řada rodin jindy funguje v re-
žimu pouhého potkávání se – možná 
ráno u snídaně, někdy pak večer u 
večeře. Společně trávený čas se re-
dukuje pouze na dva víkendové dny, 
a to je přece zoufale málo! Už na 
jaře jsme „dostali“ možnost přibrzdit 
rozjetý vlak našich životů, zpomalit, 
utužit vztahy, věnovat se společně 
aktivitám, na které dříve nezbýval 
čas, trávit více času v přírodě… 

třetina pedagogů zadávala práci  
i osobně, při skupinových hovo-
rech... Kreativita ve způsobech za-
dávání práce dětem byla obdivuhod-
ná!. Učitelé na celé situaci oceňovali 
zlepšení vztahů a možnost přiblížení 
se rodičům i žákům a vůbec větší za-
pojení rodičů. Negovali naopak ab-
senci osobního kontaktu či chybějící 
zpětnou vazbu. I učitelé navzájem 
se semkli, více sdíleli dobrou praxi, 
vzájemně komunikovali a psychicky 
se podporovali, jiným naopak vadil 
nejednotný přístup k výuce či chybě-
jící podpora vedení, negativně vní-
mali své nedostatečnosti v technice  
i ICT dovednostech. 

Reakcí MAPu na tuto situaci 
bylo oslovení všech škol v ORP Mni-
chovo Hradiště s nabídkou pomoci 
při zvyšování kompetencí pedagogů 
pro případnou další distanční výuku. 
Bohužel letní prázdniny udělaly své, 
kvalitní lektory, „aby jeden pohle-
dal“, poptávka po nich už od srpna 
převyšovala nabídku. I tak se nám 
podařilo za finanční prostředky pro-
jektu proškolit učitele na Základní 
škole Sokolovská i Základní škole 
Studentská v používání komunikač-

ní platformy Microsoft Teams, došlo  
i na malotřídky v Klášteře Hradišti 
nad Jizerou a na Jivině.

Oceňujme naše pedagogy za 
jejich úsilí děti kvalitně vzdělávat  
i v době uzavření škol, poskytujme 
jim zpětnou vazbu, reagujme na je-
jich podněty a mějme na paměti, že 
většina z nich přistupuje k této situ-
aci víc než zodpovědně a příprava 
na tento způsob výuky jim zabere 
dvojnásobně více času! A pokud se 
domníváte, že se distanční výuka 
neodvíjí podle vašich představ (či  
k ní nedošlo vůbec), ozvěte se, dej-
te najevo svou spokojenost natolik 
„hlasitě“, aby se škola či daný peda-
gog zamysleli nad svým postupem 
a pokusili se jej zlepšit! Vzdělávání 
našich dětí máme ve svých rukou, 
ale bez vzájemné spolupráce a ko-
munikace nás všech, kteří jsme do 
tohoto procesu zapojení, to ani do 
budoucna nepůjde.

Činnost projektu MAP II Mni-
chovohradišťsko je realizována díky 
finanční podpoře z OP VVV.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Distanční vzdělávání podruhé

O distanční výuce teď často slýchá-
me v médiích, je tématem diskuzí 
na sítích – a při tom málokdo ví, co 
vlastně obnáší. Pokusím se vysvět-
lit, jak ji chápeme my na Gymnáziu 
Mnichovo Hradiště. Zdůrazňuji, že 
budu vycházet ze zkušeností peda-
gogů jedné školy – naše pojetí tedy 
jistě nemusí být jediné správné.

Začnu tím, jak jsme to nechtěli 
a co neděláme: Nechtěli jsme zavést 
model, kdy studenti jednou týdně, 
zpravidla v pondělí, dostanou ze 
všech předmětů za úkol třeba vypra-
covat  vybraná cvičení z učebnice,  
a ta pak musí do konce týdne vypra-
covat, vyfotit a odeslat. To se nám 
jeví jako málo efektivní – nemůžeme 
si jednoduše dovolit jet delší dobu 
„na půl plynu“. Na druhou stranu ale 
nepovažujeme za optimální ani za-
chování rozvrhu a jeho mechanické 
překlopení do online hodin – zjistili 
jsme totiž, že online hodina, tedy 
výuka přímo přes obrazovku počí-
tače s aktuální přítomností studentů 
i pedagoga, je efektivní do určitého 
počtu žáků – při 30 účastnících se 

stává velmi náročnou na soustředě-
ní, studenti prakticky nemají mož-
nost aktivního zapojení atd. 

Rozhodli jsme se tedy kombi-
novat online hodiny a zadání samo-
statné práce. Pro každou třídu jsme 
vytvořili pevný rozvrh online hodin 
– z většiny předmětů mají studenti 
jednu, z některých dvě takové hodi-
ny týdně. Tyto povinné hodiny dopl-
nili někteří vyučující nabídkou dob-
rovolných online konzultací – třeba 
pro maturanty. Vedle toho dostávají 
studenti i úkoly – snažíme se, aby 
v nich vedle práce s učebnicí byly 
zastoupeny i kvízy, pracovní listy, 
prezentace, odkazy na internetové 
zdroje, prostě aby samostatná práce 
studenty bavila a byla přiměřená je-
jich věku. Zejména u těch z vyššího 
gymnázia je totiž nejen východiskem 
z nouze, ale zejména přípravou na 
vysokoškolské studium (kam praktic-
ky všichni naši absolventi směřují).

A jak výše popsané realizu-
jeme? Techniky nemáme nazbyt, 
vlastně jen deset notebooků z pro-
jektu Šablony pro střední školy (tedy 

z evropských peněz přerozdělova-
ných ministerstvem školství), další 
tři notebooky od štědrého sponzora 
z řad rodičů a dva grafické tablety 
taktéž z předchozích projektů. Proto 
jsme se rozhodli, že nebudeme tato 
zařízení půjčovat učitelům domů 
(nemohli bychom vyhovět všem), 
ale namísto toho vytvoříme co nej-
lepší podmínky pro realizaci online 
hodin přímo ve škole. Notebooky 
jsme tedy nainstalovali v učebnách 

tak, aby učitel jen přišel, přihlásil se 
a mohl učit – a zatím to funguje. Za 
to patří vřelý dík našim informatikům 
– koordinátor ICT také poskytuje 
poradenství online nebo telefonem 
při řešení technických nejasností. A 
blýská se na lepší časy – ve chvíli, 
kdy dopisuji tento text, se chystám 
s kolegou informatikem objednávat 
další technické vybavení, které uhra-
díme z mimořádné dotace minister-
stva škosltví (snad nám ty peníze do 
konce října opravdu přijdou). 

A ještě poslední poznámka: 
Distanční výuka je pro nás, učitele, 
časově velmi náročná – připravit 
kvalitní zadání a pak opravit a oko-
mentovat 30 vypracovaných verzí dá 
zkrátka výrazně víc práce, než téma 
probrat v prezenční hodině. A chy-
bí nám osobní kontakt se studenty. 
Velmi se proto těšíme, až chodby  
a učebny naší školy zase ožijí jejich 
přítomností. Udělejme pro to všichni 
vše, co je v našich silách.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

První dva měsíce dětem
ve školce utekly jako voda
Během adaptace nově příchozích 
dětí ukáplo i pár slziček, ale zato 
přibylo spousta nových kamarádů. 
Mezi některými dětmi už nyní vzni-
kají  přátelství na celý život. Společ-
ně první strávené týdny probíhalo 
velké seznamování, při kterém se 
děti učily první básničky a písničky. 
Za příznivého počasí jsme navště-
vovali zahradu, kde si děti užívají 
pískoviště a dalších herních prvků. 
Předškoláci absolvují rovněž kurz 

plavání ve městě Jičíně. Kurz vedou 
zkušení lektoři a děti se z každé ho-
diny vrací nadšené. Od října mají 
ještě nejstarší děti kroužek anglické-
ho jazyka, při kterém je paní učitelky 
učí základy cizího jazyka hravou 
formou. Her a činností je i pro tento 
rok připraveno mnoho, nudit se ve 
školce nebudeme. 

Karolína Marešová, 
Mateřská škola Mírová

INZERCE
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Panenky ušité pro UNICEF pomáhají
V předchozích týdnech jsme strávili 
společný čas v Denním centru pro 
seniory Jizera v Mnichově Hradi-
šti a Bakově nad Jizerou výrobou 
látkových panenek v rámci dobro-
činného projektu pro UNICEF. Uži-
vatelé centra se této práce zhostili  
s velkým nadšením a celkem vyrobili 
neuvěřitelných třicet panenek. Kaž-
dý zapojil svou fantazii a pracovalo 
se s různými dostupnými materiály. 
Panenky měly dle zadání předsta-
vovat pohádkové postavy nebo svou 

S pohozenou stříkačkou 
vám pomůže Semiramis
Našli jste použitou injekční stříkačku 
a nejste si jisti, co s ní udělat? V Mni-
chově Hradišti funguje terénní služ-
ba organizace Semiramis z.ú. Na 
terénní pracovníky se můžete obrátit 
nejen v případě pohozené stříkačky, 
ale i v situaci, kdy někdo z vašich 
blízkých užívá drogy.

Terénní pracovníci z organizace 
Semiramis z.ú. každý týden navště-
vují město Mnichovo Hradiště, aby 
se setkali tváří v tvář s lidmi, kteří 
užívají návykové látky, v jejich přiro-
zeném prostředí. Jedním z hlavních 
cílů terénních pracovníků je výměna 
použitých injekčních stříkaček za 
čisté a sběr stříkaček v ulicích měs-
ta. Obě tyto služby totiž přispívají  
k ochraně veřejného zdraví.

Organizace Semiramis pracuje 
s uživateli návykových látek již dva-
cátým rokem. Pracovníci organizace 
pravidelně navštěvují Mnichovo Hra-
diště, kde se setkávají se stávajícími 
klienty nebo vyhledávají nové klienty 
s nabídkou zapojení do terénního 
programu. „Nemůžeme nikoho nutit 
za námi chodit, vše je dobrovolné,“ 
říká Ondřej Šulc, vedoucí Centra 
terénních programů Středočeského 
kraje Semiramis. Klienti programu 
nejčastěji využívají výměnu injekč-
ních stříkaček. Za použité stříkačky 
dostávají sterilní. Tím se minimali-
zuje riziko šíření infekčních nemocí, 
jakými jsou například virus HIV nebo 
hepatitida typu C. 

Vše se netočí pouze kolem vý-
měny injekčních stříkaček. Terénní 
pracovníci poskytují klientům i další 

sociální služby od řešení běžných 
životních problémů až po vyřízení 
pobytu v léčebně. „Klienti nás občas 
žádají o pomoc s nějakou administ-
rativou nebo si povídáme o tom, že 
je někdo naštval v práci, protože to 
zrovna nemají s kým jiným probrat,“ 
sděluje Šulc. Terénní program svým 
klientům zaručuje anonymitu. „Kdy-
bychom prozradili cokoli o našich kli-
entech, ztratili bychom jejich důvěru 
a nikdo by k nám nechodil,” popisuje 
Šulc princip anonymity. 

Lidé z organizace Semiramis 
také spolupracují s rodinnými pří-
slušníky nebo přáteli lidí, kteří užívají 
návykové látky. Veškeré služby jsou 
poskytovány zdarma a anonymně – 
tedy bez nutnosti sdělovat jakékoli 
osobní údaje. V čase od 9 do 17 
hodin se může kdokoli obrátit na te-
rénní pracovníky na čísle +420 728 
245 196.

Centrum terénních programů 
poskytovalo své služby plynule 
také během pandemie onemocně-
ní COVID-19. I v tomto období se 
dařilo být v kontaktu se stávajícími 
klienty, poskytovat službu výměny 
injekčního materiálu, distribuovat 
mezi klienty ochranné pomůcky, 
a tak předcházet šíření infekčních 
onemocnění a přispívat k ochraně 
veřejného zdraví.

Činnost spolku Semiramis je 
podporována městem Mnichovo 
Hradiště.

Tereza Ernstová,
Laxus / Semiramis

podobou a oblečením připomínat 
vzdálené země a exotické kultury. 

Společně jsme vybrali panen-
kám jména a vyplnili jim rodné 
listy, díky kterým dostaneme zpět-
nou zprávu, že naše panenka byla 
„adoptována“, a my tak pomohli 
zachránit lidský život. Každá panen-
ka totiž představuje jedno skutečné 
dítě, které bude v rámci očkovací 
kampaně UNICEF v rozvojových 
zemích očkováno proti šesti hlav-
ním smrtelným dětským chorobám 

(spalničky, záškrt, černý kašel, te-
tanus, tuberkulóza, dětská obrna). 
Každým rokem se díky očkování po-
daří v zemích třetího světa zachránit 
život až třem milionům dětí. Přesto 
dosud téměř stejný počet jich umírá 
na nemoci, kterým lze očkováním 
předcházet. V zemích, kde neexistu-
je běžný zdravotnický systém nebo 
které jsou postiženy válečnou či pří-
rodní katastrofou, pomáhá organiza-
ce UNICEF ve spolupráci s místními 
vládami a dobrovolnými spolupra-

covníky uskutečňovat speciální akce 
právě na pomoc dětem.

Projekt se zúčastněným velice 
líbil a Centrum Jizera tímto ještě jed-
nou děkuje všem svým kreativním  
a zručným uživatelům za jejich 
nadšení, práci a především zapoje-
ní se do této dobročinné akce. Šití 
krásných panenek všechny bavilo  
a navíc jsme jím pomohli dobré věci.

Veronika Vynikalová,
Denní centrum pro seniory Jizera

Vánoční ozdoby a dekorace podpoří 
onkologicky nemocné a jejich blízké
Od 1. října do 30. listopadu probíhá 
pod patronací libereckého Centra 
Amelie sbírka vánočních ozdob  
a dekorací na podporu onkologicky 
nemocných a jejich blízkých. „Sbír-
kou se snažíme oslovit veřejnost  
k sounáležitosti s nemocnými a jejich 
rodinami a zároveň je informovat, že 
se v případě onkologické nemoci 
mají kam obrátit o pomoc.  Veškeré 
služby poskytujeme nemocným a je-
jich blízkým zdarma, což by nebylo 
možné bez podpory veřejnosti a pro-
jektů, jako je tato vánoční sbírka. Za 
každý darovaný kus moc děkujeme,“ 
uvádí Petra Kuntošová, koordinátor-
ka Centra Amelie v Liberci.

Akce vyvrcholí ve dnech 7. až 
9. prosince v obchodním centru 
Forum, kde se uskuteční prodej zís-
kaných předmětů. U stánku Amelie 
lze darované předměty zakoupit za 
ceny nižší, než je obvyklé. Kupující 
si tak mohou nejen za rozumnou 
cenu zútulnit domov, ale v čase 
předvánočním podpořit i nemocné 
s rakovinou. Výtěžek prodeje půjde 

na poskytování bezplatných psycho-
sociálních služeb pro onkologicky 
nemocné a jejich blízké. Podpora 
onkologicky nemocných v sociální 
a psychické oblasti je nedílnou sou-
částí péče o nemocné a má pozitivní 
vliv jak na zvýšení úspěšnosti léčby, 
tak i na návrat do běžného života.

„Aktivity v Amelii mi pomáhají 
jak fyzicky, tak duševně. Ale hlavně 
vím, že v tom nejsem sama. Naplňu-
je mě i setkávání s lidmi se stejným 

onemocněním, a tudíž i získávání 
nových přátel,” říká paní Helena, 
jedna z klientek Amelie v Liberci.

„Získané peníze z prodeje nám 
pomohou s udržením služeb pro kli-
enty. Například sociální poradenství 
či psychologická podpora jsou pro 
nemocné s rakovinou či jejich blíz-
ké důležitou součástí péče, kterou 
vzhledem k přetíženosti zdravotnic-
kého personálu není bohužel reálné 
získat v samotných zdravotnických 
zařízeních. Finance nám pomohou 
zajistit i různé aktivizační činnosti, 
jako je například plavání či zdravotní 
cvičení,“ dodává Kuntošová.

Sběrná místa pro ozdoby  
a dekorace jsou v Centru Amelie Li-
berec (Krajská nemocnice Liberec, 
Husova 357/10, budova U, 1. patro),                                                           
v Krajské vědecké knihovně  
v Liberci (Rumjancevova 1362/1)  
a v Drogerii Jasmín (Masarykovo ná-
městí 280, Mnichovo Hradiště).

Petra Kuntošová,
Centrum Amelie Liberec

Centrum Amelie je otevřeno 
dvakrát v týdnu (úterý a čtvrtek, 
9-12 hodin) v prostorách Krajské 
nemocnice Liberec (budova U, 
vchod z Jablonecké ulice).

Onkologicky nemocní i 
jejich blízcí se mohou na pra-
covníky centra obracet osobně, 
telefonicky na čísle 608 458 277 
či e-mailem na adrese liberec@
amelie-zs.cz. Více informací  
o organizaci a jejích aktivitách 
lze nalézt na www.amelie-zs.cz.

Poradenský program pro děti, mladistvé 
a rodiče nabízí organizace Laxus
V Mnichově Hradišti nabízíme pora-
denský program všem dětem a mla-
dým lidem, kteří se nalézají v nepříz-
nivé situaci, jež souvisí s narušením 
sociálních vztahů, znevýhodňujícím 
rodinným sociálním prostředím, mají 
problémy s chováním, konflikty se 
společenskými normami, jsou ohro-
ženi experimenty či závislostním 
užíváním návykových látek a závis-
lostním chováním, a také jejich ro-
dinným příslušníkům. Srozumitelněji 
se dá říci, že pracujeme se všemi 
dětmi, které řeší různé trable ve ško-
le (třeba do ní moc nechodí, „zlobí“ 
apod.) nebo doma, experimentují  
s návykovými látkami (nejčastěji al-
kohol, tabák, marihuana). Zároveň 
jsme tu i pro rodiče, kteří s takovou 
situací chtějí něco dělat, hledají pod-
poru a pomoc. 

V Mnichově Hradišti jsme kaž-
dou středu ve Volnočasovém centru. 
S našimi klienty pracujeme formou 
individuálního poradenství a kaž-
dých 14 dní také pořádáme „dětskou 
skupinu.“. Cílem našeho programu 
je především přispět ke zmírnění či 
vyřešení klientovy nepříznivé situa-
ce s důrazem na prevenci.

Klienti se k nám dostávají dob-
rovolně (zavolají rodiče či oni samot-
ní), na základě uloženého opatření 
soudu či doporučení OSPODu (Or-
gán sociálně-právní ochrany dětí) 
v Mnichově Hradišti, často také na 
doporučení školy.

Službu zajišťují dvě pracovnice 
Ambulantního centra v Mladé Bole-
slavi, Laxus z. ú. – sociální pracov-
nice Tereza Müllerová a speciální 
pedagožka Ivana Burýšková. Obě 
pracovnice mají dlouholeté zkuše-
nosti v práci s dětmi, mladistvými, s 

vedením skupiny, s prací s adiktolo-
gickými klienty, rodinným poraden-
stvím a především s prevencí. Zku-
šenosti z našich profesí ukazují, že 
kontakt a vztah s dítětem je jedním 
ze základních kamenů prevence. 

„V naší práci se snažíme pod-
pořit všechny naše klienty. Věříme, 
že lidský vztah je nositelem toho 
nejcennějšího, co našim klientům 
předáváme. V práci s dětmi využí-
váme moderních metod: využíváme 
terapeutické karty, interaktivní tech-
niky z primární prevence nebo práci 
s terapeutickým pískem, takzvaný 
sandplaying. Program „šijeme“ kli-
entům na míru a ke každému přistu-
pujeme individuálně tak, aby každý 
dostal potřebnou podporu a jeho 
situace se zlepšovala,“ popisuje Te-
reza Müllerová.

Naše služba byla realizována 
i v době vládních opatření, jež si 
vyžádalo onemocnění COVID-19. 
V době, kdy jsme byli těmito opat-
řeními omezeni v osobním kontaktu, 
jsme i tak s našimi klienty zůstávali 
v kontaktu, a to například formou 
telefonických konzultací, e-mailové 
konverzace, s některými například 
díky videohovorům prostřednictvím 
Skypu apod. Naší snahou je rovněž 
včasné informování našich klientů 
a jejich rodičů o všech chystaných 
změnách. V tomto smyslu rozesí-
láme informační SMS, informační 
letáky, komunikujeme na sociálních 
sítích atd.

Ani v současné době naše služ-
by neomezujeme. Všichni pracovníci 
organizace Laxus jsou si dobře vě-
domí širší společenské odpověd-
nosti, která vyplývá z charakteru 
poskytovaných služeb. Naše práce 

je postavena převážně na osobním 
kontaktu s dětmi a rodinnými přísluš-
níky. Všichni poctivě sledujeme epi-
demiologický vývoj v ČR, ihned re-
agujeme na jakékoliv změny a vždy 
postupujeme v souladu s vydanými 
nařízeními vlády či mimořádnými 
opatřeními. Všichni naši pracovníci 
jsou vybaveni ochrannými prostřed-
ky (respirátory, štíty, dezinfekce…) 
a mají přístup k orientačním testům 
na onemocnění COVID-19. Bezpečí 
nás a našich klientů je naši priori-
tou! V rámci dostupných možností 
v ČR jsme maximálně připravení a 
věříme, že tato opatření nám zajistí 
možnost být dále odbornými partne-
ry a plnohodnotně poskytovat veške-
ré naše služby.

V případě zájmu o konzultaci, 
poradenské setkání či v případě 
jakýchkoliv dotazů nás neváhejte 
kontaktovat.

Zájemce o službu se musí vždy 
předem telefonicky objednat. V pří-
padě uložených či doporučených 
programů přes OSPOD u paní Soni 
Koškové, v případě dobrovolných 
klientů na čísle Ambulantního cen-
tra Mladá Boleslav. Služby budou 
poskytovány jednou týdně, a to ve 
středu v odpoledních hodinách (13 
až 17 hodin). Služby jsou bezplatné!

Ambulantní centrum Ml. Bole-
slav – Tereza Müllerová, DiS. – 733 
184 995, OSPOD MH – Bc. Soňa 
Košková – 326 776 703.

Činnost organizace Laxus z.ú. 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště.

Tereza Ernstová,
Laxus / Semiramis

Darujte radost ručně vyráběnými dárky
V Denním centru pro seniory Jizera si aktuálně mů-
žete zakoupit drobné dárky pro radost, vyráběné  
s láskou uživateli našeho Centra. V nabídce máme 
ručně odlévané svíčky, voňavá mýdla v dárkovém 
balení, šité polštářky, chňapky, tašky, vyšívané sáč-
ky na bylinky, látkové hračky nebo dekorace. Rádi 
vám ušijeme na zakázku také roušky dle přání. 

Vyzvednutí je možné v našem centru v Bakově 
nad Jizerou, v centru v Mnichově Hradišti nebo dle 
domluvy.

Veronika Vynikalová, 
Denní centrum pro seniory Jizera

Nejčastější otázky týkající
se sociálních služeb (2. díl)
Seriál, jehož smyslem je osvětlovat  
a uvádět na pravou míru mýty a za-
žité nepravdy o sociálních službách, 
pokračuje dalším dílem.

Co to je spádová obec?
Pojem „spádová obec“, použí-

vaný v běžné mluvě nejen v souvis-
losti se sociálními službami, v sou-
časné legislativě neexistuje. Jeho 
nejasné chápání způsobuje v praxi 
komunikační nedorozumění. Pokud 
lidé mluví o spádových obcích, větši-
nou jimi myslí buď obce spadající do 
rozšířené působnosti, nebo místní 
části. To je třeba vždy upřesnit, ze-
jména v odborné komunikaci. Rov-
něž někteří nestátní poskytovatelé 
sociálních služeb si své „spádové 
obce“ (tedy obce své působnosti) 
definují sami, bez ohledu na hranice 
samosprávy. Jinými slovy: „spádová 
obec“ je obecný pojem, vždy musí 
být definováno, k čemu se ona „spá-
dovost“ vztahuje.

Proč se z veřejných peněz finan-
cuje výměna injekčních stříkaček 
„feťákům“?

Organizace poskytující služby 
uživatelům drog (v našem regionu 
Semiramis, z. ú.) mají širší poslání 
než výměnu injekčních stříkaček. 
Zabývají se poradenstvím, motivací 
ke změně životního stylu. Výměna 
injekčních stříkaček patří až do tzv. 
terciární prevence. Tj. pokud už člo-
věk užívá drogy, je to bohužel neje-
fektivnější ochrana jeho zdraví, která 
je stále levnější než léčení následků 
– zejména hepatitidy B a C. Je to 
zároveň i ochrana veřejného zdraví,  
s uživatelem drog se totiž může 
setkat kdokoliv z nás. V neposlední 
řadě výměna stříkaček motivuje uži-
vatele odevzdávat ty použité, které 
se pak nepovalují venku.

Petr Novák, 
komise pro rodinu 

a sociální záležitosti

Na světě je kniha o Katce
Maxové z DMO Pobyty
Pří příležitosti Týdne sociálních slu-
žeb vyšla kniha o Kateřině Maxové, 
ženě, která i přes svou diagnózu 
dětské mozkové obrny (DMO) vede 
spolek DMO POBYTY, pořádající 
pobyty pro další lidi s tímto handica-
pem. I když DMO POBYTY nejsou 
sociální službou (ve smyslu zákona 
o sociálních službách), pomáhají 
handicapovaným zažít nové zážitky 
a umožňují jejich rodinám odpočinek 
od celoroční péče. Kateřina bohužel 
při styku s veřejností často musí bo-
jovat s předsudky, které vůči ní má 
okolí kvůli vzhledu a špatné mluvě.

Kateřina Maxová žije v Mla-
dé Boleslavi, ale působnost jejího 
spolku je celorepubliková, pokud 
jde o bydliště jednotlivých klientů, 
ba dokonce mezinárodní, pokud jde 
o místa konání pobytů. Vřelý vztah 
má Katka Maxová i k Mnichovohra-
dišťsku. Pravidelně se prezentuje na 
zdejší každoroční Sousedské slav-
nosti a spolupracuje s místními so-

ciálními službami. V době epidemie 
například neváhala a zajistila pro 
Spokojený domov, Malyru a Domov 
Modrý kámen roušky, ochranné štíty, 
dezinfekce, ale i občerstvení pro za-
městnance. Ukázalo se, že v době 
epidemie, kdy se pobyty konat ne-
mohou, nedokáže jen tak sedět, ale 
aktivně pomáhá těm, kdo se starají 
o potřebné a jejichž služby naopak 
v této nelehké době být přerušeny 
nemohou. O tom všem a mnohém 
dalším se dočtete v knize.

Zájemci o knihu se mohou hlásit 
přímo u Katky na e-mailu katka.ma-
xova@dmopobyty.cz nebo na tele-
fonním čísle 731 964 784 a domluvit 
se na předání.

Křest se z důvodu epidemie ne-
konal, ale těšíme se na viděnou na 
dodatečném pokřtění knížky, jen co 
to situace dovolí!

Petr Novák,
Domov Modrý kámen
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Připomínka památného dne sokolstva CHODÍM PO MĚSTĚ
Listopad: tma, počasí spíš dušičko-
vé. Nelíbí se nám to. Jsme zhýčkaní, 
žijeme komfortně, ale neuvědomuje-
me si to. Zatím, přes různá omezení, 
vše funguje. V obchodech nás ob-
sluhují prodavačky, na rekonstrukci 

náměstí se činí šikovní chlapi od 
fochu. Byly doby, kdy obchody zely 
prázdnotou a ve městech vše chát-
ralo: nebyl materiál, nebyli lidi. Važ-
me si současnosti, děkujme všem, 
kdo na ní pracují.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁSVe čtvrtek 8. října jsme si připomněli 
památný den sokolstva. Vlajka So-
kola zavlála na budově sokolovny 
i na radnici, kde ji vyvěsilo vedení 
města společně se zástupcem tělo-
cvičné jednoty. 

Během dne jsme položili kvě-
tiny k pamětní desce v sokolovně. 
Následně v podvečer jsme se sešli 
na pláži Na Kamínkách u Jizery, 
kde jsme si společně vyrobili lo-
dičky se sokolským světlem a po 
setmění jsme je vypustili na řeku. 
Před samotným vypuštěním lodiček 
připomněli zástupci muzea historii 
mnichovohradišťského Sokola i osu-
dy bratrů, kteří zahynuli za naši vlast  
v druhé světové válce. 

Děkuji všem dobrovolníkům  
i zúčastněným! Se sokolským po-
zdravem nazdar

Aleš Rychlý

Dušičky jako příležitost zastavit se a zavzpomínat

pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin 
Mnichovo Hradiště 100.7 FM | R-REGION

Humoriáda – zasmějte se s námi

humoriada.cz

INZERCE

Bazar se stihl uskutečnit
Po nepodařeném jarním setkání se 
nám povedlo uspořádat bazar 19. 
září. Tentokrát jsme byli v jiných 
prostorách, a to v Rock posilovně  
v areálu MSK. Jelikož jsme nestihli 
nakoupit a prodat jarní a letní věci, 
tento bazárek nebyl zaměřen na 
žádné konkrétní roční období. Pro-
dávalo se a nakupovalo zkrátka vše. 

I když přišlo o poznání méně 
lidí než jindy, i tak děkuji všem, kteří 
mi pomáhali s organizací, reklamou,  
a těm, kteří přišli prodávat a nakupo-

vat. Vážím si pomoci a doufám, že 
na jaře se v lepších časech sejdeme 
u jarního a letního bazárku.

Jiřina Bartoňová

INZERCE

Památka zesnulých, lidově Dušičky, 
která připadá na 2. listopadu, je v 
římskokatolické církvi významným 
dnem liturgického roku, kdy se cír-
kev modlí za zemřelé. Je také dnem, 
kdy pozůstalí vzpomínají na své 
zemřelé příbuzné a přátele. Podle 
tradic zdobíme rodinné hroby věnci 
a květinami, rozsvěcíme svíčky a při-
pomínáme si ty, kteří už tady s námi 
nejsou. 

Podívejme se trochu do historie. 
Na našem území staří Keltové slavili 
v těchto dnech rozloučení s létem, 
konec roku a svátek Samhaim, což 

byla noc, kdy se mrtví vraceli na svět 
a živí se mohli dostat do říše zemře-
lých. Zapalovaly se ohně, které měly 
ochránit živé před dušemi zemře-
lých a rozmisťovaly se svítilny, které 
svítily duchům na cestu. Z těchto 
pramenů pak vychází anglosaský 
svátek Halloween. Na keltskou tra-
dici navázaly od 10. století svátky 
křesťanské – Památku věrných ze-
mřelých zavedl roku 998 clunyjský 
opat Odilo, který se takto snažil čelit 
přetrvávajícím pohanským obřadům 
– od 12. století jako vzpomínka na 
mrtvé, svátek Dušiček (vzpomínka 

na duše v očistci) či vzpomínka na 
všechny věrné zesnulé. Ve 13. sto-
letí se pak tento zvyk rozšířil po celé 
západní církvi. V roce 1915 papež 
Benedikt XV. toto dovolení rozšířil 
pro celou církev; vzpomínky na ze-
mřelé byly zvláště aktuální v době 
po první světové válce, kdy zahynulo 
velké množství lidí. V této době se 
na svátek Dušiček pořádaly dokon-
ce průvody na hřbitovy se zdobením 
hrobů a připomínaly se dávné zvyky. 

Dříve lidé věřili, že o dušičkové 
půlnoci přicházejí duchové z očistce 
na svět a při prvním ranním zvonění 

se musejí vrátit zpět. K tomu se vá-
zaly i různé lidové obyčeje. Hospo-
dyně pekly typické pečivo, takzvané 
„dušičky“ nebo „kosti svatých“, peči-
vo (bochánky, rohlíky) ve tvaru kos-
tí. Těmi se obdarovávali pocestní, 
žebráci u kostela, chudí lidé v obci 
a zaměstnanci. V jižních Čechách 
ještě na počátku 20. století chodili 
koledníci na Dušičky prosit o toto 
pečivo. Lampy se na ten den plnily 
máslem místo olejem, aby si dušičky 
mohly ošetřit spáleniny z očistce.  
...12
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KALENDÁR AKCÍˇ
Vzhledem k vládním opatřením, která mohou ovlivňovat konání jednotlivých akcí, sledujte webové stránky pořádajících institucí.

12. LISTOPADU, 19:00
DVA NAHATÝ CHLAPI
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora, která v současné 
době slaví v Paříži velké úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec 
dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. 
Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich 
však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec ukáže, 
opravdové pravdě hodně vzdálená. Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, 
Martin Kraus, Daniela Šinkorová / Michaela Dittrichová.

18. LISTOPADU, 19:00
LUKÁŠ PAVLÁSEK: KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
One man show jedné z nejvýraznějších tváří české stand-up comedy. 90mi-
nutová one man show s podtitulem Češi, alkohol a Rock and roll. Esence 
toho nejlepšího z tvorby Lukáše Pavláska.

14. LISTOPADU, 15:00
POHÁDKY PANA POHÁDKY
Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce 
zkušeného autora Jiřího Středy. Výpravu, kostýmy a loutky navrhla a reali-
zovala Dana Zimová, hudbu složil Richard Mlynář. Rozuzlení děje napomá-
hají také děti, které se aktivně zapojí do příběhu...

DIVADLO 19. LISTOPADU, 19:00
MUSICA A TRE
3. koncert 49. sezóny cyklu Kruh přátel hudby. Liselotte Rokyta – panova 
flétna, Eliška Novotná – klavír, Halina Františáková – housle.9. LISTOPADU, 19:00

VELKÁ ZEBRA (POSLEDNÍ NÁHRADNÍ TERMÍN)
Christian má „nemoc“. S každou ženou vydrží jen chvíli. Byl ženatý s Gi-
sele, ale po čase na něj padla hrůza a pocítil nepřekonatelnou potřebu 
utéct. Aby své svědomí alespoň částečně utišil, uzavřel ve prospěch své 
ženy vysokou životní pojistku a předstíral, že se na rybách utopil. Stejný trik 
úspěšně použil v životě dvakrát, a právě se ho chystá zrealizovat potřetí. 
Jenomže tentokrát mu osud postaví do cesty problém v podobě dobrého 
přítele z dětství, který ho pozná podle náhodné fotografie v novinách a na-
vštíví ho. Christian, který měl vždy vše dopodrobna naplánováno, musí na-
jednou improvizovat a ke své hrůze se ocitá tváří v tvář se svými „vdovami“  
i novou snoubenkou. Podaří se mu tuto nezávidění hodnou situaci zvlád-
nout i potřetí? Hrají: Ondřej Vetchý, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, Ja-
romír Dulava, Dana Černá, Martina Hudečková, Jiří Štrébl/ Zdeněk Vencl.

OSTATNÍ

28. LISTOPADU, 18:30, SÁL KLUBU
ZÁŽITKOVÁ DEGUSTACE: FRANCIE VŠEMI SMYSLY
Velká zážitková degustace vín francouzských nezávislých vinařů. Ochut-
náte pravé šampaňské, alsaský Riesling s vyhlášenou Tarte Flambée, Ra-
tatouille spolu s cuvée z údolí Rhôny nebo Languedocu, vždy ve spojení  
s tradičními specialitami jednotlivých regionů. Doporučena rezervace pře-
dem na telefonním čísle 775 719 243.

11. LISTOPADU, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města v atypických prostorách.

10. LISTOPADU, 17:30, DŮM LUDMILA VE VESELÉ
SCHŮZKA MNICHOVOHRADIŠŤSKÉHO SPOLKU GENEALOGŮ
Přijďte si vyměňovat zkušenosti s pátráním po předcích, mapovat typická 
příjmení Mnichovohradišťska a zjišťovat vzájemnou příbuznost. Navštívit 
můžete i webové stránky spolku: www.rodokmenymh.cz

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče 

mezinárodní dopravy

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

a spolehlivost.

Nabízíme nový vozový park, třináctý plat,  
příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek 

na dopravu na pracoviště, stabilní přepravy  
a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

Do konce listopadu bude svoz  
z nádob na bioodpad prováděn je-
denkrát za dva týdny. Od prosince 
budou svozy na tři měsíce omeze-
ny. Bioodpad se bude svážet jednou  
za měsíc, v pravé (východní) části 
města to bude 15. prosince a v levé 
(západní) části města 22. prosince. 
Od března se svozy následně opět 
vrátí k frekvenci jedenkrát za dva 
týdny. 

Podrobnější informace ke svo-
zům odpadu v roce 2021 vyjdou  
v prosincovém čísle Kamelotu. (ds)

projektu „Pomoc rodinám s dětmi 
v okrese Mladá Boleslav“ zatím 
přibližně 100 konzultací s klienty  
z území Mnichova Hradiště. Mno-
ho jich bylo vedeno ještě v době 
před koronavirovou pandemií, tedy 
osobně v rodinách klientů, nyní,  
v době nouzového stavu a přísných 
hygienických opatření, jsou pak ve-
deny především telefonicky. Veške-
rá pomoc rodinám s dětmi probíhá  
v rámci velmi úzké a dobře fungující 
spolupráce s Oddělením sociálně 
právní ochrany dětí Městského úřa-
du v Mnichově Hradišti. 

Nejčastější problémy
Na území Mnichova Hradiště 

pomáhá Respondeo ve velké míře 
v rodinách matek samoživitelek. 
„Nejčastějším problémem, který s 
matkami řešíme, je jejich velmi tíživá 
finanční situace. V těchto případech 
se většinou snažíme pomoci s vyří-
zením sociálních dávek, sepsáním 
návrhů na úpravu výchovy a výživy 
a následné předání k soudu. Případ-

ně jsme schopni zajistit i doprovody  
k soudním jednáním,“ vysvětluje Ire-
na Kešnerová.

Sociální pracovnice, která  
s rodinami spolupracuje, pomáhá  
v případě potřeby například i s ko-
munikací s otcem dětí. Často se  
s rodiči řeší jejich vhodné uplatnění 
na trhu práce či pomoc s evidencí na 
úřadu práce. 

Dále jsou v tomto regionu přípa-
dy, kdy se pro rodinu hledá azylové 
bydlení či vyřízení sirotčího důcho-
du. V neposlední řadě některé po-
třebné rodiny využívají i potravinové 
pomoci.

Projekt „Pomoc rodinám s dětmi 
v okrese Mladá Boleslav“ je podpo-
řen mimo jiné z dotačního programu 
Rodina Ministerstva práce a soci-
álních věcí ČR, ze středočeského 
Humanitárního fondu a z dotačních 
programů statutárního města Mladá 
Boleslav a města Mnichovo Hradiš-
tě.

Naďa Hanuš Vávrová,
Respondeo z.s.

Pomoc rodinám s dětmi také v Hradišti 
„Rodiny, se kterými pracujeme, trpí 
často finanční tísní. Jedná se o ro-
diny s oběma rodiči i rodiny, v nichž 
o děti pečuje pouze jeden z nich. 
Rodiče jsou ve stresu, který vede 
ke vzniku psychických a fyzických 
obtíží, nefunguje pak komunika-
ce doma a ani výchova dětí,“ říká 
Irena Kešnerová, vedoucí projektu 
„Pomoc rodinám s dětmi v okrese 
Mladá Boleslav“, v jehož rámci po-
máhá Respondeo, z.s. i rodinám  
v Mnichově Hradišti. 

Pokud se podaří takovou rodinu 
včas podpořit a pomoci jí krizi překo-
nat, mohou pak děti zůstat doma se 
svými blízkými a nemusí být umístě-
né do ústavní péče, což je hlavním 
cílem projektu. Tyto aktivity jsou 
podpořeny například také v rámci 
dotačního programu „Náruč rodinám 
v Mnichově Hradišti“ vyhlášeném 
městem Mnichovo Hradiště.

Pomáháme i v době nouzového 
stavu

V roce 2020 proběhlo v rámci 

Výlety autobusem 
do bazénu zrušeny
S ohledem na aktuální epidemic-
kou situaci v souvislosti s šířením 
onemocnění COVID-19 se město 
rozhodlo zrušit všechny na podzim 
plánované zájezdy autobusem do 
bazénu. V případě, že se situace 
výrazně zlepší, budeme se těšit 
na setkávání s vámi při cestách do 
Městského bazénu v Mladé Bolesla-
vi po novém roce. (oš)

Svoz bioodpadu  
v prosinci

Od pondělí 26. října jsou na měst-
ském úřadě každý úřední den 
(tedy v pondělí od 8 do 13 hodin a 
ve středu od 12 do 17 hodin) opět  
k dispozici lahvičkové dezinfekce na 
ruce pro občany Mnichova Hradiště. 
K vyzvednutí budou vždy u asistenta 
bezpečného města. 

Po zkušenostech z letošního 
jara vytvořilo město vlastní zásoby 
ochranných prostředků a dezin-
fekce, aby nebylo v případě akutní 
potřeby závislé na dodavatelích či 
státní správě. (wes)

Dezinfekce je opět 
k dispozici zdarma

nouzového stavu do činností zaříze-
ní sociálních služeb, nebo dalšími 
brigádníky a dobrovolníky (dále jen 
možný pomáhající). Rádi bychom 
sestavili databázi těchto možných 
pomáhajících, které bychom mohli 
s jejich souhlasem oslovit v případě 
akutního nedostatku personálu u ně-
kterého z poskytovatelů sociálních 
služeb ve Středočeském kraji a rea-

govat tak pružně na vzniklé situace.
Nejde v tuto chvíli o závazek 

možného pomáhajícího, ten bude 
záviset na dalším jednání a aktuální 
situaci, cílem je vytvořit seznam, kte-
rý budeme v případě potřeby využí-
vat a možné pomáhající koordinovat 
a s poskytovateli propojovat. Jedná 
se nám v tomto případě především o 
pomáhající s místem pobytu ve Stře-

Databáze pomáhajících – žádost o pomoc
Vážení spoluobčané, oslovujeme 
vás s žádostí o spolupráci při přípra-
vě na zhoršující se epidemiologic-
kou situaci a její dopady na zařízení 
sociálních služeb v podobě náhlého 
nedostatku personálu.

Již v minulosti se ukázala jako 
přínosná spolupráce se studenty 
oboru sociální práce a pečovatel-
ské činnosti, kteří se zapojili v době 

dočeském kraji.
V tuto chvíli bychom vás chtěli 

požádat o zprostředkování kontaktů 
možným pomáhajícím, kteří by se 
zapsali do této databáze. V případě 
zájmu kontaktujte Bc. Nelu Schüle-
rovou, schulerova@kr-s.cz, tel.: 257 
280 866, nebo Bc. Ondřeje Vondruš-
ku, vondruska@kr-s.cz, tel.: 257 280 
675, mobil: 606 739 357. (red)
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Turistikou proti podzimním 
chmurám

Po krásných, sluncem prozářených 
dnech nás čeká smutnější listopad, 
o to smutnější, že se vrátila někte-
rá vládní omezení, která se bez-
prostředně dotýkají i naší činnosti. 
Proto jsme pro nadcházející týdny 
neplánovali žádné akce ani výlety. 
Naopak jsme rádi, že se nám bě-
hem září a října podařilo uskutečnit 
výlety, které byly na jaře v důsledku 
koronaviru odloženy.

První říjnový víkend patřil čle-
nům Klubu českých turistů i turistům 
z řad veřejnosti, kteří se vydali do 
Lužických hor, aby zde vystoupali 
na řadu vrcholů na české i němec-
ké straně. Účastníci překonali 1600 
výškových metrů a ušli během dvou 
dnů kolem 40 kilometrů. Pěkné po-
časí je provázelo po celé trase.

Další víkendová akce byla již 
jednodenní a konala se v neděli 11. 
října, kdy ani mlhavé a chladné ráno 
neodradilo 13 turistických nadšenců 
včetně malých dětí. Z Nové Paky pu-
tovali přes zříceninu Kumburk a Bra-
dlec do Železnice. Cestou je ovšem 
překvapivě přivítala slunečná obloha 
a otevřely se jim kouzelné výhledy 
na Krkonoše.

Třetí odložený výlet „Za pozná-
ním kostelů na Mnichovohradišťsku 
II“ se nám již nepodařilo zrealizo-
vat kvůli novým vládním nařízením. 
Snad budeme na jaře příštího roku 
úspěšnější, půjde již o třetí pokus.

Naše členská základna se 
možná těšila na tradiční výroční 
členskou schůzi, kterou jsme v před-
cházejících dvou letech pořádali 
vždy koncem listopadu. Tentokrát se 
schůze bude konat začátkem ledna, 
kdy již můžeme účetně uzavřít rok 
2020 a zhodnotit také naši celoroč-
ní činnost. O přesném datu konání 
budou všichni členové KČT informo-
váni na našich stránkách. 

Snažte se smutné podzimní dny 
vyplnit pohybem na čerstvém vzdu-
chu v přírodě – v našem okolí je tolik 
krásných míst, která již sice dobře 
znáte, ale proč se na ně znovu ne-
vydat a nevidět je v jiných barvách, 
které podzim nabízí? Pobyt v příro-
dě, dobrá nálada a přátelské vztahy 
– to jsou léky nám všem dostupné.

Helena Pöllová,
Klub českých turistů, odbor 

Mnichovo Hradiště

ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ
Jak by podle vás měla fungovat konstruktivní opozice?

DNES SE PTÁ

...

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

Každý měsíc jedno politické uskupení, které má své zástupce v měst-
ském zastupitelstvu, položí otázku, na kterou následně vždy jeden zástupce 
za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře v tom-
to volebním období bude čekat jedna otázka a čtyři odpovědi (za Žijeme pro 
Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO). V tomto vydání odpověď ANO chybí,        
a to ze zdravotních důvodů autora zamýšleného příspěvku.

Příští měsíc se bude ptát ČSSD a SZ.

Vést novinovou po-
lemiku na téma kon-
struktivní opozice 

může být někdy prospěšné. Ovšem 
v době, kdy roste počet nakaže-
ných nemocí Covid-19, přibývá lidí 
s těžkým průběhem této nemoci  
a stále více osob na ni umírá, je 
vhodné a žádoucí dát radě města čas  
a prostor na to, aby v mezích svých 
pravomocí přispěla k co možná 
nejlepšímu zvládnutí této nelehké 
situace v našem městě. A i když 

některé kroky vzbuzují otázky nebo 
aktivita v určitých oblastech nastává 
se zpožděním či jen částečně, jako 
konstruktivní opozice se v tuto chvíli 
důsledně vyhýbáme tomu, abychom 
nadbytečnými dotazy či veřejně pro-
jevovaným nesouhlasem starostu, 
místostarostu či radu města odváděli 
od podstatných úkolů a výzev, kte-
rým ve dnech nouzového stavu musí 
čelit. A právě v tom se ukrývá síla 
konstruktivní opozice. Každý se teď 
ve svém životě ze všech sil snažíme 

  Iva Štrojsová (ČSSD a SZ)

Ujasněme si nejdříve 
význam slov: Wiki-
pedie říká, že „opo-

zice jsou politické strany, které se 
nepodílejí na vládě. Plní důležitou 
úlohu kontroly a kritiky vlády“. Kon-
struktivní pak dle slovníku cizích slov 
znamená „tvořivý, tvůrčí, činorodý“.  
Chápu to tak, že konstruktivní opo-
zice poskytuje těm, kteří „vládnou“ 
v koalici, hlas z druhé strany, kon-
troluje jejich rozhodnutí a přináší 
kritické názory do diskuze a to vše 
činí činorodě, tedy s nabídkou vlast-
ního přínosu pro řešení problému,  
a tvořivě, potažmo s cílem posouvat 

věci dál. Co konstruktivní opozice 
není, hledat ve slovníku nemusím. 
Rozhodně to není stav, kdy ten, kdo 
žádnou zodpovědnost nenese, sys-
tematicky napadá ty, kteří naopak 
za správu obce, města, kraje či 
země odpovědni jsou, zpochybňuje 
jakákoli jejich rozhodnutí, a to aniž 
by sám přišel s alternativním, ale 
reálným návrhem řešení. Stručně 
řečeno – konstruktivní opozicí není 
házení klacků pod nohy.

Máme tedy jasno v pojmech.  
A já mám jasno v tom, že se těším na 
spolupráci s konstruktivní opozicí. Je 
dobré mít partnera, který poskytne 

  Lenka Sosnovcová (ŽpH)
Konstruktivní opozice 
obsahuje dva zásad-
ní pojmy. První z nich 

je „opozice“. Kdo je vlastně opozi-
ce? Poražený ve volbách, ale s urči-
tou menšinovou skupinou zvolených 
buď samostatně, nebo jako koalice. 
V případě že volby vyhraje strana 
nebo uskupení většinou hlasů, na 
poražené zbude menší počet míst 
ve voleném orgánu. V tomto přípa-
dě je opozice v totální nevýhodě  
a víceméně se její účast na chodu 
celku nebere z hlediska rozhodova-
cího nijak vážně. Spíše je jen trpě-
na s ohledem na volební výsledky  

a jsou vyslechnuty jejich připomínky. 
V případě, že volby dopadnou velmi 
nerozhodně a hlasy pro různé stra-
ny jsou téměř vyrovnány, následuje 
tvrdé vyjednávání. Z toho vzejde 
spojení pro posílení hlasovací nad-
vlády. Propojí se vítěz s podobně 
naladěným směrem a programem  
a z tohoto spojení vznikne vládnoucí 
koalice a opozice. Druhý pojem „kon-
struktivní“ je velmi složitá formulace. 
Žádná opozice po prohrané bitvě 
(volby) nechce uznat porážku a ne-
ustále kritizuje nebo neguje jakýkoliv 
návrh nebo rozhodnutí vládnoucí 
skupiny. Často jde o osobní spory, 

  Petr Havel (ODS)

Ještě jednou do školy a budou Vánoce... 
aneb Pár aktuálních střípků z hubálovského učiliště
Tato věta, náhodně zachycená na 
internetu, mi nejprve přišla jako po-
vedený vtip, ale po krátkém zamyš-
lení jsem si uvědomil, že v současné 
nepředvídatelné době se bohužel 
může stát i trpkou realitou. 

Letošní školní rok začal sice 
s jistými omezeními, ale zdálo se, 
že vše půjde svou tradiční cestou. 
Sotva jsme stačili naplánovat dopl-
nění neprobrané látky z uplynulého 
školního roku do tematických plánů, 
došlo k vyhlášení distanční výuky. 
Praktická výuka naštěstí získala 
výjimku, a tak jsme mohli pokračo-
vat nerušeně alespoň v odborném 
výcviku. Na učilišti, kde polovinu vý-
uky představuje odborný výcvik, to 
nepředstavovalo zásadní omezení 
provozu. Po krátké době však byla  
i tato výjimka ze dne na den zru-
šena. Provozovat odborný výcvik 
formou distanční výuky asi možné 
je, ale nedovedu si představit, jaký 
efekt by taková výuka měla mít. Těž-
ko povede k výchově nové genera-
ce řemeslníků z žáků, kteří nemají 
základní praktické dovednosti kvůli 
omezení pracovního vyučování na 
základních školách, chybějícím pra-
covním návykům z rodin a volnému 
času trávenému převážně u počíta-
čů. Některé žáky výpadek praktické 
výuky během dvou následujících 
školních let postihl již opakovaně.  

Chtěl bych proto připomenout 
alespoň pár zajímavých momentů, 
které jsme během krátké prezenční 
výuky ve školním roce 2020/2021  
s našimi žáky ještě stačili zrealizo-
vat. 

Na začátku září jsme pozvali na 
návštěvu spojenou s besedou pro 
žáky našeho absolventa pana Vlas-
timila Krebse, který svůj profesní 
život zasvětil uměleckému kovářství  
a platnéřství. Ve své dílně v praž-
ských Vysočanech tvoří na zakázku 
chladné i palné zbraně, rytířská br-
nění, ozdobné mříže, kování, zámky, 
ale opravuje i hodinové strojky věž-
ních hodin. Nejčastějšími zákazníky 
v jeho dílně jsou filmaři z celého svě-
ta, kteří  u nás využívají zlaté ruce 

českých řemeslníků. S jeho prací se 
tak můžete setkat ve filmech Příběh 
rytíře, Blade či Tři mušketýři z roku 
2011, pro který vyráběl veškeré 
mušketýrské kordy. Pan Krebs vzpo-
mínal na spolupráci s Teodorem 
Pištěkem, setkání s Jean-Claudem 
van Dammem, Heathem Ledgerem 
i dalšími známými hereckými osob-
nostmi. Letos měl odjet vyučovat 
kovářské řemeslo do Kanady, ale ko-
ronavirová epidemie zrušila tuto za-
jímavou nabídku. Poutavé bylo jeho 
vyprávění o návrhu, vlastní výrobě  
a dokončování jednotlivých výrobků. 

Vzpomínal, jak základy řemesla zís-
kal před více než čtyřiceti lety v hu-
bálovské kovárně a díky zájmu a píli 
se vypracoval na současnou úroveň. 
Naše žáky velmi zajímaly i historky 
ze života v hubálovském učilišti. Na-
konec pozval zájemce z řad žáků na 
exkurzi do své pražské dílny.

Žáci z našeho zájmového krouž-
ku RC modelářů se v září vypravili 
na celostátní závod RC modelů na 
vodíkový pohon, opět do ostravské 
Trojhaly Karolína. Z akce natočili  
a sestříhali krátké video, které dopo-
ručujeme zhlédnout na jejich face-

bookovém profilu www.facebook.
com/rcracinghubalov/videos/

Velkou radost naší škole přines-
la finanční podpora ve výši 45 tisíc 
korun získaná z nadačního fondu 
ŠKODA AUTO a.s. na nákup kom-
ponentů pro stavbu modelů závod-
ních automobilů a množství spotřeb-
ního materiálu pro 3D tisk od firmy 
ADIENT. Bohužel tradiční závod 
školních týmů, jenž se měl odehrát 
v tělocvičně SOU Hubálov během 
podzimního dne otevřených dveří, 
musel být přesunut na jarní termín.

Od začátku školního roku se 
rozjela činnost celé řady zájmových 
kroužků, které vedou naši učitelé od-
borného výcviku. Těší mě, že mnoho 
žáků zůstává v učilišti i po vyučová-
ní a ve svém volném čase pracuje  
v kroužcích RC modelů,  na trialo-
vých úpravách kolových traktorů, na 
renovaci veteránů nebo navštěvují 
kovářský kroužek. 

Velkou radost nám udělal žák 
3. ročníku oboru opravář země-
dělských strojů František Peterka, 
který zvítězil v regionálním kole jíz-
dy zručnosti traktorem s dvouosým 
přívěsem Středočeského kraje, kte-
ré pořádal Zemědělský svaz ČR. 
Kvalifikoval se do celostátního finá-
le, které se mělo konat v říjnu 2020  
v Poděbradech a které je rovněž 
odloženo na zatím neupřesněný 
termín.

Zajímavou akci připravil rovněž 
učitel odborného výcviku Zdeněk 
Jančula, který přivezl klukům do 
domova mládeže ukázat a vyzkou-
šet kolekci dvanácti elektrických 
kytar vlastní výroby. Na říjen byla 
domluvena také beseda s ukázkou 
boje MMA, K-1, boxu a muaythai. 
Bohužel musela být odložena, tak 
jako byl zrušen i tradiční den ote-
vřených dveří plánovaný na sobotu 
17. října nebo naplánované pracovní 
vyučování pro žáky základních škol 
v našich školních dílnách.

Miroslav Kolomazník, 
Střední odborné učiliště Hubálov

zvládnout to, co se kolem nás děje. 
Nezištnou osobní pomocí druhým, 
kterou nedáváme na odiv, ale pro-
stě konáme. Nejsou to velká gesta, 
ale drobná pomoc našemu okolí. Až 
pomine nouzový stav, bude opět pro-
stor na to bavit se a veřejně diskuto-
vat o řadě věcí, včetně toho, jak by 
měla fungovat konstruktivní opozice 
či férová koalice. Nyní je naopak čas 
na to, aby každý projevil maximální 
zodpovědnost vůči druhým.

nebo reakce zhrzených kandidátů. 
A konečně se dostávám k celému 
slovnímu spojení „konstruktivní opo-
zice“. Jedná se o pojem, kdy panuje 
dle mého úsudku pochopení v celém 
spektru voleného orgánu. Na kon-
krétní problém nebo výzvu, opozice 
po společné domluvě sama navrh-
ne, nebo podpoří předložený návrh 
na vyřešení problému, který přinese 
prospěch občanům, kterých se daná 
situace, nebo řešená problematika 
týká. Konstruktivní opozice v našem 
městě nefunguje, jak by měla.

pohled z druhé strany – v takové dis-
kuzi se samozřejmě nebudeme chy-
tat za slovíčka s cílem vzájemně se 
zdiskreditovat. Konstruktivní opozice 
bude koaliční, „vládnoucí“ zastupite-
le pochopitelně často kritizovat, a to 
neosobně, věcně, narovinu. Také ale 
bez problémů podpoří návrhy, které 
jsou v souladu s jejím programem, 
bez ohledu na to, která strana s nimi 
přišla. Se zastupiteli z konstruktivní 
opozice se jistě občas pohádáme, 
abychom našli přijatelný kompromis. 
A pak možná zajdeme třeba na pivo. 
Půjde nám přece o společnou věc, 
tedy o prospěch města.   

Mnichovohradišťští turisté na Luži. Účastníci výletu do Lužických hor ušli 
během dvu dnů 40 kilometrů a překonali 1600 výškových metrů.
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Poznáte místo na snímku?

V prosinci letošního roku uplyne 120 
let od narození významné osobnosti 
československé vědy – archeologa 
Jana Filipa. Ačkoliv nepocházel pří-
mo z Mnichova Hradiště, byl s naším 
krajem úzce spojen.

Jan Filip se narodil 25. prosince 
1900 v Chocnějovicích manželům 
Františku a Antonii Filipovým jako 
šestý ze sedmi dětí. Chlapec nejpr-
ve navštěvoval školu v nedalekých 
Drahoticích, kde si neobyčejně bys-
trého a inteligentního žáčka všimli 
místní učitel a farář. Získali pro něho 
církevní stipendium, a tak mohl ta-
lentovaný hoch nastoupit nejprve 
zkušebně jeden školní rok na gym-
názium v Mladé Boleslavi a poté na 
církevní gymnázium v Příbrami. Zde 
ho zastihla 1. světová válka. Na jaře 
roku 1918 byl povolán do armády 
a po absolvování školy pro záložní 
důstojníky poslán na severoitalskou 
frontu. Válka naštěstí brzy skončila, 
a tak stihl Jan Filip zakončit příbram-
ské gymnázium maturitou. Vrátil se 
do rodných Chocnějovic a rozhodo-
val se o dalším studiu. Lákala ho 
medicína, ale finanční poměry rodi-
ny toto nákladné studium nedovolily. 
Vybral si proto svou druhou lásku – 
historii. V roce 1919 začal studovat 
na Filozofické fakultě Karlovy univer-
zity obor dějepis-zeměpis, chtěl se 
stát středoškolským učitelem.

Zde se setkal s výraznými osob-
nostmi historické vědy, na fakultě 
stále působili členové tzv. Gollovy 
školy. A tak Jan Filip navštěvoval 
přednášky a semináře Václava No-
votného, Josefa Šusty, Jaroslava 
Bidla, Josefa Pekaře, Josefa Vítěz-
slava Šimáka, ale i Čeňka Zíbrta, 
Jana Jakubce či Lubora Niederleho. 
Právě setkání s Luborem Niederlem, 
který je považován za zakladatele 
moderní české archeologie, ho vý-
znamně ovlivnilo. Jan Filip u něho 
pracoval jako pomocná vědecká síla 
a podílel se například na archeo-
logickém výzkumu třetího nádvoří 
Pražského hradu. Druhým učitelem, 
který měl na nadějného studenta 
vliv, byl tehdejší docent a ředitel 
sbírek Národního muzea, pozdější 
profesor Albín Stocký. Také na jeho 
výzkumech se Jan Filip podílel.

V roce 1924 Jan Filip studium 
zakončil a nastoupil jako středo-
školský profesor na gymnázium  
v Praze-Bubenči. Vyučoval, nejpr-
ve jako suplent, dějepis a zeměpis  
a byl mezi žáky velmi oblíben.  
O tom svědčí nejen jeho přezdívka 
Otec, ale i řada dopisů, nejrůzněj-
ších přání či fotografií, které mu jeho 
tehdejší studenti psali a posílali po 
celý jeho život. Povolání učitele bylo 
pro Jana Filipa existenční nutností, 
zajišťovalo mu finanční příjem, vedle 
toho však dál pokračoval ve studiu  
a vědecké práci v oblasti archeo-
logie. V roce 1928 získal doktorát 
filosofie pro obor archeologie-pre-
historie za práci Porost a podnebí 

Čech v pravěku. Ve třicátých letech 
se věnoval přípravě práce Popelni-
cová pole a počátky doby železné  
v Čechách, díky které se v roce1938 
habilitoval jako docent pro pravěk  
a ranou dobu dějinnou.

V prvních válečných letech 
vykonával Jan Filip krátce funkci 
odborného zemského školního in-
spektora pro české střední školy. 
Dostal se do konfliktu s německou 
správou, když jako český inspektor 
odmítl zavřít některé střední školy  
v Praze, a byl suspendován protek-
torátním ministrem Moravcem. Poté 
žil ve velkém nervovém vypětí, ne-
boť se obával zatčení gestapem, na 
čas se tedy uchýlil do Chocnějovic.  
V roce 1942 se stal externím za-
městnancem Státního archeologic-
kého ústavu v Praze a spolupracoval 
s několika muzei, v kterých až do 
konce války inventarizoval archeo-
logické sbírky. Jednalo se například 
o muzeum v Turnově, Jičíně, Kolíně, 
Hradci Králové a také u nás v Mni-
chově Hradišti. Za okupace připravil 
rovněž další rukopisy a spolu s prof. 
Eisnerem promýšlel organizaci a ná-
plň výchovy nové studentské gene-
race v poválečných letech.

V roce 1946 byl jmenován mi-
mořádným profesorem pro obor 
prehistorie a protohistorie na Filoso-
fické fakultě KU s právní platností od  
1. května 1941; v roce 1949 řádným 
profesorem. Mnohé zásady vlastní 
vědecké práce se snažil přenášet 
na své žáky – prosazoval ve vědě 
všestrannost, komplexnost, meto-
dické zkoumání všech stránek jevů 
ve všech jejich souvislostech. Právě 
tímto působením dosáhl toho, že se 
pod jeho vedením na pražské filo-
sofické fakultě postupně vytvářela 
„Filipova škola“.

Po válce stál také u zrodu Pre-
historického ústavu UK, zasloužil se 
o záchranu mnoha cenných arche-
ologických památek. V roce 1949 
založil renomovaný, recenzovaný, 
dodnes vycházející časopis Arche-
ologické rozhledy, kde pracoval jako 
redaktor celé čtvrtstoletí. V roce 
1952 stál při založení Českoslo-
venské akademie věd, nejprve byl 
jmenován jejím dopisujícím členem, 
o tři roky později se stal jejím členem 
řádným. Od roku 1963 pak byl 11 let 
ředitelem Archeologického ústavu 
ČSAV. Kromě toho byl členem řady 
zahraničních vědeckých institucí –  
v Rakousku, Německu, Velké Britá-
nii, USA, Švédsku, Dánsku, Polsku  
a jinde. V roce 1963 se stal prezi-
dentem Unie věd prehistorických  
a protohistorických při UNESCO.

Jan Filip nevěnoval své největší 
úsilí terénnímu výzkumu, ale zá-
kladem jeho bádání byly  nálezové 
zprávy, důležitá pro něj byla přesná 
evidence nálezů a komplexnost prá-
ce, snažil se co nejvíce spolupra-
covat s příbuznými vědními obory. 
Často se totiž potýkal v různých 
muzeích a ústavech se špatně ulo-
ženými a popsanými nálezy, proto 
se snažil toto zlepšit.

V terénu pracoval spíše v 30.  
a 40. letech v Pojizeří a Českém ráji. 
V letech 1942–43 se podílel na ar-
cheologickém výzkumu v okolí Muž-
ského, na výzkumu pohřebiště lidu 
popelnicových polí s téměř čtyřiceti 
hroby u Dneboha. Získané poznat-
ky poté využil ve své  práci Dějinné 
počátky Českého ráje (1947), která 
je ještě dnes považována za jednu   
z nejlepších prací české archeolo-
gie. Další jeho rozsáhlou prací je 
Pravěké Československo (1948).  
V tomto díle shrnuje veškeré poznat-

ky z tehdejší doby, věnuje se také 
dějinám bádání i metodice práce.  
I ta dodnes slouží jako zdroj mnoha 
informací.

Dalším výsledkem dlouhodobé-
ho studia nálezů byla kniha Keltové 
ve střední Evropě (1956). Výcho-
diskem pro toto dílo bylo téměř tisíc 
keltských pohřebišť ve střední Ev-
ropě. Za tuto knihu dostal dokonce 
v roce 1957 státní cenu. Nedlouho 
poté vyšla Keltská civilizace a její 
dědictví (1960), která byla přelože-
na do mnoha světových jazyků. Jan 
Filip svůj zájem o Kelty však projevil  
i jiným způsobem než publikací. 
Roku 1963 dal podnět ke studiu kelt-
ského oppida Závist u Zbraslavi. 

Jeho zřejmě nejvýznamnějším 
a rozhodně nejrozsáhlejším dílem 
se však stal třídílný lexikon Enzy-
klopädisches Handbuch zur Ur-und 
Frühgeschichte Europas (1966). 
Zpracoval v něm na základě dotaz-
níků rozeslaných kolegům po celém 
světě na 30 000 hesel. Dílo vyšlo ne-
jen u nás, ale také v licenci pro celý 
západní svět. Bylo okamžitě přijato 
a Jan Filip se tak stal výjimečnou 
osobností nejen u nás, ale také po 
celém světě. Univerzita v Rennes 
mu dokonce udělila v roce 1971 
doktorát honoris causa.

Na podzim roku Jan Filip 1974 
vzhledem ke svému vysokému věku 
a zdravotnímu stavu rezignoval na 
funkci ředitele Archeologického 
ústavu ČSAV, pokračoval však dál  
v práci jako vedoucí vědecký pracov-
ník. V roce 1980, krátce před smrtí, 
mu byla udělena stříbrná medaile 
Univerzity Karlovy za celoživotní vě-
decké dílo. Jan Filip zemřel v Praze 
dne 30. dubna 1981. 

Naše muzeum si považuje 
za čest, že se Jan Filip podílel na 
zpracování a instalaci jeho arche-
ologických sbírek. V muzejním 
archivu se dochovala jednak jeho 
inventární kniha, jednak poměrně 
bohatá korespondence se členy 
tehdejšího okresního muzejního 
spolku, zvláště s jeho předsedou Jo-
sefem Dusilem. Ve 30. a 40. letech 
20. století Jan Filip pořádal v Mni-
chově Hradišti odborné přednášky, 
ale také poskytoval našemu muzeu 
své drobnější práce k otištění, a tak  
i k získání menších finančních čás-
tek. Pravidelně také zajížděl do 
rodných Chocnějovic. Zde si později 
nechal na okraji obce postavit vilu, 
kde trávil léto, vždy však v pilné vě-
decké práci. 

Na závěr ještě dodejme, že Jan 
Filip byl dvakrát ženatý. Syn Jan  
z prvního manželství i dcera Alena 
z manželství druhého se stali lékaři. 
Vykonávali tedy povolání, po kterém 
toužil i jejich otec. To, že se nakonec 
rozhodl pro historii a archeologii, 
bylo však velkým přínosem pro roz-
voj české vědy. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ

Jan Filip (25. 12. 1900 – 30. 4. 1981) Městské muzeum prosí o pomoc s určením fotografie. Poznáváte místo za-
chycené na snímku níže? Víte, u kterého domu tato pískovcová socha stála? 
Napište nám na muzeum@mnhradiste.cz nebo volejte na 326 771 001. (kh)

V neděli 11. října se v chladném od-
poledni sešly čtyři desítky účastníků 
při zvláštní příležitosti na zámecké 
zahradě u sochy Václava Budovce 
z Budova. Co se zde odehrávalo? 
Po 400 letech byl v Mnichově Hradi-
šti opět ustanoven plnoprávný sbor 
Jednoty bratrské a do své funkce 
byl zároveň uveden správce tohoto 
sboru.

Již několik týdnů, ba měsíců, 
jsme plánovali, jak bude tato slav-
nost probíhat, koho pozveme, co 
všechno připravíme, abychom dů-
stojně, ale také radostně tento den 
oslavili. Zároveň jsme byli stále  
v nejistotě, jak moc budeme muset 
z našich představ slevit, abychom 
dostáli vyhlašovaným pravidlům ve 
zhoršující se epidemiologické situa-
ci. Nakonec jsme to stihli doslova na 
poslední chvíli a z celého programu 
zbylo jen to podstatné. To ostatní –
písně, bohaté občerstvení, plný sál 
lidí a mnohé další naše představy, 
to všechno bylo třeba dát stranou.  
O to silněji jsme si mohli uvědo-
movat symboliku toho, co se ode-
hrávalo: Po 400 letech je veřejně 
vyhlášeno obnovení činnosti sboru 
Jednoty bratrské, a to dokonce pří-
mo na místě, kde původně stávala 
kaple této církve.

Samotný obřad vedli bratři  
z vedení Jednoty. Biskup Jan Klas 
promluvil mimo jiné o našem starším 
bratrovi Václavovi z Budova (pod 
jehož sochou jsme se sešli), o jeho 
víře a odvaze pro tuto víru i trpět. 
Jeho postoje jsou výzvou i pro nás. 
Přestože žijeme v době náboženské 
svobody, za kterou jsme velmi vděč-

ni. Člen Úzké rady Jednoty bratrské 
Šimon Dvořák pak vyhlásil ustano-
vení sboru tím, že uvedl do služby 
správce sboru Ivo Šrajbra a společ-
ně s dalšími v modlitbách vyprosili 
požehnání pro jeho službu.

Poté dostali prostor hosté, které 
jsme s radostí mezi námi přivítali. 
Po volbách zaneprázdněného pana 
starostu velmi zdatně nahradili pan 
místostarosta Jan Mareš a paní rad-
ní Lenka Sosnovcová. Moc děkuje-
me za jejich slova, ze kterých bylo 
jasné, že vědí o historii i současnosti 
Jednoty bratrské v Mnichově Hradiš-
ti. Zvláště milá byla slova paní Sos-
novcové o jejím vztahu k Jednotě, 
který je postaven nejen na osobní 
zkušenosti s prací Jednoty v Hra-
dišti v minulých letech, ale také na 
jejím profesionálním vztahu k jinému 
našemu staršímu bratrovi – Janu 
Ámosovi Komenském. Pak se do-
stali ke slovu také hosté z okolních 
i vzdálenějších sborů Jednoty, kteří 
vyjadřovali svá přání novému sboru 
do jeho dalších let.

A bylo hotovo! Možná malý, ne-
patrný začátek, kterého si povšimli 
jen nemnozí. Ale to není důležité. 
Důležité je to, že chceme být (mimo 
jiné) užiteční pro Mnichovo Hradiště. 
Chceme nést hodnoty, které Jednota 
bratrská přinesla do naší společnosti 
před stovkami let. Chceme tyto hod-
noty aplikovat v dnešní době tak, 
aby z toho byl užitek pro všechny.  
A už teď se těšíme na setkání  
s vámi, našimi sousedy.

Ivo Šrajbr, 
správce sboru

Jednota bratrská zažila 
přelomovou událost

Archeologické rozhledy, dodnes živé 
periodikum, které Jan Filip zakládal.

Diplom oceňující zásluhy Jana Filipa o okresní mnichovohradišťské muzeum, 
jímž jej členové okresního muzejního spolku jmenovali čestným členem. 

Výkopová situace při archeologickém 
výzkumu v lokalitě Mužský – Hrada.



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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Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  
zapsán do evidence periodického tisku  

Reg. č.: MK ČR E 19893
číslo 10/2020, náklad 4070 ks, 

vychází 1. listopadu 2020
jako měsíčník vydává 

město Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1, 

295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

Šéfredaktor: Mgr. Martin Weiss
telefon: 606 635 289, 

email: kamelot@mnhradiste.cz

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

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

VÝSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ
v ulici K Vořechu
MNICHOVO HRADIŠTĚ

Nabízíme k prodeji 19 bytů o velikosti 2KK, 3kk a 4kk
Termín dokončení konec roku 2021

Stavokombinát Invest s.r.o.
Vesecká 97/12

460 06   Liberec 6

tel. 602 447 921
mail: janeba@stavokombinat.cz

https://www.stavokombinat-invest.cz/

INZERCE

INZERCE

Návod na nastavení aplikace pro platbu 
parkovného před prvním použitím

Klikněte vpravo nahoře na symbol 
nastavení

Zadejte registrační značku vozu  
a e-mail pro zasílání dokladu

Zaregistrujte si platební, palivovou 
nebo virtuální platební kartu

Spuštění aplikace Parkovací úsek Délka a cena parkování Potvrzení platby

Zadejte do interneto-
vého prohlížeče http://

mpla.io

Vyhledejte parkovací úsek na 
mapě na hlavní stránce nebo 
vyberte záložku PLATBY NA 
ULICI. Zadejte kód parkova-
cího úseku, který je umístěn 
na dopravní značce, nebo na 
parkovacím automatu. Využít 
můžete i GPS zaměření, kte-
ré zobrazí nejbližší parkovací 

úseky.

Vyberte délku parkování 
v roletovém menu 

(uvedeno včetně cen).

Potvrďte platbu kliknu-
tím na tlačítko ZAPLA-

TIT.

Zadejte do internetového prohlížeče http://mpla.io nebo si stáhněte nativní aplikaci v Google Play či App Store  
a postupujte podle následujícího návodu.

Dušičky jako příležitost zastavit se 
a zavzpomínat...

...dokončení ze strany 10 
Dnes patří Dušičky stále k vý-

znamným svátkům. V kostelech  
a hřbitovních kaplích se slouží mše 
svaté. Věřící i nevěřící navštěvují  
i vzdálené rodinné hroby, které na-
před uklidí a slavnostně nazdobí. Na 
hrobech přátel zapalují svíčky, které 
se zapalují i doma – se vzpomínkou 
na blízké zemřelé. Zároveň se ale v 
posledních letech oživují leckde tra-
dice spojené s průvody v maskách 
a vydlabáváním svítilen z dýní, které 
se k nám dostávají z jiných zemí, 
kde se bouřlivě slaví Halloween.

Dušičky nejsou a neměly by 
být o povinnosti zvelebit a navštívit 

hroby. Lidé by se měli v tento den 
zastavit, zklidnit, popřemýšlet o ko-
nečnosti života; zejména širší rodina 
by se měla sejít a zavzpomínat na 
své předky. Příbuzní by si měli také 
promluvit o svých přáních týkajících 
se odchodu ze světa a posledního 
rozloučení. Bohužel se v dnešní 
uspěchané době tématu smrti často 
vyhýbáme, odkládáme hovor o ní  
a přáních, až je třeba již pozdě. Buď-
me si blíže a hledejme oporu v dru-
hých, v těžké životní situaci, jíž může 
být smrt blízké osoby, budeme třeba 
sami podporu potřebovat. 

V tomto roce vyšla Památka 
zesnulých na pondělí 2. listopadu. 

Možná se letos mnozí – třeba z obav 
o své zdraví a bezpečí – v součas-
né krizové situaci ani na „dušičko-
vou“ cestu k hrobům svých předků 
nevydají. Ostatně není důležité mít 
vyzdobený hrob, podstatná je ta 
vzpomínka, myšlenka na zemřelé, 
případně modlitba. Vždyť přijít či 
přijet, můžete kdykoliv. Hřbitovy jsou 
přístupné většinou denně. Ten náš, 
městský, v Mnichově Hradišti je pro 
vás otevřen denně, nyní v zimním 
období (říjen – březen) od 8 do 18 
hodin.

Martina Bachová, 
Správa hřbitova Mn. Hradiště


