
 

Stránka 1 z 3 
 
 

Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 26. 2. 2020 od 17:30 do 19:30 hodin                                                                                        

ve velké zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti. 
 

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

 

Přítomni: Jana Jedličková, Jana Dumková, Jaroslav Koloc, Dominik Malý, Jan Nohýnek, Petra Pilbauerová, 
Miroslava Rydvalová, Aleš Rychlý, Lenka Sosnovcová, Pavel Sosnovec, Dana Stránská, Vratislav 
Šverma, Tomáš Trkola 

 
Omluveni: Martina Bachová, Jan Füši, Alena Hejlová, Soňa Švábová, Lukáš Umáčený 
 
Nedostavili se: Pavel Mach 
 

 
PROGRAM: 
 

1. Zhodnocení adventních, vánočních a dalších akcí 
2. Představení projektu Bookstart – s knížkou do života 
3. Představení Mnichovohradišťského spolku genealogů 
4. Aktuální informace o obnově pěších cest, přípravě cyklostezek/dráhy pro in-line brusle, možnost letáčku, 

možnost adopce laviček v krajině 
5. Nové informační panely – Drábské světničky, lesopark, cesta od zámku do Hoškovic, geostezka 
6. Představení činnosti jednotlivých organizací – 1. polovina roku 2020 
7. Návrh termínů a agendy dalších setkání komise v roce 2020 

 
1. Zhodnocení adventních, vánočních a dalších akcí 
 
Organizátoři shrnuli nejvýznamnější adventní akce a členové komise o nich dále diskutovali: 

• Rozsvícení vánočního stromu (D. Malý) – letos probíhalo jen na náměstí, nešel průvod se ke kostelu a k 
muzeu 

• Jarmark (D. Malý) – návštěvnost byla hojná, počasí celkem vyšlo 
o J. Nohýnek měl připomínku, že je jarmark málo vánočně laděný 
o J. Dumková navrhuje více vánoční výzdoby (např. 10 stromků, které vyzdobí školky a školy) 
o proběhla diskuze o pořádání jarmarku v areálu zámku - je zde mnoho omezení, cena za pronájem je 

velmi vysoká (na úrovni celkové ceny za organizaci jarmarku na náměstí) 

• Vánoční koncerty v rámci cyklu Kruh přátel hudby – M. Rydvalová přišla s připomínkou, že nejsou tak 
zajímavé, jako ostatní program KPH; byla by možnost zapojit místní sbory? pravděpodobně jsou příliš 
vytížené 

• Mikuláš (P. Pilbauerová) – samotná akce proběhla bez problémů; problém byl s výběrovým řízením na 
ohnivou show – požadavek SČ kraje (zbytečná administrativa); část věcí by mohlo do budoucna objednávat 
město; dobrá spolupráce s Jednotou bratrskou a hasiči 

2. Představení projektu Bookstart – s knížkou do života 
 

• J. Jedličková představila projekt „Bookstart – s knížkou do života“ – jedná se o nákup speciálních leporel 
pro práci v knihovně a dárkovách sad, které se budou rozdávat při vítání občanků (pořízené z grantu a 
rozpočtu města); zároveň děti získávají vstup do knihovny zdarma do 3 let věku 

3. Představení Mnichovohradišťského spolku genealogů 
 

• J. Nohýnek představil Mnichovohradišťský spolek genealogů, který nově funguje jako zapsaný spolek; 
probíhá zde vyměňování kontaktů a diskuze nad jednotlivými příjmeními na Mnichovohradišťsku; diskutuje 
se možnost vydávání sborníku; fungují webové stránky - https://www.rodokmenymh.cz/ 

• J. Jedličková přislíbila pozvat předsedu P. Nováka na některé z příštích setkání komise 

4. Aktuální informace o obnově pěších cest, přípravě cyklostezek/dráhy pro in-line brusle, možnost letáčku, 
možnost adopce laviček v krajině 

https://www.rodokmenymh.cz/
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• O. Šindelář představil stav obnovování polních cest; aktuálně jsou připravovány 2 cesty k obnově 
v následujících 2 letech: Přestavlky – Dneboh, Staré Hněvousice – Sychrov 

• O. Šindelář dále představil stav projednávání budoucí cyklostezky Greenway Jizera – projektování 
cyklostezky má na starosti SČ kraj, ale komunikace s ním je špatná, část úseků proto začíná řešit město 

• J. Nohýnek se zeptal na stav úseku u Haškovského jezu – O Šindelář zmínil, že je zde uzavřená dohoda 
s majitelem pozemku; s cyklokoordinátorem SČ kraje (v současné době bez smluvního vztahu) pracují 
pracovníci města na obnově značení cyklotrasy 

• J. Jedličková se zeptala na možnost vybudování dráhy pro in-line brusle (u protipovodňové zdi) – L. 
Sosnovcová a O. Šindelář sdělili, že je podobná dráha v plánu, ale zatím jen v dlouhodobém výhledu 
(potřeba vlastnických změn, změn územního plánu, zároveň půjde případně o velkou investici 
koordinovanou s dalším využitím pro sportovní a rekreační aktivity) 

• O. Šindelář a L. Sosnovcová představili záměr, s kterým přišel L. Umáčený - možnost adopce laviček 
v krajině; proběhla rozsáhlá diskuze - jednalo by se o jeden typ lavičky, bylo by nutné připravit transparentní 
způsob „adopce“ (např. služba darujme.cz), je nutné se dohodnout na údržbě (pravděpodobně by musela 
být v gesci města); otázka, kdo vytipuje místa, navrhne lavičku typově, nechá ji nacenit; jakou stanovit cenu 
(vč. údržby např. pod dobu 5 let?); padly první návrhy na umístění laviček (např. u výhledu při cestě z 
Dobré Vody na Přestavlky, u obnovené cesty od zámku do Hoškovic …) 

Komise přijala následující usnesení: Komise doporučuje radě městě pověřit pracovníky města ve 
spolupráci s L. Umáčeným a Klubem českých turistů rozpracovat myšlenku adopce laviček v krajině a 
nastavit podmínky „adopce“, instalace a následné údržby laviček. 

• A. Rychlý upozornil, že je upadlá jedna pamětní tabulka připomínající významné osobnosti města– F. 
Koller, V Lípách 154 

• J. Jedličková představila záměr na vytvoření letáčku s cestami v bezprostředním okolí Mnichova Hradiště – 
letáček by obsahoval mapku a popis jednotlivých tras (počet km, časová náročnost, možnosti občertsvení, 
zajímavých zastávek); letáček by mohlo vydat Infocentrum 

o návrh 10 tras od J. Jedličkové je přílohou č. 1 tohoto zápisu 

o J. Jedličková navrhla, aby členové komise tento prvotní návrh připomínkovali, doplnili vlastními 
návrhy tras, posílali nápady na obsah letáčku – a to do příštího setkání komise (15. dubna 2020) 

5. Nové informační panely – Drábské světničky, lesopark, cesta od zámku do Hoškovic, geostezka 
 

• J. Dumková představila záměr vytvoření panelu o sesuvu půdy u parkoviště pod Drábskými světničkami 
(grafika obdobná jako u panelů v lesoparku, text a fotky připraví muzeum); zároveň by mohla vzniknout 
nástěnka s informacemi o městě a muzeu; bylo by také vhodné zabezpečit původní sklep, který se zde 
nachází, např. oplocením 

• V. Šverma upozornil, že existují fotky dřevěné stavbičky u sklepu – chladili se tam nápoje 
 

Komise přijala následující usnesení: Komise doporučuje radě města zajistit zabezpečení sklípku a zřízení 
vývěsky na parkovišti pod Drábskými světničkami pro potřeby města a muzea 
 

• O. Šindelář zmínil, že další panely se chystají v lesoparku (3), u geostezky, u cesty na Hoškovice; je snaha 
o jednotné zpracování grafiky a obsahu panelů 

6. Představení činnosti jednotlivých organizací – 1. polovina roku 2020 
 
Zástupci jednotlivých institucí představili nadcházející akce, kulturní cykly a projekty: 
 
Klub Mn. Hradiště (D. Malý) 

• chystá se jaro hereckých osobností, předprodej byl spuštěn 

• probíhá abonentní cyklus + další představení a cestovatelská přenáška 

• na 2. pol. 2020 Klub chystá následující představení/zve tyto interprety: Deštivé dny (Richard Krajčo), Lukáš 
Pavlásek, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers; v roce 2021 Chantal Poullain 

• probíhá pohádkové předplatné pro děti 

• akce: Annenská pouť (24.-26. 7), Sousedská slavnost (12. 9.), Mikuláš (sobota 5. 12.), Vánoční jarmark 
(12. 12.)  

• J. Dumková zmínila, že pan Šurovský nabízí předvádění bednářské práce na Sousedskou slavnost 
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Město (A. Rychlý) 

• v rámci MDŽ proběhne promítání filmu Poslední aristokratka pro ženy se vstupem zdarma (8. 3.) 

• připravuje se umístění tzv. lavičky Václava Havla, bude umístěna v parku u nádraží; proběhne finanční 
sbírka pomocí nástroje darujme.cz  

• probíhá výroba kopie Lidické růže (fontánka); proběhne úprava prostranství (u křižovatky ulic Lidická a 
Obránců míru) a opětovné umístění růže; probíhá jednání s památníkem v Lidicích 

• starosta O. Lochman žádá o projednání 2 žádosti o finanční podporu: 
o žádost organizace Geopark Ralsko o.p.s. na podporu Festivalu Proměny (land-artový festival, 

připomínka zaniklých obcí); žádají o dar 10 000 Kč 
Komise přijala následující usnesení: Komise doporučuje radě města podpořit Festival Proměny 2020 
pořádaný organizací Geopark Ralsko o.p.s. darem ve výši 5000 Kč 

o žádost organizace Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s. v Lošanech; žadatel založil sbírku na 
vybudování památníku a žádá město o podporu 

Komise přijala následující usnesení: Komise nedoporučuje radě města podpořit organizaci Mašínův 
statek – památník tří odbojů, z.s. 

 
Klub dětí a mládeže (P. Pilbauerová) 

• hlavní akce: 
o Karneval pro děti (15. 3.) 
o Gamebook – účastník prochází příběhem a rozhoduje se sám o jeho pokračování (4. 4.) 
o Stavění máje (30. 4.) 
o Akce na Vostrově – Škola čar a kouzel (24. 5.) 

 
Muzeum (J. Dumková) 

• výstava horolezeckých fotografií a promítání filmů s horolezeckou tematikou je v přípravě (duben) 

• hlavní výstava sezóny „Kde bydlely panenky“ představí historické hračky, pokojíčky a kuchyňky 

• na podzim proběhne výstava obrazů Vladimíra Hraby 

• muzejní noc – je v přípravě; záměr otevřít hradišťské školy; možnost spojit s výročím J. A. Komenského  

• proběhnou tradiční programy pro školy v muzeu (květen, červen) 

• chystá se další promítání fotografií v divadle (17. 3.); další dvě proběhnou na podzim 
 
Zámek (S. Švábová v zastoupení D. Malého) 

• hlavní příspěvkem k Valdštejnskému roku je Hradozámecká noc (29. 8.)  

• další akce viz příloha č. 2 zápisu 
 
Knihovna (J. Jedličková) 

• proběhne další díl Listování: Legenda Z+H (11. 3.) 

• chystá se Noc Literatury (začátkem května) 
 
Osadní výbor Hoškovice (J. Dumková) 

• v pátek 6. března od 18:00 představí cestovatel Matěj Kratochvíl svou pěší cestu z Příbrami do Norska 

7. Návrh termínů a agendy dalších setkání komise v roce 2020 
 

• byl stanoven další termín setkání komise; půjde o pracovní schůzku komise k vybraným tématům (leták o 
pěších cestách, adopce laviček …); členové, kteří mají o témata zájem se sejdou 15. 4. 2020 

 

Příloha č. 1: Stezky pro pěší v Mnichově Hradišti 

Příloha č. 2: Zámek Mnichovo Hradiště - Kulturní akce 2020 

 

Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 2. 3. 2020   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 



Příloha č. 1. zápisu z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví: 

Stezky pro pěší v Mnichově Hradišti 

 

1. od vlakového nádraží směrem na Přestavlky, u trati zahnout vlevo a vrátit se do MH buď 

ulicí Obránců Míru zpět k nádraží nebo Turnovskou na náměstí 

Dá se to spojit a zahnout do Bezručovy a přes Příkopy na zámek nebo na náměstí 

2. na Horku 

3. z náměstí přes židovský hřbitov a podél Jizery ke Kofole ( dále k Haškovu a do Veselé) 

4. z náměstí k Jizeře a přes protipovodňovou hráz k elektrárně a nahoru do Hněvousic a přes 

zámek na náměstí 

5. Dolce 

6. z náměstí přes přírodní kino, schodama nahoru a Třešňovkou do Hoškovic 

7. přejít koleje a za nimi doprava a cestou podél kolejí do Veselé 

8. přes Salabku ke Kofole a Haškovu ( dále buď do Veselé nebo do Ptýrova) 

9. od nádraží parkem, kaštanovou alejí, přejít Víta nejedlého a ulicí K Vořechu a Akátovou na 

Salabku a přes židovský hřbitov parkem na náměstí 

10.  z náměstí ke kostelu, Sirkovou a příčnou ulicí na Příkopy, letním kinem a schodama 

doprava do ulice Nad Dolci, k zámku, ulicí Za zámkem podél zámecké zdi 

 

 

 



 

Kulturní akce 2020 
Zámek Mnichovo Hradiště 

Tel: 326 773 098, www.zamek-mnichovohradiste.cz 

 

 „ Zákulisí a jevištní technika zámeckého divadla“ 
Komentovaná prohlídka speciálně chráněných originálních prostor jeviště a 

 mechaniky zámeckého divadla na II.návštěvnickém okruhu 

Termín:  1.K zahájení sezóny 28.3.a 29.3.2020 v 10,30  

2.K Mezinárodnímu dni památek 18.4.a 19.4.2020 v 10,30 
Místo: Státní zámek Mn. Hradiště 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 

 

 „ Sokolník a jeho dravci“ 
Komentovaná výstava dravců  (raroh, káně, poštolka, výr a další) a letové ukázky  

10.5.; 17.5.; 14.6.; 28.6. 2020 vždy od 10,00 do 15,00 
Letové ukázky vždy v 11,00 a ve 14,00  

(Při nepřízni počasí se výstava ruší ) 

účinkující: Věra Gilová 

Místo: Státní zámek Mn. Hradiště  na zahradě u saly terreny 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 

 

 

Slavnostní otevření Valdštejnského roku 

na zámku Mnichovo Hradiště 
oslavující Valdštejnský rok: „Valdštejnové, Lvi ve službách císařů“v rámci 

projektu NPÚ „Po stopách šlechtických rodů“ 

Stálá výstava v pokladně zámku „Valdštejnské muzeum“ 

a otevření antecamery na paměť Albrechta z Valdštejna  
na I.návštěvnickém okruhu komentovanou prohlídkou a dobovými tanci 

1.5.2020 v 11,00 hodin 
účinkující:  

Místo: Státní zámek Mn. Hradiště  u pokladny zámku Mnichovo Hradiště 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zamek-mnichovohradiste.cz/


 

 

Mnichovohradišťská Jarní písnička 

Zvonky, Zvonečky- setkání dětských sborů v kapli sv. Anny  

16.5.2020 v 17,00 hodin 
účinkující:Dětský pěvecký sbor při ZUŠ Mnichovo Hradiště Zvonky a Zvonečky  

Místo: Státní zámek Mn. Hradiště  v kapli sv.Anny 

Pořadatel: DPS při ZUŠ Mnichovo Hradiště Zvonky, NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště  

        Kontakt:www.zvonky.eu 

 

Pohádková dopoledne „ Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří“ 
Dětská prohlídka zámku s průvodcem v dobovém kostýmu, vyprávějícím pověst „O dvou zakletých 

rytířích a loutkové představení v sala terreně zámku  

10,15 a 10,45 - Dětská prohlídka zámku 

   11,30 - Loutkové představení  
 

 

     5.7.2020  dětská prohlídka zámku   10,15; 10:45  

v 11:30 „“- účinkují Divadlo z půdy Františka Pešána 
 

 

      12.7.2020        dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

              v 11:30 ,,Chytrá Magdaléna“- účinkuje divadlo pro děti KASPERLE 
 

                19.7.2020        dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45            

              v 11:30 ,,“- účinkuje loutkové divadlo  ČMUKAŘI 
 

                26.7.2020       dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

v 11:30 „“ - účinkuje loutkoherec Ruda Hancvencl 
 

      2.8.2020         dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

v 11:30 ,,“-účinkuje loutkové divadlo Maminy 

      9.8.2020      dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

v 11:30 ,,“- účinkuje loutkové divadlo Na židli z Turnova 
 

      16.8.2020      dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

               v 11:30 ,,“- účinkuje J.Polehňa 

    23.8.2020      dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

               v 11:30  ,,“- účinkuje loutkové divadlo  ČMUKAŘI 

    30.8.2020      dětská prohlídka zámku    10,15; 10:45 

               v 11:30  „Kašpárek a princezna“- účinkuje loutkové divadlo  BODI Jaroměř z.s. 
 

Doporučujeme rezervaci prohlídky 
 

Termín: 2020 červenec a srpen, každou neděli dopoledne 

Místo: u sala terreny v zahradě zámku Mn. Hradiště 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 

Kontakt: tel.: 326 773 098, www.zamek-mnichovohradiste.cz 

 

 

http://www.zamek-mnichovohradiste.cz/


Kulturní akce 2020 
Zámek Mnichovo Hradiště 

Tel: 326 773 098, www.zamek-mnichovohradiste.cz 

 
Seminář historického tance dětského souboru Marianne 

Seminář historického tance se souborem Marianne Libčice nad Vltavou  

z období 16., 17., 18. až 19.století,   

který se odehrává v sala terreně pod vedením um. vedoucí Jany Kastnerové. 

Termín: 1.7.2020 až 5.7.2020 od 10,00 do 16,00 hodin 

Místo: Státní zámek Mn. Hradiště Sala terrena 

Pořadatel: soubor Marianne  a  NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště  

 

Valdštejnské kratochvíle  
oslavující Valdštejnský rok: „Valdštejnové, Lvi ve službách císařů“ 

v rámci projektu NPÚ „Po stopách šlechtických rodů“ 

„Valdštejnská kostýmová slavnost“ 
 

Oživené denní prohlídky II. návštěvnického okruhu a noční prohlídky II.návštěvnického okruhu 

historickým tancem, hudbou a scénkami ze života Valdštejnů v dobových kostýmech  

baroka, rokoka a empíru se soubory Salome a Tempus Fugit 

 a s herci MDMB (Městské divadlo Mladá Boleslav) 

   Termín:  4.7.2020  denní: 10,15; 11,15; 14,15; 15,15  noční: 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 

5.7.2020  denní: 10,15; 11,15; 14,15; 15,15  

Doporučujeme rezervaci prohlídky 
Místo: II. návštěvnický okruh a sala terrena  zámku  Mnichovo Hradiště 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 
 

Seminář Barokní hudby „Barok bez paruk“  
Seminář hudební barokní praxe 17. a 18.století,   

který se odehrává v sala terreně pod vedením um. vedoucích Michala Pospíšila. 

Termín: 6.7.2020 až 12.7.2020 

KONCERT: 10.7.2020 v 17,00 hodin 

Místo: Státní zámek Mn. Hradiště Sala terrena 

Pořadatel: soubor Ritornello a NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště a  

Kontakt:  tel.: 603 293 766, michal_posp@volny.cz   

    tel.: 326 773 098, www.zamek-mnichovohradiste.cz 

 

Šlechtické kratochvíle  
Historické tance a scénky ze života šlechty v dobových kostýmech  

se souborem Mariane Libčice 

Termín: 18.7.a 19.7.2020 od 10,00 do 16,00  
Místo: Zámecká zahrada a svatební místnost u pokladny zámku Mn. Hradiště 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 

 

http://www.zamek-mnichovohradiste.cz/
mailto:michal_posp@volny.cz
http://www.zamek-mnichovohradiste.cz/


 

 

Devatero řemesel 
Prodejní výstava chráněných dílen Centra 83– výrobky z přírodních materiálů. 

Termín: 3.8. až 28.8.2020 od 9,00 do 16,00 hodin, o víkendech s ukázkami řemesel 

Místo: Zámek Mnichovo Hradiště – sala terrena 

Pořadatel: Centrum 83 poskytovatel sociálních služeb Mladá Boleslav 

Kontakt: info@centrum83.cz, www.centrum83.cz 

 

Hradozámecká noc  
oslavující Valdštejnský rok: „Valdštejnové, Lvi ve službách císařů“v rámci 

projektu NPÚ „Po stopách šlechtických rodů“ 

„Valdštejnská kostýmová slavnost“ 
Termín: 29.8.2020  

     Výchovně vzdělávací program pro rodiče s dětmi „Valdštejnské osobnosti v průběhu staletí“ 

   14,00 až 17,00 v zahradě zámku u sala terreny 

 Valdštejnská kostýmová slavnost v zahradě zámku  
    18,00 až 24,00  

Slavnostní otevření výstavní prostory „Paměť rodu přetrvá“  

v kostele a kapli sv. Anny. Jedná se o rozšíření výstavy „Poslední odpočinek Albrechta z 

Valdštejna“ s připomínkou dalších významných členů rodu Valdštejnů pohřbených v rodinné a 

kapucínské hrobce v kostele sv. Tří králů a v kapli sv. Anny, kde je pohřben Albrecht 

z Valdštejna.  

Zpřístupnění, v rámci nočních prohlídek, obnoveného sálu předků v zámeckém divadle. 

Oživené noční prohlídky zámku: „Setkání panovníků Sv.Aliance v roce 1833“ 

Dobové scénky ze života na zámku z období majitele panství Kristiána z Valdštejna 

s herci z Mladoboleslavského divadla, tanečními soubory Salome Chotouchv,  

Tempus Fugit a hudebním souborem Fremitus Aetheris  

 

ve 20,00; 20,30; 21,00; 21,30 

Místo: Zámek Mnichovo Hradiště – Valdštejnské interiéry  

Pořadatel:NPÚ-Státní zámek Mnichovo Hradiště, soubor histor.tance Salome Chotouchov 
 

 

Ukončení sezóny MIMOŘÁDNÁ prohlídka zámku  

„ Otevření 13.komnaty zámku“  
Komentovaná prohlídka, speciálně chráněných originálních prostor,  

 obrazárny a zlatého salónku a I. návštěvnického okruhu. 

Termín: 31.10.a 1.11.2020 v 10,30 

Místo: Státní zámek Mn. Hradiště 

Pořadatel: NPÚ-státní zámek Mn. Hradiště 

Kontakt: tel.: 326 773 098, www.zamek-mnichovohradiste.cz 

 

Změna programu vyhrazena 

http://www.centrum83.cz/
http://www.zamek-mnichovohradiste.cz/

