
JUBILEUM
Před 400 lety byl popraven 
Václav Budovec z Budova, 
někdejší majitel Mnichova 
Hradiště. Připomene ho 
akce i několik článků.
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ROZHOVOR
Jiří Skřivan, starosta Soko-
la a ústřední postava míst-
ního volejbalu, je dalším 
účastníkem Mnichovohra-
dišťské štafety.
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SPOLKY
Jak se zdejší spolky po-
praly s koronakrizí? Měly 
pauzu? Co chystají? A jak 
se jejich členům vede? To 
prozradily v anketě.
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Kultura je zpátky! O festivaly, koncerty
ani další akce letos v létě nepřijdeme

MÍSTA PAMETI
NASEHO MESTA

Vážení Hradišťáci,
v Lidické ulici bývala bronzová růže, na náměstí býval Budovec, 

nad Jizerou býval židovský hřbitov. Mohl bych pokračovat alejí, která 
bývala spojnicí města s Horkou, nebo připomenout bývalé dopravní 
hřiště za zámkem... Těch míst bývalých máme v našem městě celou 
řadu. Mnohým z lokalit, které v posledních desetiletích zmizely, ať už 
z širšího povědomí, nebo reálně, se nyní snažíme vdechnout nový 
život. Daří se to kupříkladu u dopravního hřiště, v jehož areálu nyní 
plánujeme výstavbu nové budovy zázemí. Přesto ve městě ale stále 
máme také místa, která jsou zcela nevzhledná a nemají své využití. 
Alespoň některým jsme se proto rozhodli věnovat více pozornosti. 

Jedním z nich je právě část Lidické ulice, kde jako připomínku 80 
let od vyhlazení Lidic obnovíme lidickou růži jako vzpomínku na všech-
ny oběti. Do finále míří rovněž přípravy proměny židovského hřbitova. 
S Nadačním fondem ŠKODA AUTO hodláme tomuto pohřebišti vrátit 
důstojnost. Nepůjde o obnovu hřbitova, spíše o jeho důstojnou připo-
mínku, která naváže na revitalizaci lesoparku. Na náměstí se v rám-
ci revitalizace po 71 letech vrací socha Václava Budovce z Budova. 
Obnovujeme také výjezd z Poříčské ulice na hlavní třídu. Smyslem 
pochopitelně není bezmyšlenkovitě vracet zpátky na původní místa 
věci, které už tu jednou byly, ale spíše poznávat jejich historii, význam 
a adaptovat je tak, aby vyhovovaly a sloužily potřebám dneška.

V posledních měsících úřadují stavební firmy na sídlišti Jaselská, 
v Řadové, Větrné, ulicích Svatopluka Čecha, Víta Nejedlého, Husově, 
Máchově... Bohužel, ani do budoucna nemám dobré zprávy pro ty, 
kteří už mají toho všeho kopání, bagrů a stavebního ruchu dost. Fina-
lizujeme projekt kompletní opravy hlavní třídy od náměstí po kruhový 
objezd u Lidlu, příští rok bychom se chtěli vrhout na opravy Šlikovy 
a Kaplířovy ulice a dokončit projekt revitalizace lokality Na Habeši. 
Začínáme rovněž projektovat opravy ulic Ivana Olbrachta, Dr. Hořice, 
Smetanovy, revitalizaci sídliště Poříčská, lávku přes dálnici. I v dalších 
letech čekají Hradiště také komplexní opravy sítí, chodníků a uličních 
prostorů. Přiznejme si, že třeba takový průtah městem potřebuje péči 
jako sůl. A bez kopání to zkrátka nepůjde. Dobrou zprávou však je, že 
na všech zmíněných místech se snažíme práce koordinovat se síťaři, 
kteří mění veškeré potřebné vedení za nové. To znamená i desítky let, 
kdy nebude nutné podzemí znovu odkrývat.

Ve volbách v roce 2018 jsme slibovali, že nezpomalíme. Myslím, 
že to dokonce vypadá, že zařazujeme další rychlostní stupeň.

Ondřej Lochman, starosta města
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PROPOJÍME VÁS S CELÝM SVĚTEM

V květnu proběhlo několik dalších 
etap rozvolňování protiepidemic-
kých opatření, díky nimž se začal 
život znatelně vracet do normálního 
stavu. Děti opět nastoupily do škol  
a školek, otevřely zahrádky restau-
rací, kosmetické salóny, kadeřnictví 
a další služby a uvolnění konečně 
pocítila také kultura a společenský 
život. Kam tedy dnes již můžeme 
vyrazit?

Už měsíc je možné navštěvovat 
v omezeném režimu hrady a zámky, 
muzea či galerie. Zatímco Státní zá-
mek Mnichovo Hradiště ještě čeká, 
až bude možné provádět klasicky 
velké prohlídkové skupiny, přivítat 
turisty jsou od 22. května připraveni 
na skalním hradě Valečov, v jehož 
přírodním amfiteátru v červnu začí-
ná 21. ročník Valečovského kultur-
ního léta. Jen o kousek dál, na Tur-
novsku, za pár dní odstartuje rovněž 
festival Sedmihorské léto. 

Městské muzeum již stačilo ote-
vřít a zpřístupnit výstavu Horolezci 
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Výdej nádob 
na tříděný odpad

Odbor investic a komunálního hos-
podářství městského úřadu informo-
val, že dochází k úpravě času, ve 
kterém si zájemci mohou v Hrnčíř-
ské ulici vyzvedávat nádoby na tří-
děný odpad. Odběrné termíny jsou 
naplánovány vždy na sobotu v čase 
od 8 do 11 hodin, a to na 12. června 
a 17. července. (wes)

Českého ráje, která je k dispozici 
do konce června, i své stálé expo-
zice. Na konec června rovněž chystá 
velkou připomínku Václava Budovce  
z Budova, jež proběhne v zámec-
kém areálu a na Zásadce. 

Klub Mnichovo Hradiště s.r.o. 
přiměly okolnosti přesunout pláno-
vané kulturní akce na novou sezó-
nu, jež bude zahájena na podzim,  
11. června však obnovuje provoz 

městské kino. Seznam nových filmů, 
které měsíce čekaly na uvedení, 
nebere konce, diváci tak rozhodně 
budou mít z čeho vybírat. První akcí 
Klubu pod širým nebem, která je  
v plánu, je Svatoanenská pouť. Ta 
letos vychází na 23. až 25. červen-
ce. Infocentrum je ve svých nových 
prostorách již v plném provozu  
a jeho pracovníci poradí, kam za 
kulturou ve městě či po okolí vyrazit.  

A jistě rádi představí i pestrou na-
bídku pořadů chystaných na podzim 
nebo pomohou zájemcům s regist-
rací do kurzů společenského tance, 
jež začínají 18. září.

V pátek 4. června bude hostit 
první koncert areál Vostrova. De-
centní kravál představí výkvět čes-
ké undergroundové scény v čele  
s kapelou Znouzectnost. A další 
koncerty budou následovat. V po-
lovině července na Vostrov dorazí 
třeba rocková kapela Wohnout.

Není pochyb o tom, že nabídka 
kulturních akcí se bude v příštích 
týdnech rozšiřovat. Pilotní projekty 
rovněž naznačují, že při dodržení 
hygienických požadavků letos ne-
budeme ochuzeni snad ani o velké 
akce pod širým nebem. Kamelot 
přesto doporučuje informovat se pře-
dem, jaké požadavky musí účastníci 
akcí splnit, aby je na místě konání 
nečekalo nepříjemné překvapení.

Martin Weiss

ˇ
ˇ ˇ



2 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ČERVEN 2021

INZERCE

Proměny města obrazem

Do Lidické ulice se vrátí bronzová růže, 
autor měl i po letech její sádrový model
Ulic, které nesou jméno Lidická  
a připomínají jednu z tragických epi-
zod 2. světové války u nás, bychom 
našli řadu. Ani Mnichovo Hradiště 
není výjimkou. Vzhledem k blížícímu 
se výročí lidických událostí připravu-
je město na příští rok obnovu sym-
bolu, který zdejší Lidickou ulici zdobil 
do 90. let – lidické růže.

Výstavba Lidické ulice probíha-
la v 60. letech. V poli za městským 
hřbitovem vyrostly bytové domy kon-
cipované jako malé sídliště. Později, 
v roce 1982, si tu místní v rámci akce 
Z vybudovali spojovací cestičku na 
nároží Lidické a Obránců míru, která 
měla sloužit jako zkratka. O dva roky 
později byl tento prostor ozvláštněn 
drobným uměleckým dílem – bron-
zovým vodotryskem představujícím 
lidickou růži z dílny turnovského aka-
demického sochaře Jaroslava Mar-
ka. Jenže vodotrysk nebyl konstru-
ován úplně ideálně, tryskající voda 
z něj cestu zaplavovala, což vedlo  
k rozhodnutí MNV vodu odpojit.  

V 90. letech byla kovová růže něko-
likrát poškozena – některé bronzové 
listy byly následně zachráněny pra-
covníky sběrných surovin – nakonec 
však dílo zmizelo celé a okolní pro-
stor postupně zchátral.

Příští rok uplyne od lidických 
událostí 80 let a město v této sou-
vislosti připravuje velmi vkusnou  
revitalizaci prostoru. A růže se vrátí 
na své místo!

„Setkali jsme se se sochařem 
Jaroslavem Markem, který původní 
bronzovou růži vytvořil, a ten, na-
vzdory tomu,  že uplynuly desítky let, 
doma nalezl sádrovou kopii vodo-
trysku. To bylo velké překvapení. Po 
domluvě s kulturní komisí a radou 
města jsme tak mohli zadat výrobu 
nového díla,“ popisuje Aleš Rychlý, 
kulturní referent městského úřadu.

Starosta města následně oslovil 

ředitele Památníku Lidice Eduarda 
Stehlíka, informoval jej o zámě-
ru Mnichova Hradiště a požádal  
o spolupráci. Prosba se týkala jed-
nak supervize nad vznikem infor-
mačního panelu, který by měl být  
v Lidické umístěn a měl by informovat 
o události samé, o výstavbě Lidické 
ulice v Mnichově Hradišti, návštěvě 
lidických žen ve městě a v neposled-
ní řadě i o bronzovém vodotrysku, 
také však ředitele památníku oslovil  
s přáním, zda by Mnichovo Hra-
diště mohlo získat alespoň jeden 
symbolický keř unikátní odrůdy růže  
s názvem Lidice. Město nyní čeká na 
odpověď.

Architekt města aktuálně dokon-
čuje návrh revitalizace dotčeného 
prostoru, jehož slavnostní odhalení 
by mělo proběhnout v červnu příš-
tího roku. Po opětovném osazení 
bude bronzová růže proti krádeži již 
zabepečena. 

Martin Weiss

Zastupitelstvo města se sejde ve středu 23. června 
2021 a začne jako tradičně v 17 hodin. Jednání bude 
probíhat v městském kině. Program, projednávaná 
témata i materiály pro jednání budou v dostateč-
ném předstihu dostupné na webu města v sekci 
Zastupitelstvo. Jednání zastupitelstva je veřejné  
a hosté z řad veřejnosti jsou vítáni.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Židovský hřbitov jako oáza nespoutané zeleně
V květnu proběhla poslední schůz-
ka zástupců města, židovské obce  
a zahradní architektky, která zpraco-
vává návrh nové podoby židovského 
hřbitova. Předmětem debaty byly 
povrchy a průběhy cest, počet za-
mýšlených infopanelů věnovaných 
pohřebišti i tématu židovství na Mni-
chovohradišťsku nebo podoba obvo-

dové zdi. Studie by měla být hotova 
na podzim, kdy v ideálním případě 
rovněž započne realizace úprav.

Důstojnou atmosféru židovské-
ho hřbitova po revitalizaci ilustrují 
přiložené vizualizace, z nichž je pa-
trný velký důraz, který bude kladen 
na zeleň.

Martin Weiss 

Druhá etapa proměny náměstí. Oko Hradišťáka potěší liazka v popředí.

Revitalizované sídliště Jaselská rozhodně vypadá k světu.

Kaštanová alej mezi ulicí Ivana Olbrachta a dopravním terminálem v novém.

Schodiště v lesoparku spojující cestu podél Jizery s židovským hřbitovem.

Zájem o sdílená kola roste, 
největší je o jízdy zdarma
Projekt sdílených kol provozovaný  
v Mnichově Hradišti společností 
Nextbike běží od dubna. Za tu dobu 
už typicky modro-bílé bicykly získaly  
v Mnichově Hradišti minimálně 230 
registrovaných příznivců, kteří na 
nich najezdily desítky hodin.

Zájem o kola, která si mohou 
zájemci odemknout prostřednictvím 
aplikace a pohybovat se na nich  
v první čtvrthodině zdarma a ná-
sledně za poplatek, roste. Velký vliv 
na využívání kol však má počasí.  
O slunném víkendu na začátku květ-
na denní počet zápůjček překročil 
sedmdesátku.

Během dubna proběhlo v Hra-
dišti celkem 655 zápůjček, přičemž 
největší pohyb zaznamenávala 
stanice kol na Masarykově ná-

městí (130 zápůjček, 125 vrácení) 
následovaná stanicí u dopravního 
terminálu (55 výpůjček, 72 vrácení)  
a stanicí v Lidické ulici (66 výpůjček, 
51 vrácení). Nejvíc zájemců využí-
valo bezplatnou zápůjčku, tedy na 
dobu 15 minut a méně. V dubnu bylo 
takových jízd 566 tedy více než 86 
%. Našli se však i tací, kteří si vypůj-
čená kola ponechali i přes tři hodiny.

Letošní projekt sdílených kol je 
pilotní, v listopadu proběhne jeho 
vyhodnocení a o případném pokra-
čování rozhodne zájem veřejnosti  
i finanční zapojení místních partne-
rů. Před letní sezónou bude město 
ještě zvažovat přidání dvou až čtyř 
nových stanic, počet kol se jeví jako 
dostatečný.

Martin Weiss

Po pietním aktu se radnice 
rozzářila barvami trikolóry

Den vítězství, který 8. května připomíná konec 2. světové války, oslavilo město 
společně se sokoly, baráčníky, dobrovolnými hasiči a skauty komorní pietou  
u pomníku obětem bojů za svobodu v parku u nádraží.  V podvečer se radnice 
rozsvítila v národních barvách.

Lidická růže v roce 1991. Foto: Kronika technických služeb
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Konec června slibuje zklidnění dopravy 
na náměstí. Poříčská bude nově průjezdná
Revitalizace náměstí běží v jihozá-
padní části prostranství podle har-
monogramu, práce na druhé etapě 
v severovýchodní části náměstí 
jsou dokonce v mírném předstihu. 
Na čem stavebníci aktuálně pracují 
a kdy můžeme očekávat částečné 
zklidnění dopravní situace na ná-
městí?

V ulici Víta Nejedlého probíhá 
dokončování první etapy. Ve druhé 
polovině května byly u roubenky čp. 
7 zahájeny práce na dlažbě chodní-
ků, které se postupně přesunovaly 
směrem k Poříčské ulici, pracovalo 
se rovněž na dokončení sanace 
sklepů, v nichž proběhne instalace 
železobetonové roznášecí stropní 
desky s výlezem. Před koncem červ-
na stavebníci přistoupí k očekávané-
mu asfaltování vozovky a následně 
se na opravenou silnici vrátí běžný 

provoz. Dokončení stavby v tomto 
místě přinese jednu velkou změnu – 
zprůjezdnění Poříčské ulice směrem 
do ulice Víta Nejedlého. Poté, co 
budou práce skončeny, lze očeká-
vat, že dojde k okamžitému zlepšení 
dopravní situace v celé lokalitě. Do 
té doby město děkuje občanům za 

pochopení a shovívavost.
Práce na druhé etapě v severo-

východní části centrální plochy ná-
městí pokračovaly v polovině května 
rozebíráním další části dlážděné vo-
zovky, a to od vyústění Mírové ulice 
směrem k poště. Na východní straně 
náměstí byly dokončeny trasy kabe-

lového vedení veřejného osvětlení 
a slaboproudých rozvodů, proběhlo 
osazení obrubníků a odvodňovací-
ho žlabu. Na místě už jsou rovněž 
rámy krycích mříží v místech, kde 
budou později zasazeny stromy,  
a tamtéž proběhla betonáž základů 
pro budoucí mobiliář. Také zde již 
začalo dláždění chodníků „divokou“ 
dlažbou a parkovacích míst žulový-
mi kostkami.

Jak Kamelot informoval Miloš 
Krůfa z investičního odboru měst-
ského úřadu, na základě připomí-
nek od občanů bylo se zhotovitelem 
domluveno pravidelné strojní čištění 
Jiráskovy ulice, které má proběhnout 
vždy, když těžká technika povrch 
vozovky znečistí. Rovněž má být 
průběžně upravována meziskládka 
v této ulici. 

Martin Weiss

V dubnu byl spuštěn portál 
Mnichovohradistsko.cz

Informace z Mnichova Hradiště 
a jeho okolí můžete od letošního 
dubna hledat také na novém portá-
lu Mnichovohradistsko.cz. Web se 
hodlá zaměřovat na dění ve městě, 
upozorňovat na neziskové projekty 
a představovat osobnosti z regionu. 
Redakci můžete kontaktovat na tel. 
724 700 656 nebo na adrese redak-
ce@mnichovohradistsko.cz. (wes)

Hradišťáci posílají díky
do očkovacího centra
Několik Hradišťáků se přímo či zpro-
středkovaně obrátilo na Kamelot  
s prosbou o poděkování za bezchyb-
nou organizaci očkovacího centra, 
které funguje v městském kině. Díky 
patří zdravotníkům z mladoboleslav-
ské Klaudiánovy nomocnice, kteří 
očkování provádějí, i zaměstnancům 
Klubu Mnichovo Hradiště, kteří mají 
na starosti chod očkovacího centra, 

a to nejen za profesionální zorga-
nizování celého provozu, ale také  
za vstřícnost, lidskost a dobrou ná-
ladu.

Očkovací centrum zůstává na-
dále v provozu, ohledně očkování se 
mohou zájemci obracet také na své 
praktické lékaře.

Martin Weiss
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Podpora oprav nemovitostí
v památkové zóně běží dál
Vlastníci nemovitostí na území 
mnichovohradišťské městské pa-
mátkové zóny mohou dlouhodobě 
využívat několik programů, které jim 
usnadňují cestu k realizaci staveb-
ních úprav vedoucích ke zvelebení 
jejich objektů. Jde o program pro 
poskytování dotací z rozpočtu města 
na obnovu nepamátkových objektů 
a program regenerace městské pa-
mátkové zóny, který se pojí se státní 
podporou kulturních památek. V po-
slední době byly z těchto programů 
podpořeny tři žádosti.

Výměna oken v průčelí domu 
směrem do ulice čeká dům čp. 694 
v Palackého ulici, v jehož přízemí 
sídlí prodejna dárkových předmětů. 
Z bezmála 250 tisíc korun zastu-
pitelé pro žadatele schválili dotaci 
z rozpočtu města ve výši 100 tisíc. 

Dalších 49 tisíc schválila rada města 
pro vlastníka domu čp. 123 v Budov-
cově ulici, který připravuje obnovu 
fasády.  Státní podpory se dočkají 
dva objekty: chlév v areálu domu čp. 
7 v ulici Víta Nejedlého (udržovací 
práce v interiéru, 2. etapa odsolo-
vání zdiva) a ohradní zeď v areálu 
vily Stará lékárna V Lípách (1. etapa 
opravy zdi). Státní podpora činila  
v těchto případech 62, respektive 98 
tisíc korun, město na první realizaci 
přispělo částkou 12 500 korun, na 
druhou 20 tisíci korunami.

Využívat tyto způsoby veřejné 
podpory budou mít zájemci mož-
nost také v dalších letech. Podmínky  
a potřebné formuláře jsou k nalezení 
na webu města.

Martin Weiss

Společné hlídky městské a státní policie
V ulicích Mnichova Hradiště můžete 
potkávat společné policejní hlídky 
tvořené příslušníkem Policie ČR  
a strážníkem městské policie. Poli-
cisté a strážníci budou nyní dohlížet 
na veřejný pořádek ve městě i na 
bezpečnost silničního provozu spo-
lečně. 

Prvotní impulz ke vzniku těchto 
hlídek byl dán v rámci úzké spolu-
práce mezi městem a Policií ČR,  
a tak  budou občané města moci  
potkávat smíšené hlídky i v následu-
jících měsících a, doufejme, i letech. 
Řádově se v letních měsících bude 
jednat o několik desítek společných 
hlídek v různých časových interva-
lech a v různých lokalitách.

Nespornou výhodou společ-
ných hlídek je vzájemné předávání 

informací tykajících se problematiky 
určitých lokalit, prohlubování místní 
a osobní znalosti a zlepšování kva-
lity služeb pro občany – policisté a 
strážníci se lépe seznámí s proble-

matikou, která spadá do kompeten-
ce obou složek.

Jan Reiter, Obvodní oddělení PČR, 
Petr Kožený, Městská policie MH
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Horolezci Českého ráje: 
jarní výstava v muzeu
Ve spolupráci s místními horole-
zeckými legendami, pány Štefanem 
‚‚Pištou‘‘ Berežným a Vladimírem 
‚‚Chroustem‘‘ Procházkou, jsme 
přichystali fotografickou výstavu  
s názvem Horolezci Českého ráje. 
Vystaveno je na 80 velkoformáto-
vých fotografií z let 1968 – 1988, 
jejichž autorem je horolezec, profe-
sionální fotograf a žurnalista PhDr. 
Karel Vlček. Součástí výstavy je 
audiovizuální projekce ukázek autor-
ských unikátních filmových záběrů  
z tohoto pro náš kraj typického spor-
tu s dlouholetou tradicí. 

Díky fotografiím a videím spat-
říte známé okolí našeho města z již 
méně známé perspektivy – z vrcholů 
skalních věží, k nimž nemalá část 
nás, běžných turistů, vzhlíží z ně-

kolik desítek metrů níže položených 
úpatí skal. Těšit se můžete na oblast 
Drábských světniček, Příhrazského 
skalního města, hruboskalského 
Skaláku, Prachova či Suchých skal 
na Maloskalsku. Výstavu doplňuje 
dobové vybavení potřebné pro leze-
ní na písku. Mimo audiovizuálního 
prožitku vás na výstavě naučíme 
také techniku vázání vybraných ho-
rolezeckých uzlů.

Výstavu můžete navštívit od pát-
ku 14. května do neděle 27. června 
každý den (mimo pondělí) mezi 9.  
a 16. hodinou. Vstupenka na výsta-
vu platí i pro všechny ostatní expo-
zice muzea. Těšíme se na viděnou!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Provoz infocentra na nové 
adrese běží bez omezení
Infocentrum je od 10. května opět 
otevřeno dle standardní otevírací 
doby a všechny naše služby jsou  
k dispozici včetně vracení vstupné-
ho. Podrobnější informace na toto 
téma naleznete v samostatném 
článku. 

Pokud jste měli v ruce posled-
ní dvě vydání Kamelotu, nejspíš už 
víte, že infocentrum nyní nenajde-
te v budově Klubu, ale na náměstí 
nad prodejnou COOP. Dostanete se  

k nám vchodem z náměstí auto-
matickými dveřmi a ve vestibulu 
před prodejnou COOP se dáte po 
schodech nahoru. Za íčko pouze 
dodám, že se po dlouhé zimní pau-
ze těšíme na naše milé návštěvníky  
z řad místních a doufáme, že k nám 
za turistikou zavítá také hojný počet 
přespolních.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Městská knihovna hlásí: Balíme kufry!
Představte si, že vyrážíte na dovo-
lenou s dětmi a nemusíte balit kufry! 
Nemusíte vůbec přemýšlet o tom, 
co sbalit, aby se vaše ratolesti za-
bavily a aby vám spolu bylo hezky 
a veselo! Prostě to za vás někdo 
udělá, všechno vám připraví a vy už 
se jenom bavíte! Zdá se vám to ne-
představitelné? To nevadí, přestaňte 
si představovat a přijďte si to sami 
vyzkoušet do městské knihovny. My 
vám totiž můžeme pomoci, abyste 
takovou malou rodinnou dovolenou 
bez příprav mohli prožívat třeba kaž-
dý týden během celého roku. Právě 
proto pro vás společně s MAP II Mni-
chovohradišťsko balíme kufry. 

Připravujeme pro děti k půjčení 
tematické kufříky, které obsahují sa-
mozřejmě knížky, hračky a také hry 
nebo nějaké tvoření. Obsah jednot-

Kino začíná 11. června opět promítat!
Pokud vše půjde podle vládou plá-
novaného rozvolňování, koncem 
května začnou kina v omezeném 
režimu hrát. Provoz našeho kina za-
hájíme v pátek 11. června, zpočátku 
bude pouze víkendový (pátek až 
neděle). Jestli však zájem ze strany 
diváků bude velký, kino začne fun-
govat jako před pandemií. Obnoví se 
alespoň zčásti vysoká návštěvnost  
z několika posledních let, anebo vět-
šinou nepřijde ani potřebných šest 
návštěvníků, abychom mohli vůbec 
promítat? Věříme, že si diváci brzy 
najdou cestu zpět do kinosálů. Netr-
pělivě je očekáváme!

Kino bylo zavřené nebo v ome-
zeném režimu více než 15 měsíců – 
od 9. března 2020 do poloviny červ-
na 2021. Promítalo se od 15. května 
do 11. října 2020, kromě července 
museli mít diváci stále roušky, střída-
vě se zakazovalo či povolovalo ob-
čerstvení, zpočátku byl také omezen 
počet míst v kinosále. Dopady na 
návštěvnost byly v těchto pěti měsí-
cích provozu katastrofální (zda za to 
mohla výše zmíněná omezení nebo 
strach lidí z nákazy, to nevíme).

Dokládají to následující čís-
la. Od 1. ledna do 8. března 2020 
(tehdy začalo první vládní uzavření 
kultury) přišlo k nám do kina 3448 di-

váků. Po jeho otevření 15. května do 
znovuuzavření 11. října 2020 to bylo 
pouhých 1842 návštěvníků. A že 
bylo na co se dívat! Premiéru tehdy 
měly české filmy 3Bobule, Šarlatán, 
Havel, Štěstí je krásná věc, Bábovky 
či Princezna zakletá v čase, znovu 
se hrála únorová novinka V síti, ze 
zahraničních snímků jsme promítali 
očekávané trháky Mulan a Tenet, 
ovšem s minimálním ohlasem. 

V každém případě se na obno-
vení promítání moc těšíme a spolu  
s námi, kinaři, i distributoři filmů, kte-
ří se po celou dobu uzávěry snažili 
udržet premiéry pro kina a neuvol-
ňovat je televizím či internetu. A je 
to dobře, protože kina jsou nena-
hraditelný a nezastupitelný kulturní 
stánek. Jenom tady mohou diváci 
společně sdílet zážitky, které filmo-

vý příběh přináší. Čím více diváků  
v sále, tím silnější emoce. Velké fil-
mové plátno a kvalitní zvuk to vše 
ještě umocní. Rozjeďme tedy znovu 
ten „filmový vlak“ – my se vynasna-
žíme nabídnout vám to nejlepší ze 
všech filmových žánrů!

Podrobnosti o zahájení promí-
tání a programu najdete na našich 
webových stránkách kino.mnhradis-
te.cz a na jeho facebooku. V červ-
nu se v našem kině můžete těšit 
na několik novinek, například na 
českou komedii Matky a časosběrný 
dokument Heleny Třeštíkové Anny, 
akční sci-fi Godzilla vs. Kong či horor  
V zajetí démonů 3, pro děti chystá-
me animované filmy Tom a Jerry, 
Duše (letošní cena Oscar za nejlep-
ší animovaný film) a Červený střeví-
ček a 7 statečných. Uvidíte i snímek 

Země nomádů, který získal tři hlavní 
letošní oscarové ceny – nejlepší film, 
režie a herečka v hlavní roli.

Tady je také ochutnávka připra-
vovaných českých filmů na léto. V 
červenci vstoupí do kin rodinný film 
Gump – pes, který naučil lidi žít od F. 
A. Brabce, v srpnu dlouho odkláda-
ný Zátopek režiséra Davida Ondříč-
ka a v září snad konečně zhlédneme 
téměř o rok posunutou premiéru do-
kumentu Karel o Karlu Gottovi.

Nabídka nových zahraničních 
filmů je velmi bohatá a pestrá a jen 
těžko se z té záplavy titulů vybí-
rá. Z odkládaných a očekávaných 
snímků tedy upozorňujeme jen na 
ty, od kterých očekávají producenti 
největší návštěvnost. Bude to červ-
nový sci-fi thriller Godzilla vs. Kong, 
červencová novinka studia Marvel 
Black Widow a oblíbení animovaní 
Croodsovi: Nový věk, v srpnu přijde 
dobrodružný Sebevražedný oddíl  
a pokračování animovaného Hotelu 
Transylvánie, v září uvidíte thriller 
Venom 2: Carnage přichází, po-
kračování animovaného Mimi šéfa 
a nové zpracování slavného sci-fi 
Duna. Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Otevírací doba kanceláře
Od 10. května je opět otevřena kan-
celář divadla, a to s novou otevírací 
dobou: pondělí až čtvrtek od 8:30 
hodin do 15:00 hodin. Abonenti  
z roku 2019/2020 si mohou přijít pro 
poukazy za neodehrané hry (Velká 
zebra aneb Jak že se to jmenujete? 
a Vzhůru dolů). Dále si noví zájemci 

o abonmá mohou dokoupit abonent-
ku na divadlo, Kruh přátel hudby 
nebo dětské pohádkové abonmá za 
cenu sníženou o odehrané předsta-
vení ze září 2020. Pro jistotu připo-
mínáme, že jsme přestěhovaní na 
adresu Masarykovo náměstí 1142 
(nad prodejnou COOP). (bb)

Nové termíny pořadů
Divadelní, koncertní i pohádková 
představení se nám podařilo přeložit 
z loňska na další rok a zde jsou nové 
termíny. 

Pokud máte zakoupenou vstu-
penku a náhradní termín vám nevy-
hovuje, můžete ji vrátit do konce srp-
na v městském informačním centru. 

To samé platí pro zrušené pořady 
(Nezmaři – koncert k vydání velkého 
zpěvníku a Lukáš Pavlásek: Kdo ne-
pláče není Čech). Všechny pořady, 
které byly přesunuty na nový termín, 
je již možné si zarezervovat online  
v kalendáři na stránkách města 
www.mnhradiste.cz. (bb)

livých kufříků promýšlíme tak, aby 
se jednak děti mohly zabavit samy, 
ale také aby mohly prožít hezké  
a zábavné chvilky se sourozenci, ka-
marády nebo rodiči a prarodiči.

Ve chvíli, kdy posíláme náš člá-
nek do Kamelotu, je v oběhu kufřík  
s Krtečkem, dinosaury nebo s koň-
mi. Nyní, když čtete tyto řádky, jsou 
už ovšem mezi dětmi i další. Chce-
te-li se dozvědět víc, můžete si tře-
ba zadat v našem on-line katalogu 
heslo tematické kufříky, můžete se 
podívat na náš knihovnický faceboo-
kový profil, kde je každý nový kufřík 
popsaný, nebo se stavte v knihovně 
a my vám o kufřících rádi povíme. 
Možná si pak i vy některý z nich vy-
půjčíte.

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Poukazy za neodehrané hry
V kanceláři divadla se již vydávají 
poukazy za neodehraná představení 
ze sezóny 2019/2020. Konkrétně se 
jedná o hry Velká zebra aneb Jak 
že se to jmenujete? a Vzhůru dolů. 
Abonenti dostanou za každou hru 

poukaz, který bude moci využít pro 
zakoupení vstupenky do divadla, 
nebo jako slevu při zakoupení abon-
má do divadla. Platnost poukazů je 
do 31. října 2022. (bb)
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Za těch 25 let trenérské práce jsem učil volejbal přes 700 dětí, 
říká volejbalista, trenér a starosta Sokola Jiří Skřivan

M
N

IC

HOVOHRADIŠŤSK
Á

ŠTAFETA
Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman 
- Eva Hajzlerová - Vladimír Čermák - Alena 
Hejlová - Jana Dumková

V čele TJ Sokol Mnichovo Hradiš-
tě stojí jako starosta od roku 2007. 
Přestože sportů vyzkoušel vícero, 
jeho celoživotní láskou se stal volej-
bal, kterému věnuje většinu volného 
času. Jiří Škřivan se pro Kamelot 
rozpovídal o fungování Sokola, vo-
lejbalu, dopadech pandemie i o tom, 
proč před lety na sokolská hesla  
a symboliku nahlížel s nedůvěrou. 

Otázka od Jany Dumkové: Mni-
chovo Hradiště bylo vždy volejba-
lovým městem. Platí to i nyní?

Věřím, že volejbalovým městem 
pořád jsme. Po letech, kdy jsme pa-
běrkovali v dolních patrech krajských 
přeborů a práce s mládeží dost stag-
novala nebo nebyla v některých 
kategoriích žádná, se nám v posled-
ních letech povedlo volejbal hodně 
stabilizovat. Aktuálně máme devět 
mládežnických družstev v krajských 
soutěžích a pět týmů dospělých, 
byť některé složené z větší části  
z mládeže. Od předminulé sezóny je  
v druhé lize A tým mužů a loni  
k němu přibyly i ženy A. V mládež-
nických družstvech máme nyní dětí 
dostatek na to, aby mohly sportovat 
a hrát soutěže, ale nikdy se nedá 
říct, že by byl dětí nadbytek.

Opatření, která omezovala spo-
lečenský i sportovní život po ně-
kolik měsíců, se teprve v květnu 
začala významněji rozvolňovat.  
V jakém stavu se po týdnech ne-
činnosti nachází členská základ-
na Sokola? Hledíte vstříc budouc-
nosti spíše s radostí z možnosti 
opět sportovat, nebo s obavou?

Pravdou je, že epidemie naši 
činnost už na jaře 2020 a násled-
ně na celou zimu od října 2020 do 
dubna 2021 zcela paralyzovala. Cvi-
čení všestrannosti budou startovat 
zcela od nuly a pravděpodobně až 
od září 2021. Sportovní oddíly mají 
se svými hráči trošku větší vazby, 
proto jsme se u většiny týmů snažili 
neztratit jako trenéři se svými hráči 
kontakt ani v době covidové. Proto 
jsme hned od okamžiku, kdy začalo 
být možné scházet se na venkov-
ních sportovištích, začali u mláde-
že znovu s tréninky. Proto v našich 
pocitech určitě převažuje radost, že 
můžeme sportovat a dělat to, co 
máme rádi a co nás baví. Obavy 
by mohly být jedině z toho, aby se 
v budoucnu neopakovalo uzavírání 
ze strany vlády. To ale nemůžeme 
moc ovlivnit, tedy nemá cenu se tím 
zbytečně stresovat.

Věřím, že málokoho takříkajíc 
„zvenku“, napadne, jak významný 
zásah způsobila koronakrize do 
hospodaření spolků a organizací, 
které mají ekonomické závazky. 
Jak tomu bylo v případě Sokola?

Krize způsobila samozřejmě 
částečný výpadek příjmů z ekono-
mické činnosti a také z oddílových 
příspěvků, ale na druhé straně se 
nesportovalo, takže jsme měli výraz-
ně menší výdaje. Trochu jsme měli 
obavu, aby se nám správně podařilo 
vyúčtovat v roce 2020 získané gran-
ty na sportovní činnost, ale to se 
díky sportování v prvních měsících 
roku 2020 a následně akcím v letním 
přípravném období podařilo. Myslím 
si, že máme jako TJ Sokol zdravě 
nastavené zásady pro hospodaření 
jednotlivých oddílů. Ty mají poměrně 
velkou volnost, co se týká výdajů, 
ale současně i zodpovědnost, aby 
si na případné vyšší výdaje zajistily 
své zdroje financování, což oddíly 
dodržují. Jako výbor se pak staráme 
hlavně o fungování sokolovny a při-
lehlých sportovišť, což se nám, my-

slím, ekonomicky daří velmi dobře. 
Díky tomu jsme přežili krizové obdo-
bí bez ekonomických problémů.

Mohou příznivci Sokola nějak 
pomoci s návratem k běžnému 
stavu?

Myslím, že to nejlepší, co mo-
hou pro nás a také pro sebe udělat, 
je přijít sportovat. Jako problém vi-
díme hledání schopných a spoleh-
livých cvičitelů a trenérů, kteří jsou 
základní stavební jednotkou naší 
organizační struktury. Když bude-
me mít tyto lidi schopné nabídnout 
mládeži a veřejnosti dobré vedení 
a zajímavé sportovní aktivity, nebu-
deme mít problém sokolovnu naplnit 
sportovci. Věřím, že se nám to i nyní 
podaří, a to jak na úrovni všestran-
nosti, tak u sportovních oddílů. Tedy 
minimálně těch větších, které se 
snaží vychovávat si své nástupce, 
ať už jde o stolní tenis, volejbal nebo 
druhým rokem také samostatně fun-
gující TASK Impuls.

Co by vám jako sportovní organi-
zaci pomohlo do budoucna?

Rozhodně stavba nové sportov-
ní haly, čímž by se navýšily kapacity 
pro sportování všech sportovních 
organizací. Také děti ze ZŠ Student-
ská a gymnázia by tak mohly vyu-
žívat ke sportování v zimních mě-
sících důstojné prostory. Sportovní 
hala ve městě sportovcům chybí 
úplně nejvíc.

Jak dlouho už stojíte v čele místní 
tělocvičné jednoty?

Už docela dlouho, od roku 2007. 
Letos je to tedy již 14 let.

Co pro vás znamená být soko-
lem? Vnímáte prvorepublikové 
ideály sokolství jako stále platné?

Přiznám se, že když jsem do 
Sokola vstupoval v roce 1999, nebyl 
jsem zdaleka přesvědčeným so-
kolem a bral jsem to zpočátku jako 
nutné zlo, poté co Česká obec so-
kolská získala v restituci zpět soko-
lovnu a přilehlá sportoviště. Založit 
sokolskou jednotu bylo nutné, aby 
nakládání s tímto majetkem zůstalo 
v rukou místních sportovců. Naším 
prvotním cílem bylo zachovat pro 
volejbal možnost sportovat „v našem 
areálu“, který jsme si s volejbalisty 
vybudovali z velké části brigádnicky, 
díky čemuž k němu má moje gene-
race velmi osobní vztah. Postupně, 
jak jsem se víc a víc zapojoval do 
činnosti ve výboru jednoty a pozná-
val další bezva lidi se „sokolí men-
talitou“, se mi přibližovaly i ty ideály, 
které uctívaly generace před námi. 
Vzhledem k tomu, že jsem vyrůstal 
na konci éry budování socialismu, 
dodneška nejsem vůbec příznivcem 
hesel a proklamací. Ale poznal jsem, 

že minimálně v tom našem Sokole 
se scházejí party skvělých lidí, kte-
ří jsou ochotní pro svůj sport a pro 
Sokol udělat i něco navíc. To bude, 
jak předpokládám, případ většiny 
sokolských jednot. Myslím si, že to 
je právě to, co naši předci mysleli 
všemi těmi hesly a ideály. Dnes se 
tedy cítím nejen člověkem, Čechem, 
škodovákem, sportovcem, trenérem, 
ale i zcela právoplatně a v neposled-
ní řadě také sokolem.

V čem vlastně spočívá funkce sta-
rosty Sokola?

Hlavně v dobré komunikaci  
s lidmi a snaze koordinovat fungová-
ní oddílů. Na začátku naší společné 
práce jsme si položili tuto otázku  
s Honzou Marešem, který mě prová-
zí ve funkci místostarosty po celou 
mou „starostovskou kariéru“. Začali 
jsme tím, že jsme si řekli, že chce-
me z pozice výboru co nejméně 
zasahovat do fungování samotných 
oddílů, kde jsou ve vedení lidé, kte-
ří sami vědí, co je pro jejich oddíly 
nejlepší. Zároveň jsme si řekli, že 
chceme, aby Sokol u nás co nejlépe 
ekonomicky fungoval. Podařilo se 
nám nastavit pravidla, aby všechny 
oddíly věděly, že jim budeme po-
máhat zajišťovat dotace na činnost, 
ale že se musí samy přičinit zejmé-
na prací s mládeží a na dospělé si 
shánět sponzory. Výbor Sokola tedy 
převážně koordinuje akce, kde je za-
potřebí součinnosti více oddílů, při-
pravuje grantové žádosti na město 
i na Národní sportovní agenturu za 
celou jednotu, stará se o fungování  
a technický stav sokolovny a případ-
ně řeší krizové situace. Dále infor-
muje o akcích a grantech a v nepo-
slední řadě řeší rozdělování financí 
mezi oddíly ze společných dotací.

Jak početnou členskou základnu 
máte nyní na starost?

Před koronavirem jsme měli 
přes 500 členů, loni nám základna 
poklesla na zhruba 450. Věřím, že 
pokud se podaří vrátit společnost 
k normálnímu fungování, bude po 
sportování snad zas poptávka a po-
čet členů mírně poroste.

Je výhodou, nebo nevýho-
dou, že jste zároveň starostou  
a také trenérem jednoho z oddílů?

Upřesním, že nejsem v oddíle 
volejbalu jen trenérem, ale současně 
i hráčem, byť už hlavně veteránské-
ho týmu, dále funkcionářem a před-
sedou oddílu. Takže s časem musím 
rozhodně dobře hospodařit. Nejvíc 
by si asi mohla stěžovat moje rodina, 
protože do sportu a s ním spojených 
funkcí investuji velkou část svého 
volného času. Funkci starosty řeším 
jako práci navíc jak pro volejbal, tak 
pro celou jednotu a administrativou 

se zabývám převážně po večerech. 
Za ty roky, co to dělám, si myslím, 
že jsem si kromě volejbalu vybudo-
val dobrý vztah i k ostatním složkách 
naší jednoty. Jde o velkou časovou 
zátěž, ale jsem zároveň výborně in-
formovaný a komunikuji se spoustou 
zajímavých lidí.

Vaší srdcovkou je volejbal, kdy 
jste s ním začal? Máte spočítáno, 
kolik volejbalistů jste trénoval?

Volejbal je pro mě jasná jednič-
ka na žebříčku mých priorit. Jako 
prcek jsem na tréninky chodíval  
s tátou, když trénoval ještě s bývalou 
ligovou partou v tělocvičně základní 
školy, kde jsem se pletl chlapům pod 
nohy a občas mě tam někdo zkusil 
učit pinkat. O pár let později jsem 
se ve škole dozvěděl o náboru na 
volejbal a po dvou pokusech, kdy se 
tréninková skupina rychle rozpadla, 
jsem se dostal do týmu vytvořeného 
trenérskou dvojicí Herbst – Bajer.  
S touhle partou jsem odehrál své 
první zápasy a s velkou částí těch 
kluků se na volejbale potkávám do-
dnes. Trénuji od roku 1996, letos to 
bude už 25 let. Evidenci jsem si vedl 
v prvních zhruba deseti letech, kdy 
mými tréninky a týmy prošlo více než 
300 mladých hráčů. Odhadem bych 
řekl, že těch hráčů a chvilku i hráček, 
které jsem učil volejbalové základy, 
bude asi k sedmi až osmi stovkám.

Věnoval jste se i jiným sportům?
Jako naprostá většina kluků 

naší generace jsem zkusil fotbal, ale 
jen celkem krátce. Kolem puberty  
a během studia na vysoké škole 
jsem kromě volejbalu dost makal na 
fyzičce, chodil běhat, plavat a jezdil 
na kole, takže jsem si vyzkoušel i pár 
triatlonů, ale spíš jen z hecu. Rád si 
zahraji i tenis, squash, badminton 
nebo florbal, takže až na výjimky 
vše, kde se něco motá kolem míče 
nebo míčku. 

Předpokládám, že s jednotou 
máte spojenou řadu zážitků. Mů-
žete jmenovat nějaký, který máte 
bytostně spojený se Sokolem?

Pokud bych měl jmenovat záži-
tek spojený ne s volejbalem, šlo by 
asi o moment, kdy jsem poprvé viděl 
zrenovovanou podlahu na sále soko-
lovny. Ten sál s ní vypadal úplně ji-
nak. Měl jsem tehdy fajn pocit z dob-
ře odvedené práce. Většina mých 
sokolských zážitků má ale spojitost 
s volejbalovými úspěchy mých svě-
řenců. Největším zážitkem asi byl 
finálový turnaj MČR 2017 mladších 
žáků, kde náš tým vybojoval stříbrné 
medaile. Euforie po vítězstvích nad 
Kolínem a Příbramí byla úžasná 
a vše bylo umocněno tím, že jsem 
tuhle radost mohl prožívat i s mým 
starším synem Tadeášem, který byl 
nahrávačem a kapitánem týmu – ra-
dost trenéra i hrdého táty v jednom 
a najednou. Ta neděle, kdy jsme 
dokázali být takhle šťastní, byla ne-
popsatelná. A z dlouhé řady bych 
vybral i moment, kdy si junioři v lize 
spontánně zvolili za svůj bojový po-
křik slovo „SO-KOL“, kterým se rado-
vali po každém vítězném míči. Tam 
bylo také cítit skvělou partu, která 
ten rok dokázala vybojovat 2. místo 
v lize juniorů.

Sezóna 2019/2020 měla být pro 
volejbalový A tým mužů Sokola 
MH mimořádná. Po deseti letech 
se do Hradiště vrátila ligová sou-
těž. Jaké zkušenosti tato sezóna, 
jejíž druhou část poznamenala ko-
ronakrize, volejbalistům přinesla?

Vyzkoušeli jsme si, že druhá 
liga je těžká soutěž a že, abychom 

v ní uspěli, musíme vytvořit kvalitní 
tým, který se musí opírat alespoň  
o jednu mimořádnou hráčskou osob-
nost nebo raději o více výrazných in-
dividualit, které se ale stmelí v tým. 
Také se ukázalo, že pokud volejbal 
nebude mít pro většinu hráčů vyso-
kou prioritu, nemůžeme být úspěšní.  

Můžete připomenout, zda se se-
zónu 2019/2020 podařilo dohrát?  
A co aktuální sezóna, ze které 
bylo odehráno jen několik kol?

Sezóna pro nás byla rozhod-
ně nadějná, ale příliš dlouho jsme  
v ní platili nováčkovskou daň za ne-
zkušenost. Po podzimu jsme měli, 
myslím, pouze několik vítězství a 11 
bodů. Jaro jsme sice začali dobře, 
ale pak jsme zas prohrávali koncov-
ky vyrovnaných setů, a pokud by se 
soutěž dohrála, byli bychom pravdě-
podobně sestoupili zpět do krajské-
ho přeboru. Epidemie ale dohrání 
sezóny nedovolila, a tak jsme mohli 
náš tým mužů a žen přihlásit do ligy 
i loni. U mužů i žen jsme kádr týmů 
posílili, muži A po dlouhých letech 
vyhráli Memoriál J. Palduse, když se 
do hry zapojili i noví hráči. Na postu 
smečaře jsme posílili o zkušeného 
hráče a bývalého kapitána Dukly Li-
berec Aleše Správku a na bloku pak 
hrál i nový trenér týmu Aleš Dittrich, 
který má rovněž za sebou mnoho 
extraligových sezón v dresu Dukly 
Liberec a VK Benátky. Jejich spolu-
práce s našimi mladými odchovanci, 
bratry Bíglovými, Ondrou Hulín-
ským, Mirkem Černým a Tadeášem 
Kyselou fungovala na výbornou. Ale 
po přípravě se ze sezony stihly ode-
hrát pouze první dva zápasy a poté 
byla zrušena, takže tým nyní čeká 
nová příprava a snad i nový start.  
Pevně věříme, že oba naše týmy si 
již od podzimu užijí ligových bojů.

Řada sportovních oddílů, zejména 
v případě velkých sportů ke svým 
členům přistupuje jako k poten-
ciálním vrcholovým sportovcům. 
Mám dojem, že Sokol o sporto-
vání uvažuje jinak. Je to tak? Jak 
důležitá je pro vás výkonnost?

Sokol obecně se snaží rozhýbat 
co nejvíce lidí. V oblasti všestran-
nosti je chce učit jak sportovat pro 
vlastní radost, tedy bez motivace 
získávat medaile a sportovní vav-
říny. Takto se snažíme přistupovat  
i k dětem ve sportovních příprav-
kách a nejprve je naučit sportovat 
pro radost. Ovšem na druhou stranu 
si přiznejme, že podstatou sportu 
je soutěživost, tedy i u našich spor-
tovních oddílů platí, že se snažíme 
naši výkonnost zvyšovat a dosaho-

vat dobrých soutěžních výsledků. 
My v Sokole se snažíme o určitou 
rovnováhu, ale byli bychom pokrytci, 
kdybychom tvrdili, že o výkonnost  
a výsledky nám vůbec nejde. Já sám 
jako trenér vím, že z většiny kluků, 
které se snažím volejbal naučit, 
nebudou reprezentanti a profesi-
onální sportovci, ale samozřejmě 
potěší, když se někteří odchovanci 
dostanou na vyšší hráčskou úroveň.  
Z hráčů, se kterými jsem pracoval, 
se povedlo dostat nejdál Honzovi 
Dumkovi (reprezentace ČR v plá-
žovém volejbale) a Honzovi Baje-
rovi (1. liga mužů). Nyní má dobře 
nakročeno třeba Matouš Kratochvíl 
(1. liga mužů) nebo Vojta Bígl, Jirka 
Pazour, Ondra Hulínský a Tadeáš 
Kysela (všichni extraliga juniorů). 
Ale zásadní je z kluků vychovat dob-
ré sportovce a hlavně dobré lidi, kte-
ří své sportovní zkušenosti dokážou 
pak uplatnit i v osobním životě.

Proměnila se v poslední době 
větším způsobem nabídka pohy-
bových aktivit ze strany Sokola? 
Vnímáte změnu trendů? 

Určitě ano. Všestrannost, která 
se dříve opírala o prostná a gymnas-
tiku, se transformovala do nových 
aktivit, jako byly nedávno třeba zum-
ba, step aerobik nebo jumping a nyní 
jsou parkur nebo třeba tance. Sporty 
se drží v Hradišti tradiční, tedy vo-
lejbal, stolní tenis, nohejbal a hobby 
florbal, ale nově také třeba billiard 
nebo tance v TASK Impuls.

Budete po odeznění pandemie 
připravovat nějakou náborovou 
akci, abyste podpořili návrat dětí 
a dospělých ke sportu?

Bude to záležet na jednotlivých 
oddílech. Jako Sokol se chystáme 
na konci června připojit k celostát-
ní Noci sokoloven – ukážeme naši 
budovu, připomeneme historii jed-
noty a představíme naši současnou 
činnost. Jako trenéři volejbalové 
mládeže bychom rádi kontaktovali 
děti ve školách a nabídli jim zapo-
jení do volejbalových přípravek, ale 
uvidíme, zda to bude možné. Touto 
cestou bych rád upozornil rodiče 
dětí ve věku 7-10 let a případně i tro-
chu starších, že se mohou už nyní  
i s dětmi přijít podívat v úterý a čtvr-
tek na tréninky přípravky a mladších 
žáků od 16 hodin na kurty za soko-
lovnou. Rádi necháme příchozí děti 
si s námi i zasportovat, pokud by 
si chtěli volejbalové dovednosti ne-
závazně zkusit. Mladých sportovců  
a sportovkyň není nikdy dost.

Martin Weiss
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Výtvarná výchova poštou
I v době izolace probíhala na gym-
náziu výtvarná výchova, a to netra-
diční, pro někoho úplně novou for-
mou. Studenti dostali zadání poslat 
ručně psaný a výtvarně pojatý dopis.

Jak je to dlouho, co jste někomu 
rukou napsali dopis a vhodili ho do 
poštovní schránky? Možná si na to 
už ani nepamatujete. A kdy jste do-
pis dostali vy? Už je to také dávno? 
Představte si tu radost, když najdete 
ve schránce opravdové psaní, které 
má krásně pomalovanou obálku.  

A naopak si vybavte, jak  tíživá může 
být samota – i zdravé tělo rychleji 
chřadne, když mu chybí kontakt  
s okolím. A právě z toho vychází náš 
sociální projekt „Radost v obálce“, 
který vytvořila vyučující výtvarné vý-
chovy na Gymnáziu Mnichovo Hra-
diště Eva Kozáková a zapojila do něj 
své studenty. 

Jejich úkolem bylo (a stále je, 
protože projekt pokračuje) ilustro-
vat či jakkoli vyzdobit  obálku, do 
ní napsat nějaký milý vzkaz nebo 

namalovat obrázek. Kdo nemá po 
ruce obálku, má další výzvu a může 
ji sám vytvořit. Pomalované obálky 
nemusí být mistrovským dílem – 
není na nich ale uveden adresát. 
Autoři je vloží do „obyčejné“ obál-
ky a zašlou na adresu učitelky. Ta 
pak shromážděné dopisy doručí do 
nemocnice Motol, kde potěší děti  
i dospělé pacienty trpící v současné 
době osaměním kvůli zákazu ná-
vštěv. 

Studenti už dnes mnohem lépe 

vědí, co je samota. Sami si sociál-
ní izolaci vyzkoušeli. V dopisech 
píší, jak se mají, co dělají celý den, 
namalují obrázek, napíšou recept, 
cokoli. Projektu se můžete zúčastnit  
i vy. Když napíšete zpáteční adresu, 
možná  dostanete odpověď od nové-
ho kamaráda či kamarádky. Určitě 
vás ale zahřeje u srdce pocit, že jste 
někomu poslali chvíli radosti.

Eva Kozáková, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Inspirativní Základní škola 
Partyzánská v České Lípě

Původně na podzim plánované 
setkání s ředitelem Základní školy 
Partyzánská v České Lípě Karlem 
Minaříkem a jeho kolegyní Micha-
elou Novákovou, koordinátorkou 
pro inkluzi a výchovnou poradkyní, 
se uskutečnilo na začátku května  
v online prostředí. Charismatický, 
nápady oplývající pan ředitel oka-
mžitě vtáhl účastníky setkání na 
téma Inspiromat společného vzdělá-
vání do děje skupinovou prací, v níž 
byla možnost se zamyslet nad klady 
i zápory inkluze v českém školství. 
Ačkoliv je na mnoha školách pojem 
inkluze téměř „sprostým“ slovem, 
bylo překvapivé, že se přítomní uči-
telé shodli na převažujících kladech 
tohoto konceptu výuky, přičemž nad 
vším se klenul jednou účastnicí zmí-
něný „respekt k jinakosti“!

Formou podcastového rozho-
voru pana ředitele s jeho kolegyní 
Michaelou Novákovou jsme pak měli 
možnost podrobněji nahlédnout pod 
pokličku práce koordinátorky pro 
inkluzi, která byla na škole zřízena 
zhruba před čtyřmi lety s vědomím 
toho, že má-li škola poskytovat kva-
litní inkluzi, musí se jí někdo inten-
zivně věnovat. Koordinátorka inkluze 
je na škole k dispozici nejen žákům, 
ale i jejich rodičům a učitelům, pra-
videlně jim poskytuje konzultace, 
chodí na hospitace do hodin, spo-
lupracuje s asistenty pedagoga  
a snaží se je začlenit do komplexu 
pedagogického sboru. Velmi důklad-
ně jsme mohli poznat také práci sa-
motného asistenta pedagoga, který 
není na ZŠ Partyzánská „osobním 
asistentem“ inkludovaného žáka, 
ale skutečným asistentem konkrétní-
ho pedagoga v dané třídě (takto by 
tomu ostatně mělo být všude, bohu-
žel se tak většinově neděje). Učitel  
i asistent pedagoga si vedou zázna-
my týkající se inkludovaného žáka, 

které si na konci týdne při společné 
evaluaci vyhodnocují. Kromě toho 
koordinátorka inkluze dohlíží i na 
osobní rozvoj asistentů pedagoga, 
nastavuje jim vzdělávání, jehož ob-
sah je následně sdílen v rámci školy. 

Tento skvěle nastavený systém 
funguje díky řediteli, který si je vě-
dom důležitosti inkluze a povědomí 
o tématu šíří i ve svém pedagogic-
kém sboru například na výjezdních 
poradách na začátku školního roku 
či v průběhu celého školního roku při 
pravidelných hospitacích. 

Inkluze se však netýká pouze 
dětí s poruchami řeči či chování, 
dyslektiků či dysgrafiků, dětí s po-
ruchou autistického spektra atd., 
ale i dětí nadaných a mimořádně 
talentovaných. Jde o děti, které mají 
mimořádné intelektové předpoklady, 
zpravidla však nemají samé jedničky 
ani se v hodinách stále nehlásí, na-
opak hledají neobvyklá řešení zada-
ných úloh, nevyhovují jim zaběhnuté 
postupy – práce s nimi proto bývá 
složitější. Obvyklým stereotypem ve 
školách pak je nakládat těmto dětem 
více úkolů, ale tudy cesta nevede 
(předpoklad, že s inteligencí roste 
výkon, je mylný). Bohužel je typic-
kým projevem a problémem těchto 
dětí nezájem, nuda, demotivace. 
Jak s touto skutečností nakládají na 
ZŠ Partyzánská? Systémem oboha-
cujících hodin českého jazyka a ma-
tematiky, kdy se do malých skupinek 
sdružují ti „šikovní“, nominovaní tříd-
ními učiteli jednotlivých tříd. Žáci na 
těchto hodinách plní logické úlohy, 
mají též šanci navštěvovat vybrané 
předměty o ročník výš. V koncepci 
péče o nadané a mimořádně talen-
tované děti je i vzdělávání a komuni-
kace s rodiči.

Bylo obohacující vidět i slyšet, 
jak na ZŠ Partyzánská pedagogo-
vé „hoří, protože jedině tak mohou 
zapálit i ostatní“. Inspirující škola, 
inspirativní pan ředitel, skvěle pojatá  
a hlavně fungující inkluze s vědo-
mím toho, že všem by mělo jít o kva-
litní vzdělávací systém a vzdělanou 
společnost a rovný přístup všech 
dětí na vzdělávání!

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Co dělaly učitelky školky v Jaselské, když bylo zavřeno?
V momentě, kdy se všechny mateř-
ské školy v rámci protiepidemických 
opatření uzavřely, začaly jsme nejpr-
ve s důkladným úklidem a desinfek-
cí hraček, pomůcek, nábytku, dveří 
apod.

 Každý týden jsme pak připra-
vovaly distanční vzdělávání pro děti  
s povinnou školní docházkou. Ně-
kolik zábavných pracovních listů  
a omalovánek jsme nachystaly i pro 
mladší děti. Například vybarvovací 
kalendáře (mašinka či velikonoční 
vajíčka), kde děti každý den vybar-
vily jeden vagónek, v dalším pak 
vajíčko, aby jim čas, kdy nemohou 
do školky, lépe utekl. Rodičům byly 
materiály posílány e-mailem nebo 
jim byla nabídnuta možnost osobní-
ho odběru. Při nástupu předškoláků 

zpět do mateřské školy vypracované 
úkoly děti odevzdaly a paní učitelky 
jim je založily do portfolií. 

Každá paní učitelka vypracova-
la několik projektů, které přispějí ke 
zkvalitnění vzdělávání dětí. Pomůc-

ky byly zhotoveny v několika prove-
deních tak, aby je mohly využívat 
děti ve všech třídách. 

Během této doby jsme se také 
účastnily on-line vzdělávání – webi-
nářů, abychom si nadále prohlubo-
valy své znalosti a dovednosti v práci 
s dětmi a v jejich správném vedení. 

Další z činností, které jsme vě-
novaly hodně času, bylo vylepšování 
chodeb v mateřské škole. Během pár 
týdnů se pod našimi štětci změnily  
v útulné a veselé prostředí. Tématem 
výmalby jsou hlavně postavičky dětí, 
hračky a zvířátka. Pevně věříme, že 
„nové“ chodby přispějí k radostnější 
atmosféře v této náročné době. 

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská

Dopisy, přáníčka a květiny z Veselé pro radost
Mateřská škola ve Veselé vždy 
spolupracovala se Spokojeným do-
movem. Děti vystupovaly při nejrůz-
nějších slavnostech a příležitostech, 
například v rámci setkání s klienty  
a přáteli pečovatelského Domu Lud-
mila. 

V této nelehké době nejsou 
osobní setkání možná, a tak nás  
s dětmi napadlo, že radost budeme 
posílat poštou. Děti vytvořily přáníč-
ka a papírové květiny, vše vložily do 
veliké obálky a pošťák zásilku ná-
sledně odevzdal na dané adrese.

Děti z Veselé (školky)

Pěvecké sbory pořádají
před novou sezónou nábor 
Mnichovohradišťské pěvecké sbory 
vyhlašují nábor nových členů pro 
další sezóny, ve kterých už snad ne-
budeme zpívat jen online, jako tomu 
bylo letos! 

Do přípravných sborů Koťata 
a Zvonečky hledáme zpěváčky ve 
věku 5 až 11 let. Talentové zkoušky 

proběhnou v úterý 8. června od 15 
do 18 hodin a v pátek 11. června 
od 13:30 do 17 hodin ve zkušebně 
sborů v ZUŠ Mnichovo Hradiště (Pa-
lackého ulice 38).

Tomáš Hejl,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Talentové zkoušky do ZUŠ
Talentové zkoušky do ZUŠ v Mni-
chově Hradišti budou probíhat od 
7. do 11. června, každý den od 13 
hodin. Podrobné informace najdete 
na www.zusmh.cz a na nástěnce v 
průjezdu ZUŠ na adrese Palackého 
38. Hlásit děti můžete do hudebního, 
výtvarného, tanečního a literárně-
-dramatického oboru.

Eva Ševců,
Základní umělecká škola MH
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První Noc sokoloven v Mnichově Hradišti CHODÍM PO MĚSTĚ
Dnes chci vyjádřit „díky“ lidem ko-
lem sebe. Ať už to jsou nejbližší z 
rodiny či profesionálové různých 
služeb. A zcela zákonitě u nich jde 
ruku v ruce profesionalita s vysokou 
morálkou, což se pak projevuje na 
kvalitě jejich práce. Děkuji tedy svým 
nejbližším sousedům, děkuji Mírovi 

z Amouse Bouche za vynikající obě-
dy, Kristýnce za dobroty – mlsnoty, 
Blaničce Vodvářkové, paníí Rajtro-
vé, paní Haškové, paní Bucharové 
za péči o moji fyzickou kondici,  
a tím potažmo i o moji psychiku. O to 
ostatní se postará příroda, kterou si 
mohu díky nim ještě užívat.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Náruč rozvolňuje, veřejnost může opět vybírat z pestré 
nabídky služeb a aktivit rodinného centra
Postupné rozvolňování protiepi-
demických opatření nám konečně  
v těchto týdnech umožňuje spustit 
téměř všechny aktivity, byť zatím  
v omezeném režimu. Jaký máme 
tedy rozvolňovací plán?

Od 17. května je otevřená her-
na, která může přivítat až tři dospělé 
a jejich děti. Termín návštěvy je tře-
ba objednat u koordinátorky Katky 
na tel. čísle 736 689 260. Od 24. 
května je opět v provozu miniškolka. 
Informace o jejím provozu získáte 
na tel. čísle 775 964 311. Některé 
kurzy, besedy a setkávání (napří-
klad svépomocné skupiny apod.) 
by mohly být možné od 24. května, 
pokud opatření umožní minimálně 
deset účastníků akce ve vnitřních 
prostorách. V době uzávěrky Kame-
lotu jsme tuto informaci ještě neměli.  
Provoz v Mnichově Hradišti odstar-
tovaly 24. května kurzy Mimicvičení  

a Zpívánky řídící se rovněž aktuální-
mi opatřeními.

U všech výše uvedených aktivit 
bude nutné čestným prohlášením na 
naší prezenční listině doložit (kromě 
dětí do šesti let) aktuální negativní 

test, prodělání covidu v posledních 
90 dnech, nebo očkování.

Bez změn běží naše poraden-
ství, stále za zvýšených hygienic-
kých požadavků, a centrum podpory 
náhradní rodinné péče – pro veřej-

nost opět startují informační setkání 
o pěstounské péči (tel. 702 384 074).

Víme, že už jste natěšení, už 
v polovině května jste nám často 
telefonovali, jak to vypadá a proč 
už nefungujeme, když jsou plná 
sportoviště a obchody. Rodinná 
centra ale spadají do jiné kategorie 
než sportovní organizace a vztahují 
se na nás přísnější omezení. Navíc 
personál měl v půli května ještě děti 
v rotační výuce a nemohl tedy na-
stoupit v plné polní. 

Ke zpříjemnění čekání jsme na-
bídli on-line program, v rámci něhož 
lektorky z Turnova i Mnichova Hradi-
ště stále ještě připravují nová videa, 
naleznete je na našem webu www.
naruc.cz. 

Anna Bergerová, 
kontaktní a programový pracov-

ník, Centum pro rodinu Náruč

Náruč v době protiepidemických opatření nabídla také akce pro individuální 
skupiny – čarodějnické putování na Valdštejn nebo výlet k Zrcadlové koze.

Sejdeme se pod lípou
Tak tohle je ona! Lípa, kterou zasa-
dili obyvatelé Kláštera Hradiště nad 
Jizerou v roce 1968. Najdete ji ve 
sportovním areálu schovanou u po-
rostu náletových dřevin a vzrostlých 
smrků.

Jsme skupina místních nadšen-
ců, kteří by rádi dopřáli lípě více pro-
storu ke zdárnému růstu a promě-
nili tento zanedbaný kout v kvalitní 
veřejný prostor určený k setkávání 
sousedů. V plánu máme vyčištění  
a zpevnění okolí stromu, umístění 
dřevěných lavic a malého pódia pro 
příležitostné hudební večery či dět-
ská divadélka. Scházet bychom se 
chtěli i při komunitním grilování, tak-
že vyzděný gril je nezbytná položka 
plánovaného mobiliáře. Po dokon-
čení plánujeme pořádat rozmanité 
akce komorního charakteru. 

Do této přeměny jsme zapojili 
místní obyvatele a zaměřili se také 
na děti a mladistvé. Především  
u těchto skupin totiž cítíme, že pro 
ně podobná zkušenost může pomo-
ci utvářet pozitivní vztah k místu, což 
vnímáme jako velmi cenné. 

Většinu prací si dokážeme 
udělat sami. Na materiál a výrobu 
lavic od místního truhláře jsme ale 
peníze potřebovali. A proto jsme se 

rozhodli požádat o pomoc veřejnost. 
V dárcovské kampani, kterou jsme 
uspořádali, se nám podařilo vybrat 
takřka 40 tisíc korun, z čehož máme 
velkou radost. Nečekali jsme takový 
výsledek. Ještě větší radost nám 
ale udělalo množství lidí, kteří se do 
sbírky zapojili. Darem jsme dostali  
i nemalou část stavebního materi-
álu. Projekt vedle veřejnosti a obce 
Klášter Hradiště nad Jizerou podpo-
řila také Nadace Via v rámci svého 
programu Živá kultura.

Prostor kolem lípy už jsme sta-
čili vyčistit a v polovině května jsme 
zahájili terénní úpravy. Další práce 
budou následovat a předpokládáme, 
že už v létě se budeme na uprave-
ném místě pravidelně scházet.

Za Sejdeme se pod lípou 
Martin Pálka, Michala Mydlářová 

a Josef Železný

Bezplatné poradenství pomáhá lidem v nesnázích

Adresa: Sirotkova 1242, Ml. Boleslav
Konzultační hodiny: čtvrtek 10 – 12  
a 13 – 16 hodin 
tel.: 725 306 332
email: poradna@respondeo.cz
Doporučujeme se předem objednat.
Více informací o činnosti Respondea 
najdete na www.respondeo.cz

KontaktOcitli jste se v nepříjemné životní situaci? Nevíte, jak nastalý problém řešit? 
Obraťte se na občanské poradenství Respondeo, kde vám profesionálně, dis-
krétně a především bezplatně pomůžou problém vyřešit. 

Pomoc v poradně hledejte, když řešíte: rodinné právo (rozvod, svěření dětí 
do péče, výživné), majetkoprávní vztahy (dědictví, spoluvlastnictví, darování), 
bydlení (nájemní vztahy, společenství vlastníků jednotek), pracovněprávní 
vztahy (výpověď ze zaměstnání, práva zaměstnanců), spotřebitelské právo (re-
klamace), dluhy (vymáhání, exekuce, práva dlužníků i věřitelů) a další…

Aktivity projektu Občanské poradenství na Mladoboleslavsku jsou podpo-
řeny z prostředků Evropského sociálního fondu. (nhv)

Po loňské vynucené pauze se vrátily  
do Domova Modrý kámen čarodějnice
Až do roku 2019 byl Domov Modrý 
kámen 30. dubna každoročně dě-
jištěm velkolepého čarodějnického 
bálu, a to za hojné účasti veřejnosti 
i klientů z jiných domovů pro senio-
ry. Dění okolo covidu bohužel tradi-
ci přerušilo. Jsme ale rádi, že nám 
letos situace umožnila uspořádat 
alespoň komorní čarodějnickou akci 
ve venkovním prostředí přilehlého 
parku, s velkou opatrností a za dodr-
žení všech opatření. Po dlouhé době 
to bylo pro všechny naše klienty  
a také zaměstnance velké a vítané 
zpestření.

V současné době jsme v Domo-
vě Modrý kámen zcela bez covidu, 
nadále dodržujeme všechna platná 
protiepidemická opatření a proočko-
vanost personálu i klientů postupně 
stoupá. Věříme, že plný, a přede-
vším trvalý návrat do normálních 
kolejí nastane již brzy.

Petr Novák,
Domov Modrý kámen

V červnu se uskuteční historicky 
první Noc sokoloven v našem měs-
tě. Můžete se těšit na prohlídku bu-
dovy s výkladem, vzpomínky na Bio 
Sokol, výstavu sbírkových předmětů 
a praporů, přednášku o historii jed-
noty a výstavu o padlých bratrech. 
Popovídáme si o významných udá-
lostech, jež se odehrály v naší soko-
lovně, jako byl jediný státní pohřeb 
uskutečněný mimo hlavní město, 
nebo o ukrývání válečného zajatce z 
Velké Británie během druhé světové 
války.

Ze sportovního programu mů-
žete očekávat vystoupení TK Impuls 

a ukázku letošního tématu Noci so-
koloven – lidských pyramid, ale také 
taneční workshop nebo exhibici stol-
ního tenisu a možnost vyzkoušet si 
hru proti robotu.

Pokud máte zajímavé vzpomín-
ky nebo fotografie z budovy mnicho-
vohradišťské sokolovny a budete se 
chtít o ně podělit, rádi vás vyslech-
neme.

Těšíme se na vás 25 června od 
17 do 21:30 hodin v naší sokolovně. 
Na Zdar!

Aleš Rychlý ml., vzdělavatel,  
TJ Sokol Mnichovo Hradiště Mnichovohradišťská sokolovna kolem roku 1930.
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Knobloch: Máme před sebou poslední krok
Stojaté vody českého fotbalu notně 
rozvířila iniciativa F-evoluce, o které 
už se mohli dočíst také čtenáři Ka-
melotu. Bylo tomu v souvislosti se 
zvolením Tomáše Ježka, někdejšího 
předsedy MSK, do čela okresního 
fotbalového svazu. Nyní se F-evo-
luci podařilo dosáhnout další mety 
na úrovni kraje, kdy byl krajským 
předsedou fotbalového svazu zvo-
len její kandidát Tomáš Neumann. 
Je to zdání, nebo středočeský fotbal 
opravdu čekají velké změny? Na to 
odpovídal nově zvolený člen Výkon-
ného výboru Středočeského krajské-
ho fotbalového svazu a předesada 
MSK Ondřej Knobloch.

F-evoluce dosáhla mimořádného 
úspěchu, když byl kromě Neu-
manna, kandidáta na předsedu, 
zvolen také výkonný výbor v ta-
kové podobě, v jaké jej F-evoluce 
navrhovala. Co pro vás prakticky 
zvolení do výboru znamená? 

Zvolení do VV SKFS je pro mě 
v první řadě velká pocta, na dru-
hou stranu je to nejen pro mě veli-
ce zavazující. Středočeský kraj je 
největší v celé republice, je nejvíce 
na očích a má největší počet členů.  
V této pro fotbal složité době o to 
více, protože většina klubů a přede-
vším hráčů bude očekávat, že na-
směrujeme fotbal novým, správným  
a férovým směrem. To jsme si dali za 
cíl, to se budeme snažit splnit a jsem 
přesvědčený, že toho dosáhneme. 
Nepůjde to však mávnutím proutku. 
Bude k tomu potřeba chuť a vůle 
klubů, hráčů, funkcionářů, jelikož 
každý musí začít především sám 
u sebe. Vzhledem k tomu, jakých 
volebních výsledků jsme dosáhli, 
věřím, že vůle bude a společně se 
nám povede udělat ze středočeské-
ho fotbalového svazu výkladní skříň 
ČR. Tým lidí, který jsme pro vedení 
svazu sestavili a se kterým jsme po-
sledního půl roku jezdili po celé zemi 
a potkávali se s lidmi z fotbalového 
prostředí, je velmi různorodý, ale 
pevný a má společné cíle. Předseda 
Tomáš Neumann, Antonín Barák, 
Pavel Chán, Tomáš Novák, Pavel 
Šmejkal a Tomáš Sluka jsou velikou 
zárukou, že se nám změny společně 
povedou. Dalšími členy VV jsou Petr 
Blažej a Libor Zeman, kteří byli zvo-
leni ze starého vedení.

Dotkne se nějak vašeho působení 
v čele MSK nebo v radě města?

Určitě ne. Co se týká MSK, pra-

Konečně společně!
Milí příznivci turistiky, jistě jste za-
registrovali, že se v měsíci květnu 
postupně začaly rozjíždět turistické 
akce, které jsme pro vás měli připra-
vené, i když opět část z nich musela 
být zrušena. Vy však o ně nepřijdete, 
pouze je přesuneme a uskutečníme 
v pozdějším termínu.

Čtrvrtý ročník tradičního výletu 
„Zásadně na Zásadku“ jste letos 
mohli absolvovat kvůli vládním ome-
zením zcela netradičně v průběhu 
jednoho měsíce (od 11. dubna do 
9. května) a užít si tak toto krásné 
místo individuálně.

Další akcí, do níž se stále ještě 
můžete zapojit a která trvá až do 19. 
června, je „100 jarních kilometrů“. 
Zapisujte si své nachozené či na 
kole absolvované kilometry a zare-
gistrujte se na našem webu. Akce 
vyvrcholí vyhlášením účastníků  
s nejvíce získanými kilometry, pří-
padně vyhlášením nejmladšího či 
nejstaršího účastníka, kteří obdrží 
drobné odměny s logem Klubu čes-
kých turistů.

Na červen máme připraveno 
několik výletů, které by vás mohly 
zaujmout. Nezapomněli jsme na děti 
ani na seniory či na zdatnější turisty,  
každý si v naší nabídce najde ten 
svůj výlet. Ať už to budou senioři, 
kteří se mohou vydat na rozhlednu 
Kopanina, na tajný výlet či ke Ko-
márovskému rybníku, nebo děti, 
jež čekají Borecké skály a jejich 

kouzelné skalní útvary, jako je na-
příklad Kniha nebo Želva. Při téměř 
20kilometrovém výletu si vyrazíme 
na Novopacko, s farářem Pavlem 
Machem poznáme zajímavé kostely 
na Mnichovohradišťsku a děti si při-
jdou na své při předprázdninové akci 
s mnichem Poutníčkem. Více se 
o našich akcích dozvíte na našem 
webu www.kctmh.cz či na našem FB 
profilu.

Velkou radost jste nám udělali 
vy všichni, kterým není lhostejné 
okolí našeho města a kteří jste při-
spěli finančním darem na náš pro-
jekt „Lavičky v krajině“: tímto vám 
chceme moc poděkovat. Na lavičky 
pod hlavičkou KČT bylo vybráno 18 
tisíc Kč, díky tomu vzniknou v dílně 
Jednoty bratrské celkem tři lavičky. 
První lavičku jste již možná zaregis-
trovali nebo na ní již poseděli – byla 
osazena na začátku dubna na cestě 
vedoucí od zámku k Bažantnici, dru-
há lavička bude umístěna v Dolcích 
u pomníku padlým v prusko-rakous-
ké válce. A o třetí lavičce budete 
moci hlasovat vy sami. Předložíme 
vám několik předem vytipovaných 
míst. Její osazení plánujeme na 
podzim.

Těšíme se na setkání s vámi na 
některém z našich výletů či akcí!

Helena Pöllová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

8. ČERVNA
ROZHLEDNA
KOPANINA 
Čekají nás vý-
hledy na Český 
ráj, Ještěd nebo 
Krkonoše. Poje-
deme vlakem do 
Rychnova u Jab-
lonce, dojdeme na 
Kopaninu a přes 
Frýdštejn a Bobov 
sestoupíme na 
Malou Skálu. Vý-
let v délce 10 až 
11 kilometrů.

5. ČERVNA
NOVOPACKO (ROZHLEDNA KOZINEC) 
Cesta nás povede mezi polnostmi podkrkonošské krajiny, typickou novo-
packou rudou zeminou, ke křížové cestě u pramene říčky Zlatnice, přes 
rozhlednu Kozinec, Balka s výstavbou nových moderních domů, zpět do 
Nové Paky na vlak, kde budeme mít v nohách cca 18 kilometrů.

AKCE KLUBU TURISTŮ

19. ČERVNA
ZA POZNÁNÍM KOSTELŮ NA MNICHOVOHRADIŠŤSKU
Třetí pokus o cyklovýlet pod taktovkou pana faráře Pavla Macha nás zavede 
na kole za zajímavými kostely v našem okolí.

13 ČERVNA
ZA ŽELVOU DO BORECKÝCH SKAL 
Děti, nechte rodiče doma a přidejte se k nám při našem výletu Za želvou 
do Boreckých skal. Cestu tam i zpět zvládneme vlakem a naše trasa bude 
čítat zhruba 5 km (ale nachodíte či naběháte jich jistě o něco více!). A co 
nás cestou čeká? Kromě kouzelné Vyhlídky Sv. Čecha na Trosky, symbol 
Českého ráje, se budeme moci „začíst“ do kamenné Knihy, pohladit si Žel-
vu z Boreckých skal, při troše štěstí zhlédnout daňky a v Rovensku pod 
Troskami se sladce odměnit.

20. ČERVNA
AKCE PRO DĚTI S MNICHEM POUTNÍČKEM + VYHLÁŠENÍ 
akce 100 jarních kilometrů. Děti se mohou těšit na nenáročnou stezku  
s úkoly, na jejímž konci se potkají s mnichem Poutníčkem, maskotem na-
šich dětských výletů. V závěru akce budou též vyhlášeny výsledky 100 
jarních kilometrů.

22. ČERVNA
TAJNÝ VÝLET
Jako vždy bude odtajněn až na startu.

29. ČERVNA
KOMÁROVSKÝ RYBNÍK
Kolem Obětního kamene a studánky Hrdinky ke Komárovskému rybníku – 
autobusem do Bosně a turistickým značením přes Skalku, Obětní kámen, 
Hrdinku k Černým loužím do Dua kempu u Komárovského rybníku a přes 
Novou Ves k hospodě Na Křižovatce na autobus. Délka trasy je 9 km.

cujeme ve vedení klubu také týmově 
a každý má na starosti vlastní agen-
du. Máme spolehlivé, samostatné 
a dobré trenéry, výborného pana 
správce Martina Smetanu, kterého 
všichni znají jako „Béďu“ a který se 
nám stará o areál, a spousty výbor-
ných rodičů a fanoušků, kteří v pří-
padě potřeby vždy podají pomocnou 
ruku. Slibuji, že moje pozice před-
sedy bude určitě plněna bez rozdílu 
a co nejlépe. Toto volební období  
v radě města určitě dokončím a příš-
tí rok se hlavně uvidí, jak dopadnou 
komunální volby. Následně se roz-
hodnu, jestli je možné skloubit tyto 
dvě velmi zodpovědné pozice, které 
ovlivňují jak město, tak i sportovní, 
sociální a komunitní prostředí.

Jakou agendu výkonný výbor na 
kraji řeší?

Kompletní agendu spojenou  
s fotbalovým svazem kraje. Ten náš 
má 12 okresů, 120 klubů hrajících 
soutěže dospělých od krajského 
přeboru, dvě A třídy a pět B tříd, 
dále soutěže dorostu a žákovské 
soutěže. Sportovně technická komi-
se má na starost přebírání přihlášek 
do soutěží, rozlosování, přípravy 
termínů zápasů. Komise rozhodčích 
pro zápasy zajišťuje delegáty a roz-
hodčí na veškerá utkání. Po každém 
kole tato komise hodnotí výkony  
a případné prohřešky rozhodčích. 
Disciplinární komise řeší tresty hrá-
čů a tresty spojené se soutěžním řá-
dem. Dále je potřeba mít obsazenou 
a funkční komisi odvolací a revizní. 
To nejdůležitější v celém rozvoji je 
pak samozřejmě mládež. Je fan-
tastické, že máme v našem týmu 
jednoho z nejuznávanějších odbor-
níků na rozvoj mládeže, Antonína 
Baráka, otce našeho úspěšného 
reprezentanta a hráče italské Vero-
ny. Naší prioritou je přivést k fotbalu  
a sportu obecně co nejvíce dětí a za-

jistit jejich odborné vedení. Z tohoto 
důvodu chceme uskutečňovat častá 
školení trenérů od C licencí výše. 
Obdobný systém chceme zavést  
i pro nábor nových a mladých roz-
hodčích z řad fotbalové mládeže. 
Chtěli bychom umožnit i mladým hrá-
čům vykonávat funkce rozhodčích 
při zápasech přípravek či mladších 
žáků v rámci svého klubu. A také dát   
novým mladým rozhodčím stejnou 
péči jakou dostávají hráči, kteří 
mají své trenéry. I rozhodčí by měli 
mít své mentory, kteří na ně budou  
v jejich začátcích nejen dohlížet, ale 
profesně je posouvat a vysvětlovat 
jim chyby.

S jakým rozpočtem budete na kra-
ji pracovat?

Přestože rok 2020 výrazně 
ovlivnila koronakrize, SKFS hos-
podařil stejně jako v roce 2019  
s necelými šesti miliony korun. 
Svaz a jeho bývalé vedení nebylo 
ale takřka vůbec transparentní, tak-
že teprve uvidíme, co na nás čeká 
za zavřenými dveřmi. Počítáme  
s případným auditem, pokud bude 
potřeba. Jsme si ale jistí, že do 
fotbalového prostředí se postupně 
budou navracet partneři i sponzoři  
a že se povede navázat spolupráci 
se Středočeským krajem. S paní 
hejtmanku Peckovou jsme se již 
dvakrát navštívili a předali jí naše 
vize a plány. A nyní, po našem zvo-
lení, bychom měli ve spolupráci po-
kračovat. 

Kluby vyjádřili F-evoluci velkou 
podporu a budou čekat změny. 
Jaká témata budete řešit první?

Čeká nás převzetí kompletní 
agendy a pak musíme ustanovit ko-
mise potřebné k fungování soutěží, 
soutěže nalosovat a připravit na no-
vou sezónu. Chceme ukázat, že fot-
bal hodláme dělat se všemi, kteří mu 

chtějí pomáhat, a ne mu škodit a mít 
z něho osobní profit. Tohle nastavení 
je pro mě zásadní. Chceme spojo-
vat kluby s okresními svazy. Krajský 
svaz tu pak musí být jako servisní 
organizace pro všechny kluby, které 
fotbal hrají. Od té nejmenší vesničky 
po velký klub. Děti a mládež chceme 
vést tak, aby z nich i mimo fotbal byli 
dobří lidé.

Když se podíváte napříč republi-
kou, dosáhla F-evoluce výsledků, 
jaké jste si představovali? 

F-evoluce si od začátku klade za 
cíl dát fotbalu jasnou vizi a směr, kte-
ré povedou k postupnému ozdravení 
fotbalového prostředí. Nyní jsme na 
pomezí. Na úrovni okresních i kraj-
ských svazů se nám změny do velké 
míry dosáhnout podařilo. Do vedení 
těchto svazů a jejich komisí se díky 
F-evoluci zapojilo mnoho nových 
členů fotbalového hnutí. Spousta 
mladých a aktivních lidí. A někteří, 
kteří  z tohoto prostředí v minulosti 
odešli, protože s ním kvůli nečest-
ným praktikám nechtěli už mít nic 
společného, se vracejí. Jak je vidět 
již nyní, naše iniciativa dokázala 
opět spojit fotbal dohromady, otočit 
kormidlo směrem k tomu, aby se zá-
pasy opět rozhodovaly na zelených 
hřištích a na základě kvality výkonu 
hráčů a klubů. Volby, které proběhly 
6. května v pražském hotelu Pyrami-
da ukázaly, že kluby a jejich zástupci 
mají dost podobného vedení kraje, 
jak jej nastavil pan Berbr a pan Liba. 
F-evoluce nastavila směr, se kterým 
se ztotožňují. Proto jsme dostali 
takovou podporu. Nyní máme před 
sebou další a poslední důležitý krok  
k celkové očistě fotbalového prostře-
dí. Na jednotlivých úrovních OFS  
i KFS, v ČFL i MFSL zaznívají hla-
sy, abychom vybrali kandidáty na 
volební valnou hromadu Fotbalové 
asociace ČR a pokusili se uspět  
i zde. Protože cítíme velkou odpo-
vědnost za dokončení očisty čes-
kého fotbalu a nechceme tříštit síly, 
spojili jsme se nakonec s dalším 
proreformním kandidátem Petrem 
Fouskem. Dohromady půjdeme do 
voleb do FAČR, kde bude společným 
lídrem na předsedu právě Fousek  
a Vladimír Šmicer bude kandidovat 
na 1. místopředsedu svazu. Samo-
zřejmě máme i další kandidáty na vo-
lené funkce. Uvidíme, jak to ve čtvrtek  
3. června v Nymburce dopadne.

Martin Weiss

Ondřej Knobloch, člen VV SKFS. Tomáš Neumann, nový předseda SKFS.
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Genealogové se nenudili ani 
během covidových opatření

Genealogie jako koníček má vý-
hodu, že kombinuje různé činnosti 
– bádání a studium o samotě, vzdě-
lávání, cestování, setkávání, návště-
vy… Pandemie tedy omezila pouze 
část našich aktivit. Mnohým z nás 
naopak dala více času především na 
individuální bádání. Tomu nahrává  
i čím dál větší dostupnost digitalizo-
vaných archiválií na internetu. 

Náš spolek se pravidelně schází 
každý měsíc. Během pandemie zpo-
čátku schůzky zrušil, v prosinci 2020 
jsme se však začali scházet on-line 
formou. Čilá je také individuální ko-
munikace mezi členy. A samozřejmě 
pokračuje práce na jednom z dlou-
hodobých výstupů naší činnosti – 
sborníku o „typických“ příjmeních na 
Mnichovohradišťsku.

Těšíme se, až se opět naplno 
otevřou archivy, až budeme moci 
bez omezení na matriční úřady, až 
budou k dispozici ubytovací služby 

pro vícedenní cestování v regionech 
našich předků, až nebudeme mít 
strach o zdraví našich příbuzných  
a pamětníků v seniorském věku  
a budeme je moct bez obav navští-
vit. Ale nenudíme se ani nyní.

www.rodokmenymh.cz
tel.: 724 700 656

PETR NOVÁK
MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ SPOLEK GENEALOGŮ

Čtvrtý rok fungování 
mnichovohradišťského KČT

Mnichovohradišťský odbor Klubu 
českých turistů má za sebou již tři 
roky svého fungování, v polovině 
února jsme vstoupili do společného 
čtvrtého roku. Během této doby jsme 
do svých řad nalákali na padesátku 
turistů různého věku – od předškol-
ních dětí přes dospěláky až po seni-
ory – a uskutečnili jsme pro ně (ale 
i širokou veřejnost) řadu akcí. Výlety 
plánujeme od března do listopadu 
a jsou mezi nimi i výlety seniorské, 
vodácké, dětské či cyklo-pěší.

Kromě výletní činnosti se zamě-
řujeme i na zvelebování okolí turistic-
kých cest (ale nejen jejich) – zapoju-
jeme se do celostátní akce Ukliďme 
Česko, pomáháme při zvelebování 
pláže u Jizery, uklízíme kolem srubů 
u Jizery, zasadili jsme krásné duby u 
Přestavlckého rybníka, podíleli jsme 
se na výsadbě třešňové aleje do 
Hoškovic, pod naší patronací vznik-
la geostezka před Základní školou 
Studentská, ve spolupráci s Jedno-
tou bratrskou obohatí okolí našeho 
města tři krásné lavičky.

Upřímně doufáme, že radost 
z plánování všech akcí se přenáší 
i na vás, jejich účastníky. Zpětnou 
vazbou, že to snad „děláme dob-
ře“, jste pro nás právě vy, účastníci 
našich výletů, kteří přijdete poprvé, 
i vy, kteří s námi chodíte opakovaně. 
Věříme, že se spolu brzy potkáme 
na některém z našich výšlapů. 

www.kctmh.cz

MARKÉTA TOMÁŠOVÁ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, ODBOR MNICHOVO HRADIŠTĚ

Sokola ni covid nezdolá
Nejstarší aktivní mnichovohradišť-
ský spolek přežil za svoji skoro sto-
šedesátiletou historii mnoho nástrah  
a útlaků. Období koronaviru nebude 
výjimkou, byť se cvičení a spolkový 
život v sokolovně na nějakou dobu 
zastavil. 

Mnichovohradišťský Sokol měl 
před rozšířením nákazy bezmála 
500 členů, většinou mladší 18 let, 
kteří aktivně sportovali a setkávali 
se. Valná většina byla na obnovení 
činnosti hodně natěšená a první 
povolené tréninky oddílů volejbalu, 
nohejbalu, stolního tenisu, billiardu  
a tanečního oddílu IMPULS to jen 
potvrdili. Do tréninkového zápřahu 
se vrátili skoro všichni. Nejtěžší to 
bylo ale asi pro trenéry, kteří museli 
koncipovat tréninky trochu jinak, než 
byli zvyklí. Jako poslední čekají na 

obnovení cvičení v oddílech vše-
strannosti, kam si mohou chodit 
zacvičit i nečlenové. Kondiční cviče-
ní pro seniorky se už rozběhlo, ale 
cvičení dětí (batolidlo, rodiče a děti, 
předškolák a parkour) bude zahájeno 
nejspíš až v září. Věříme, že se nám 
podaří udržet standard minimálně  
z předcovidového období. Rádi mezi 
sebou uvítáme nové kamarády, kteří 
si rádi zacvičí nebo zahrají nějaký 
sport v rámci hobby hodin. 

Jak to v sokolovně nyní vypadá 
nebo zajímavosti z historie mnicho-
vohradišťského Sokola, budete moci 
prozkoumat v rámci letošní Noci so-
koloven, která se koná 25. června. 
Veškeré podstatné informace ze 
sokolského dění najdete na webu 
www.sokolmh.cz nebo na FB profilu.
Sportu zdar!

JAN MAREŠ
TJ SOKOL MNICHOVO HRADIŠTĚ

Jednota bratrská obnovila 
bohoslužby i klubovou činnost

V současné době umísťujeme  
v okolí města lavičky, které již našly 
svého patrona. Tyto lavičky vyrábí-
me v naší truhlářské dílně a instalu-
jeme na objednávku. Pokud se i vy 
chcete stát hrdým patronem lavičky 
umístěné v přírodě okolo Mnichova 
Hradiště, můžete se nám ozvat. Více 
o projektu na www.jbmh.cz.

Naše truhlářská dílna připravuje 
kromě laviček také nové stoly, lavice 
a další vybavení pro náš letní tábo-
rový pobyt.

Pokračuje rovněž naše klubová 
činnost – volnočasový klub i mládež-

nický klub se zaměřují na společné 
poznávání okolí našeho města, po-
případě na hry a sport. 

Aktuálně se chystáme aktivně 
zapojit do připravovaných oslav Vác-
lava Budovce z Budova, které letos 
proběhnou 26. června. Připravuje-
me aktivity pro rodiny s dětmi, jejichž 
dějištěm bude cesta od zámku na 
Zásadku.

Obnovujeme také nedělní bo-
hoslužby ve Volnočasovém centru 
– konají se vždy od 10 hodin.

Těšíme se na setkání s vámi na 
některé z pořádaných akcí.

JAN SALABA
SBOR JEDNOTY BRATRSKÉ V MNICHOVĚ HRADIŠTI

Zvonky zvou mladé zpěváky na talentové zkoušky
Pěvecké sbory, které zastřešují 
Zvonky, zpívají v Základní umělecké 
škole v Mnichově Hradišti. Jsou to 
dětské pěvecké sbory Koťata (5 – 9 
let), Zvonečky (9 – 11 let), Zvonky 
(11 – 19 let) a smíšený pěvecký sbor 
dospělých Continuo (20+). Rádi by-
chom v příštím školním roce rozšířili 
řady nejmladších zpěváků, proto po-
řádáme v týdnu od 8. června talen-
tové zkoušky. 

Informace o nás najdete na 
www.zvonky.eu. Od září doufáme  
v „normální“ činnost a pak se mů-
žete těšit také na koncerty všech 
oddělení.

ALENA HEJLOVÁ, DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR ZVONKY

Osmaka Opo

Kmen Osmaka Opo při Lize lesní 
moudrosti zažil stejně jako mnozí 
další mnoho změn. Pro mě osobně 
situace kolem covidu znamenala, 
obrazně řečeno, zatáhnutí za ruční 
brzdu, kdy najednou bylo dost času 
na rodinu a třeba i zahrádku. Bylo 
třeba přehodnotit priority. Předtím 
jsme mohli vybírat z tolika lákavých 
akcí, že se to všechno ani nedalo 
stihnout. Najednou nic. Když pak 
došlo k nějakému tomu rozvolnění, 
hned jsme si víc vážili každé příleži-
tosti k setkání s kamarády, lidmi.

Také jsme se všichni museli 
chtě nechtě naučit používat moderní 
technologie ke komunikaci s kde-

kým. Tak jsme ve kmeni třeba i slavili 
narozeniny. A teď víme, že skutečně 
plnohodnotné sociální kontakty se 
takto pěstovat nedají!

V mezidobí uvolnění jsme sta-
čili prožít i hodně hezkých chvilek 
a jsme za ně rádi. Jsme především 
parta kamarádů, kteří spolu hod-
ně prožili a chtějí prožívat i nadále.  
A jedním z našich společných cílů je 
nabídnout i našim dětem, jak v du-
chu woodcraftu žít a pěstovat vztah 
k přírodě, kamarádům a lidem. Ne-
mám obavu, že by další karanténa 
mohla způsobit konec mnichovohra-
dišťského kmene Osmaka Opo.

VLASTIMIL KOCOUREK
OSMAKA OPO / LIGA LESNÍ MOUDROSTI

1896 - 2021: 125 let Obce baráčníků
V letošním roce si naše Staroslavná 
vlastenecko-dobročinná sdružená 
obec baráčníků pro Mnichovo Hra-
diště a okolí (jak zní původní plný 
název našeho spolku) připomíná už 
zase půlkulaté jubileum, 125 let exis-
tence. Stodvacáté výročí jsme v roce 
2016 řádně oslavili v zámeckých za-
hradách, v tomto roce to asi bude s 
oslavami těžší, ale nevzdáváme se 
nadějí.

Čeští baráčníci byli založeni 
jako dobročinný spolek již v roce 
1873; od počátku šlo o nepolitickou 
organizaci, zejména udržujíci staro-
české zvyky a tradice. Tak spolek, 

MARTINA BACHOVÁ, OBEC BARÁČNÍKŮ MNICHOVO HRADIŠTĚ

včetně našeho, přežil více než sto-
letí... Baráčníci na akce oblékají tzv. 
„svéráz“, tedy: tetičky vyšívanou ha-
lenku a tmavou sukni, sousedé koši-
li, dlouhé kalhoty a čapku, případně 

vestu či kabátec. Zde v regionu se 
ke slavnostním příležitostem nosí 
mladoboleslavský či pojizerský kroj, 
ve kterém nás často můžete spatřit 
i při různých výročích či městských 
slavnostech.

Rádi mezi sebou uvítáme i další 
zájemce o členství. Přijďte se k nám 
jen podívat, „osahat si“ kroj... Třeba 
se vám zalíbí. Dozvíte se leccos za-
jímavého z historie nebo si s námi 
zazpíváte lidové písničky a zatančíte 
při nějaké veselici.

 
baracnici-mh@seznam.cz

tel. 605252917 

Rybáři už zvou na své revíry
U rybářů se covid podepsal nejvíce 
na činnosti rybářského kroužku. Roč-
ník 2019/20 byl s obtížemi dokončen 
a ročník 2020/21 byl zrušen úplně. 
Naše akce pro veřejnost jsme muse-
li rovněž kompletně zrušit. Výjimkou 
byl závod RZ Sumec, který se „svezl“  
s rozvolněním týkajícím se cesto-
vání, kdy na konci června loňského 
roku bylo možné něco upořádat. 

Uvnitř organizace muselo ale 
vše fungovat. Byť s omezeními, pro-
váděli jsme hospodářskou činnost, 
na základě vyjímek ministerstva 
zdravotnictví. Do nich spadaly třeba 
výlovy a starost o chovné revíry. Dal-
ší neodkladné práce probíhaly indi-
viduálně. Pro našich 470 členů jsme 
byli k dispozici a komunikovali jsme 
s nimi, přes web, Facebook a email. 
S novým rokem bylo potřeba vyřídit 
pro všechny nové známky, vybrat 
staré povolenky a vydat nové. Co-
vid nás posunul dokonce o kousek 
dál. Zřídili jsme totiž novou službu,  
v rámci níž bylo možné vše zařídit 
on-line z domova. Zkrátka, chod 
místní organizace se úplně neza-
stavil. 
   Nyní s napětím sledujeme další 
vývoj rozvolnění. Pokud nám to situ-
ace dovolí, v polovině června chys-
táme akci pro naše mladé rybáře 
„Pojďme k vodě“. Děti budou moci 

spolu s rodiči nebo prarodiči strávit 
dopoledne na RMV (revír místního 
významu, pozn. red.) Veselá. Cílem 
nebude ulovit co nejvíce ryb, ale být 
venku a užít si to. Pro rybáře bude 
připraveno překvapení. S dětmi jsme 
se neviděli téměř dva roky, tak se 
moc těšíme. Na 25. – 27. června 
jsme připravili závod v lovu sumce 
velkého. Akce proběhne sice bez 
občerstvení, ale vzhledem k tomu, 
že se na závod všichni těší a je již 
plně obsazen, tak to nikomu nevadí. 
V době dovolených tradičně žádné 
akce neplánujeme. Co nás čeká  
v září, nevíme. V plánu je dopolední 
veřejný závod RZ Veselá a dva ví-
kendové závody v lovu kaprů. Snad 
se opět rozeběhne rybářský kroužek 
a vše se vrátí k normálu.
   Závěrem si dovolíme poděkovat 
všem členům místní organizace, 
kteří si i v době omezení plnili své 
povinnosti a pomáhali nám s cho-
dem organizace. Děkujeme městu 
Mnichovo Hradiště a Středočes-
kému rybářskému svazu za pod-
poru. Všem přejeme hodně zdraví  
a těšíme se opět u vody, na parketu,  
v kanceláři nebo na náměstí.

www.rybarimh.cz
info@rybarimh.cz

FB ČRS MO Mn. Hradiště

JOSEF ĎURČEK
ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MÍSTNÍ ORGANIZACE MNICHOVO HRADIŠTĚ

VÝZVA PRO PODNIKATELE V GASTRONOMII: Redakce Kamelotu nabízí podnikatelům v oboru gastronomie bezplatný prostor pro 
prezentaci jejich podniků v nadcházejícím vydání ve formátu obdobné ankety. Máte-li zájem, napište na kamelot@mnhradiste.cz, obratem 
Vám budou sděleny parametry, jak by měl příspěvek vypadat. Termín pro dodání materiálů je stanoven na 15. června do 12 hodin.
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ANO
Jak hodnotíte dopravní situaci ve městě? Máte návrh, 
jak vyřešit kamionovou dopravu na náměstí?

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 zástup-
ce za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře  
v tomto volebním období bude čekat zpravidla jedna otázka a čtyři odpově-
di (za Žijeme pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO).

Příští měsíc se bude ptát Žijeme pro Hradiště.

Dopravní situace ve 
městě a řešení kami-
onové dopravy? Tak-

řka nerudovské „Kam s ní?“
Všichni auto chceme a použí-

váme. Všichni chceme dobře záso-
bované obchody, dovoz zboží až do 
domu, všichni chceme někde praco-
vat a firma bez zásobování existo-
vat nemůže. A samozřejmě všichni 
chceme všechno hned. Dnes objed-
nat, zítra doručit. Tohle prostě s se-
bou dopravu nese a to nezměníme. 

A musíme si také uvědomit, 
co je v otázkách dopravy město 
kompetentní vyřešit. Mnichovo Hra-
diště, jako všechna historická měs-
ta,  nebylo stavěno pro automobily.  
Z hlediska dálkové dopravy a jejího 
průjezdu náměstím máme ale ob-
rovskou výhodu: vznikla dálnice D10 
a je vyřešen i směr na Mimoň. Ne 
všechna města mají takovéto ob-
chvaty. A nebýt toho, nedalo by se 
na náměstí opravdu projít

Nejhorší je směr na Český Dub, 
včetně napojení lokality za zámkem. 
Bohužel při první etapě výstavby za 
zámkem asi nikdo (kromě investora) 
netušil, jak velký tam vznikne satelit, 
a doprava se neřešila. Dnes v při-
pravovaném územním plánu řešení 
je, ale ruku na srdce, severozápad-
ní obchvat Hradiště se nákladově 

vyšplhá do vyšších stovek miliónů 
korun. Město by ani investorem být 
nemohlo a pro kraj je toto napojení 
na Český Dub naprosto mimo rozli-
šovací schopnost. (A navíc Dub je 
jiný kraj. Že by pomohlo připojení  
k Liberci?). Škoda, že se na začátku 
výstavby za zámkem neřešilo na-
pojení nové čtvrti. Toto dědictví nás 
bude strašit dlouho.

Ohledně tranzitní dopravy se 
také uvažovalo o zákazu vjezdu 
nákladních automobilů nad 7,5 tuny 
na silnici 610 od Mladé Boleslavi do 
Turnova. Vjezd by byl povolen jen 
dopravní obsluze a eliminovalo by 
to tedy tranzitní dopravu a vyhýbání 
se mýtu na D10.  Bohužel Správ-
ně silniční úřad v Mladé Boleslavi 
vydal zamítavé stanovisko, a i přes 
probíhající další jednání jsme spíše 
pesimisty.

Tranzitní a nákladní dopravu 
ovlivníme jako obec a její občané 
velmi málo. Co ale ovlivnit můžeme, 
je doprava osobní a tzv. doprava  
v klidu. Vlastnictví auta je naše svr-
chované právo. A nikdo, ani já, si 
bez auta nedokážeme zatím život 
představit. Ale chovejme se, coby 
majitelé aut, k sobě ohleduplně. Po-
kládejme si denně otázky: Musím jet 
autem na nákup? Musím autem na 
poštu nebo na úřad? Musím parko-

  Jiří Plíhal (ŽpH)
vat na ulici, přestože vlastním dům  
s pozemkem, kam by se auto  
v pohodě vešlo? Neparkuji náhodou 
v rozporu se zákonem? Vejdou se 
ještě vedle mého zaparkovaného 
miláčka hasiči nebo zdravotníci, až 
je bude někdo v ulici potřebovat? 
Opravdu musím parkovat před vcho-
dem, když o 100 metrů dál je třeba 
místo? Uvědomme si, že na parko-
vací místo prostě nemáme žádný 
zákonný nárok. Vím, že při rekon-
strukcích městských komunikací se 
město snaží počet parkovacích míst 
udržovat, a pokud to jde, třeba i na-
vyšovat. To je ale paradoxně vzhle-
dem k současným přísným předpi-
sům pro bezpečnost dopravy hodně 
těžké, pokud mají parkovací místa 
plnit zákonné požadavky. A zřejmě 
nechceme nikdo rušit městskou ze-
leň a stavět parkoviště místo ní.

Závěrem? Buďme k sobě ohle-
duplní, snažme se dopravu autem 
po městě jako jeho obyvatelé mi-
nimalizovat, parkujme jako civilizo-
vaní a přemýšlející lidé. Město se  
v novém územním plánu snaží, aby 
již další dopravní trychtýř, jakým 
je ulice Zámecká, nevznikl, a aby  
i v nových rozvojových lokalitách 
byla doprava a doprava v klidu řeše-
na co nejlépe. Ale pořád je to o nás  
a našich hlavách.

Na dopravu nahlížím 
jen a pouze jako řidič-
ka, do problematiky 

nijak zvlášť nevidím. Nynější uzavír-
ky jsou samozřejmě komplikací, a o 
to více pro přespolní, kteří to tu ne-
znají. Pokaždé, když jedu ulicí Ivana 
Olbrachta, si říkám, že tato trasa 
bude po otevření uzavírky náměstí 
potřebovat také rekonstrukci, proto-
že povrch už se blíží tankodromu.

Určitě by mě zajímalo, jak to 
vypadá s kruhovým objezdem u 
KM Prony a v neposlední řadě, jak 
dopadl projekt, kdy občané mohli 

do mapy zadávat potenciálně ne-
bezpečná místa. Osobně jsem tam 
zadala křižovatku za kolejemi. Když 
totiž vyjíždíte z Nákladní ulice, roz-
hodně nemáte šanci zkontrolovat 
provoz zprava, a to kvůli zaparko-
vaným vozidlům pomalu až v křižo-
vatce.

Co se kamionů týče, potkat ně-
jaký na náměstí právě v tuto dobu je 
doslova na hraně. Jak to řešit? Asi 
bych si dokázala představit i zákaz 
vjezdu kamionů do centra. Ostatně, 
určitě bychom nebyli první město, 
které kamiony ze svého vykázalo 

  Jana Šťastná (ANO)
úplně.

Tím, že to mám do města oprav-
du kousek, osobně se mě netýká 
problematika parkování. Kam mohu, 
dojdu si pěšky nebo dojedu na kole. 
Určitě vítám i možnost půjčování 
sdílených kol. Už jsem se několikrát 
projela od zámku u Lidlu. Doporučuji 
všem! Dnes a denně se ke mně ale 
dostávají informace, že jsou občané 
rozezleni, protože nemají kde zapar-
kovat. Všichni musíme vydržet re-
konstrukci v centru a následná ome-
zení a uzavírky. Vždy si říkám, že to 
za to, jak to bude hezké a nové, stojí.

Dopravní situace  
v Mnichově Hradišti 
odpovídá dopravní 

situaci města na významné spojnici 
dopravních cest. Domnívám se, že 
doprava zatím výrazně nesnižuje 
kvalitu života občanů našeho měs-
ta. Měli bychom být připraveni na 
nárůst kamionové dopravy, pokud 
dá město zelenou rozvoji logistic-
kých center v průmyslových zónách 
na okraji města a nestanoví pod-
mínky, které ochrání před dopravní 
zátěží obyvatele města. Nelze také 
výrazně omezit průjezdnost města 
vybudováním různých překážek, 
protože komunikace č. 610 slouží 
jako objízdná trasa pro dálnici D10 
v případě dopravního kolapsu, způ-
sobeného například hromadnou do-
pravní nehodou.

Snížení průjezdu kamionové 
dopravy na náměstí bez zpoplatnění 

provozu těžkých vozidel na komuni-
kacích mimo dálniční síť bude těžko 
realizovatelné. Určité komplikace 
přináší probíhající rekonstrukce 
náměstí. Větší problémy nás však 
budou očekávat při opravě silničního 
mostu přes Jizeru u Kofoly na komu-
nikaci č. 268. 

Žalostný je současný stav kraj-
ských komunikací ve městě. Výtluky 
v ulici Palackého, 1. máje, Budovco-
vě či Turnovské stále ještě nejsou 
po zimě opraveny. Očekával jsem, 
že město bude mít větší možnost 
ovlivnit stav silnic v majetku Středo-
českého kraje.

Problémy způsobuje objíždění 
stojících vozidel v ulici 1. máje pod 
kostelem naproti pizzerii Brucione.
Není zde řádný výhled na vozidla 
vyjíždějící ze Sokolovské ulice a ne-
bezpečné je i přecházení po přecho-
du pro chodce, pokud stojící vozidla 

  Miroslav Kolomazník (ČSSD a SZ)
před ním nedodrží předepsanou 
pětimetrovou vzdálenost. Vím, že 
se nejedná o setrvalý stav, ale kdo 
tudy pravidelně projíždí, potvrdí, že 
při větší hustotě provozu se to stá-
vá poměrně často. Řešením by bylo 
povolit stání pouze pro vozidla záso-
bování nebo umožnit částečné stání 
vozidel na chodníku před obchody. 

Zvládnutí dopravních komplika-
cí vyžaduje vzájemnou ohleduplnost  
a disciplinovanost všech účastníků 
silničního provozu, především do-
držování povolené rychlosti, bez-
pečné vzdálenosti, umožňování 
přecházení chodců na vyznačených 
přechodech, neporušování zákazu 
zastavení a stání. Jako dobrý příklad 
toho, že to jde, bych uvedl podélné 
parkování ve Studentské ulici, kde 
se  řidiči motorových vozidel sami 
rychle naučili účelně využívat ome-
zený prostor.

Dnešní otázka má 
dvě části a ani na 

jednu nelze odpovědět  
s konkrétním a doporučujícím návr-
hem řešení. 

Jak každý občan našeho ma-
lého města zaregistroval, probíhají 
ve městě rozsáhlé rekonstrukce 
komunikací a veřejných ploch, které 
vyžadují nepříjemná dopravní ome-
zení. Proto vymýšlet v současné 
době reálná opatření na zlepšení 
dopravní situace ve městě je trochu 
jako předpověď počasí. Naše město 
má tu smůlu, že ho protíná silnice, 
která v minulosti byla hlavním tahem 
na Prahu. Výstavba dálnice D10 vý-
znamně odlehčila průjezdní komu-
nikaci městem, ale úplně nákladní 
dopravu přes město nezastavila. Ná-

městí je ve své podstatě křižovatkou 
ve směru do části města Hněvousi-
ce, kde vznikl velký nový satelit, kde 
probíhá výstavba rodinných domů 
a kam jiná příjezdová cesta není. 
Rozvoj bydlení nelze zastavit, a tak 
po dobu výstavby v této lokalitě je 
nutné počítat i s nákladní dopravou 
přes město do této lokality. V přípa-
dě omezení nebo úplného odklonění 
dopravy z centra města budou po-
škozeny zase jiné části města, kam 
bude doprava přesměrována. Mám 
na mysli dopravu nákladní. Uvědo-
muji si a se mnou určitě i mnozí oby-
vatelé města, že tento problém není 
způsoben někým, ale je dán polohou 
a historickou koncepcí města. Men-
ší firmy jsou rozptýleny po celém 
městě, nejsou soustředěny do jedné 

  Petr Havel (ODS)
průmyslové zóny a jejich zásobování 
a odvoz zhotovených produktů způ-
sobuje pohyb nákladních vozidel po 
městě. Po ukončení rekonstrukcí 
komunikací a veřejných ploch, při 
kterých už některé úpravy vedoucí 
k útlumu a optimalizaci dopravy pro-
bíhají, bude nutné znovu dopravu 
ve městě monitorovat a na základě 
výsledků zpracovat dopravní řešení 
pro celé město. 

A k dopravní situaci celkově? 
Za mnohé mohou také sami řidiči. 
Bezohlednost, arogance a celková 
nálada ve společnosti způsobená 
současnou situací a omezeními se 
odráží ve všem. Parkování, zásobo-
vání, zásilkové služby, pošta... Roz-
hlédněme se kolem a zamysleme 
se. Začít můžeme i sami u sebe.

SDH Sychrov hlásí: 
Nová sezóna může začít
V prosincovém článku jsem shrnula 
uplynulou sezonou družstev Sboru 
dobrovolných hasičů Sychrov. Dnes 
bych ráda informovala o plánova-
ných aktivitách našeho SDH v tomto 
roce.

Letošní zima byla po dlouhé 
době opět zimou se vším všudy,  
a tak se s úpravou areálu hřiště 
muselo počkat na příchod jarního 
počasí. V sobotu 24. dubna jsme se  
v rámci možností konečně sešli na 
našem hasičském hřišti a pustili se 
do práce, i když spolková činnost 
kvůli vládním opatřením nebyla 
zrovna jednoduchá. Abychom měli 
trať co nejlepší, bylo třeba trávník 
zvertikutovat, posekat a dosít po 
celé ploše hřiště.

Altán, který slouží jako zázemí 
pro návštěvníky areálu, jsme uklidili 
a také natřeli. Natřeli jsme i pergo-
lu, kde se mohou naši návštěvníci a 
fandové hasičského sportu v době 
konání soutěže občerstvit. Dále bylo 
zapotřebí udělat nové zábradlí, jeli-
kož to staré bylo již ztrouchnivělé a 
mohlo by dojít k pádu diváků do hřiš-

tě. Dnes se již můžete bez obav opřít 
a pořádně nám zafandit.

Na tréninkovou základnu jsme 
nalepili nový koberec, abychom měli 
ty nejlepší podmínky i pro trénování. 
Káď na vodu jsme vyčistili a usadili 
na své místo. Dá se říci, že už sta-
čí jen nanosit materiál, stoupnout si 
na startovní čáru, počkat na výstřel  
a vyběhnout. O měření času se nám 
v letošním roce postará nová časo-
míra a troufnu si říct, že se všichni 
už těšíme, až ten mumraj opět za-
čne. Doufejme, že se letos soutěže 
uskuteční tak, jak jsou momentálně 
naplánované.

Hasičská soutěž se u nás na 
Sychrově uskuteční 4. července  
a mně je potěšením vás na ni po-
zvat. Budeme rádi, když si najdete 
chvilku a přijdete se na nás podí-
vat. První družstvo mužů startuje již  
v 9 hodin.

Za SDH Sychrov
Zdeňka Stará

Bude Decentní kravál? 
No jasně! Na Vostrově
„A budu punkáč!“ řekl jsem si  
a s nechtěným odkazem na text 
písně Visacího Zámku „Pravdu ne-
hledej v týhle zku***ý době…“ jsem 
se rozhodl, že uspořádám Decentní 
kravál i v roce 2021. Ono je to cel-
kem jednoduchý… Všechny kapely 
chtějí hrát, ministerstvo kultury po-
voluje neuvěřitelných tisíc lidí venku 
a to, že nikdo neví, za jakých podmí-
nek, nikoho netrápí.

Takže to rozjedeme, ne? Akce 
se uskuteční 4. června, což je již 
tradičně první pátek v měsíci červ-
nu, na vostrovním place. Pokud si 
někdo vzpomíná, jak loňský ročník 
končil pódiovým tanečkem většiny 
diváků, letos to koncertem Zla z Jihu 
začne. Uf. Následovat bude letošní 
novinka v podání pražské formace 
Přeskopec, která má také ve svém 
středu mnichovohradišťského ro-
dáka. Kapelu Schodiště není třeba 
představovat, stačí zvolání: „Chcete 
rokenrol?“. A zlatým hřebem noci 
bude kapela Znouzectnost. Není 
patřičnějšího názvu pro uběhlý rok! 
Zda bude nutné potvrzení o bezin-

fekčnosti, netuším. Stejně tak není 
jisté, zda si s sebou nebudete muset 
přinést vlastní židli. Sledujte proto 
náš facebook, kde budeme aktuali-
zovat jako o závod. 

A ať už to bude za jakýchkoliv 
podmínek, na jedno je určitě spo-
lehnutí – náladu nám to v žádném 
případě nezkazí!

Decentní kraválista
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O pomníku Václava Budovce z Budova (2. díl)
Jak už jsme psali v minulém čísle, 
vytvoření Budovcova pomníku se  
v Mnichově Hradišti připravovalo od 
počátku 20. let. Po různých peripeti-
ích a diskuzích se k vlastní realizaci 
přikročilo až v roce 1936. Na po-
čátku dubna byla vypsána výtvarná 
soutěž, jejíž podmínky byly zveřej-
něny v denním tisku. Účastníci sou-
těže měli dodat návrhy výtvarného 
řešení – sádrové modely v poměru 
1:5, případně 1:10. Volba materiálu 
pro vlastní sochu byla ponechána 
na autorovi, musel však dodržet limit 
celkových nákladů na pomník 100 ti-
síc Kč. Lhůta pro dodání návrhů byla 
stanovena na 30. květen, později 
prodloužena do 31. července. Po-
rota měla rozhodnout do měsíce po 
uzávěrce soutěže a každý účastník 
měl za podaný návrh obdržet částku 
3 000 Kč. 

K soutěži se přihlásilo devět 
výtvarníků, ne všichni však nakonec 
své návrhy odevzdali. Osloveni byli  
i konkrétní umělci, ale například 
Josef Mařatka svou účast vzdal  
z důvodu krátkého termínu pro dodá-
ní návrhu. Další z oslovených, prof. 
Hanuš Folkman z ČVUT, bohužel 
10. května 1936 zemřel. Soutěže se 
tedy nakonec účastnilo pět sochařů. 
Výběr probíhal anonymně, každý 
návrh byl prezentován pod heslem, 
které si zvolil sám autor. Umělci pra-
covali s dvěma možnosti umístění 
sochy, buď v nově vznikajícím parku 
u nádraží nebo na náměstí.

Účastníky soutěže byli: Ladislav 
Šaloun (heslo Česká duše), Franti-
šek J. Nonfried (heslo Rako), Rudolf 
Březa (heslo Živý pramen), Josef 
Bílek (heslo Jizera) a Václav Prokop 
(heslo Václav Budovec z Budova).

Za členy poroty byli vybráni: 
historik prof. Josef Vítězslav Šimák, 
akademický sochař Jaroslav Brůha 
a pět členů ze sboru pro postavení 
pomníku – Jan Herold, Otakar Kobe-
ra, František Lanc, Jan Dámec a je-
den z náhradníků – Rudolf Bohdan, 
Zdeňka Fidlerová, Jan Hozák.

První schůzka poroty se konala 
24. srpna 1936, ale o vítězi rozhod-
nuto nebylo. Odmítnut byl návrh  
s heslem Česká duše (autor Ladi-
slav Šaloun), neboť podle názorů 
porotců vyjadřoval pasivitu, zpo-
dobňoval Budovce jako oběť, nikoli 
bojovníka proti násilí. Za nevhodný 
byl uznán i návrh Václava Prokopa, 
podstavec pomníku se zdál být příliš 
mohutný pro malou figuru. Od zby-
lých tří umělců si porota vyžádala 
ještě detailní studii hlavy. Podruhé 

HISTORIE

se porota sešla 4. prosince 1936  
o druhé hodině odpolední. Vybrala 
návrh Josefa Bílka s heslem Jizera 
B, ale podstavec z druhého autorova 
návrhu s heslem Jizera A. Odborní 
členové poroty svou volbu zdůvodnili 
takto:

J. V. Šimák: „Po stránce ideové 
dávám přednost dílu označenému 
heslem Jizera B, poněvadž vidím vr-
cholný Budovcův význam v dějinách 
v jeho vítězném úspěchu v zápase 
o majestát, jakožto dílu, v němž 
jsou splněny národní a humanitní 
tužby českého lidu. Vidím v prove-
dení, že autor zachycuje Budovce 
ve chvíli, kdy tiskne slavnou listinu  
v rozechvění k prsoum a s procítě-
nou vroucností hlásá shromáždě-
ným, že cíle bylo konečně dosaže-
no.“

Umělecký znalec akad. sochař 
Brůha: „Po stránce výtvarně umě-
lecké dávám přednost proti ostat-
ním rovněž návrhu Jizera B. Svým 
plastickým rozvržením hmoty, přidá-
ním štítu velmi dobře se figura pojí  
s podstavcem a střídáním kontrastů 
figura je velmi výrazná.“

Všechny návrhy byly v lednu 
1937 vystaveny pro veřejnost na 
radnici a o půl roku později, 17.  čer-
vence 1937, předány do muzea.

Představitelé spolku nyní jednali 
s vítězem soutěže, sochařem Jose-
fem Bílkem z Hořic. Vyžádali si od 
něho podrobný rozpočet – částku na 
zhotovení polovičního modelu, na 
model ve skutečné velikosti, částku 
za odlití v bronzu, za podstavec, za 
osazení pomníku i definitivní úpravu 
okolí pomníku.

I když už byl vybrán tvůrce, 
stále nebylo definitivně rozhodnuto, 
kde bude pomník stát. Josef  Bílek 
byl tedy požádán, aby do května 
1937 vytvořil návrh sochy z tuhé-
ho papíru připevněného na prkna  
a s touto šablonou, vysokou téměř 
tři metry, pak proběhlo hledání vhod-
ného místa. Tato pochozí komise 
se konala 22. května 1937, model 
pomníku byl postupně umístěn na 
pěti různých místech na náměstí. 
Nejprve se zdálo jako nejvhodnější 
umístit pomník před vchodem do 
soudní budovy (dnes Klub), později 
se členové poroty přiklonili k umís-
tění na jihovýchodním rohu radnice 
a až 21. dubna 1938 (!) se městská 
rada definitivně  usnesla, že pomník 
bude postaven před plánovanou no-
vou budovu divadla.

K realizaci svého návrhu do-
stal Josef Bílek od historika Šimáka 
přesné pokyny k vytvoření Budovco-
va oblečení, k heraldice i k úpravě 
Budovcovy hlavy. Pro názornost si 
představitelé města vypůjčili ze sbí-
rek místního zámku plechové brně-
ní, které si Josef Bílek odvezl v září 
do svého ateliéru Hořicích. 17. října 
1937 ho zde navštívili členové spol-
ku společně s Josefem Vítězslavem 
Šimákem a Jaroslavem Brůhou, aby 
si prohlédli model sochy v poloviční 
velikosti. V té době se začali zabývat 
také vzhledem podstavce. Původně 
měl být vytvořen z červené žambe-
recké žuly, ale nakonec bylo rozhod-
nuto použít šedou žulu holetínskou.
Nápis „BUDOVEC“ měl být vtesán 
přímo do podstavce. Termín pro 
zhotovení podstavce byl stanoven 

na tři měsíce.
Počátkem března 1938 byl 

hotov model ve skutečné velikosti,  
v polovině měsíce se začal odlévat 
do sádry a na počátku května bylo 
starostovi sděleno, že pomník „je 
doděláván v dílnách Franty Anýže 
v Praze“. V květnu byly vyměřeny 
základy pro pomník (tři centimetry 
pod úrovní náměstí) a hotov žulový 
podstavec. Byl vypracován návrh na 
úpravu okolí pomníku. S vlastním 
osazováním bylo započato 11. čer-
vence, hotovo bylo za tři dny.

O slavnosti odhalení, konané 
17. července, si povíme příště. Nyní 
můžeme konstatovat, že celková 
cena za pomník byla 130 tisíc Kč. 
Pomník i s podstavcem je vysoký 
sedm metrů a váží 1300 kg. V pod-
stavci je uložena schránka s pamět-
ním listem. V roce 1938 se jednalo 
o jediný pomník Václava Budovce  
v celé Československé republice.

Ještě jedna poznámka na okraj. 
Jako spoluautoři pomníku jsou na 
podstavci uvedeni i Karel Lidický  
a ing. arch. Vít Švandrlík. Ze zacho-
vaných materiálů bohužel nelze ur-
čit, jakým způsobem se na návrhu či 
realizaci podíleli. Veškerá dokumen-
tace a korespondence sboru byla 
vedena zásadně pouze s Josefem 
Bílkem. 

Na závěr vás, čtenáře, zveme 
do muzea, kde si všechny soutěžní 
návrhy můžete prohlédnout v nové 
části expozice.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Medailon: Kdo byl šlechtic
Václav Budovec z Budova
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Václav Budovec z Budova se narodil 
28. srpna 1551 na vladyckém statku 
Janovičky u Čáslavi, v rodině patří-
cí k nižší české šlechtě a hlásící se  
k ideím Jednoty bratrské. Univerzit-
ního vzdělání dosáhl na právnických 
fakultách v Praze, Římě a Wittenber-
ku. Po studiích cestoval po protes-
tantských zemích Evropy, navštívil 
Nizozemí, Francii, Anglii, Dánsko, 
rok pobýval v Itálii. 

Od roku 1577 působil v diplo-
matických službách jako hofmistr 
vyslance vídeňského císařského 
dvora v tureckém Cařihradu: během 
pobytu v Turecku se věnoval studiu 
koránu a turecké (osmanské) histo-
rie. V roce 1593 pak jako reakci na 
svůj cařihradský pobyt napsal nábo-
žensko-politický spis Antialkoran.

Po návratu do Čech v roce 1584 
se Václav Budovec stal radou ape-
lačního (odvolacího) soudu. V roce 
1607 byl přijat do panského stavu. 
Do dějin se výrazně zapsal jako spo-
lutvůrce Majestátu Rudolfa II. z roku 
1609, listiny zaručující náboženskou 
svobodu. Sám jako hluboce věřící 
člověk, stoupenec Jednoty bratrské, 
člen direktoria, patřil v letech 1618–
1620 k vůdčím a politicky nejvýraz-
nějším osobnostem stavovského 
odboje. Je spoluautorem textů (dru-
hé) stavovské Apologie, po nástupu 
Friedricha Falckého na český trůn se 
stal královským komorníkem a prezi-
dentem apelačního soudu. 

V roce 1602 zdědil po svém 
strýci Kryštofovi Mnichovo Hradiště. 
Začal jej zvelebovat a rozšiřovat, 
nejprve o Zásadku, v roce 1612  
i o panství klášterské. Významně se 
zasloužil o rozvoj samotného Mni-
chova Hradiště. Krátce po získání 
statku se vzdal ve prospěch „lidí 
poddaných mých, věrných milých“ 
vrchnostenského práva na podíl 
na dědictví. Měšťanům potvrdil je-
jich stará privilegia, městu vymohl 
privilegium na čtyři výroční trhy, 
platy z trhů a jarmarků měly sloužit 
obecnímu dobru, včetně výběru cla 
v Turnovské ulici, třiatřicet měšťanů 
získalo várečné právo (po osmi le-
tech si pivovarnické právo zase vzal 
zpět, náhradou dal měšťanům právo 
na výčep vína), měšťany osvobodil 
od většiny poddanských robotních 
povinností a platů. Cechům potvrdil 
jejich řády, pro cech řeznický vypra-
coval nové artikule. 

V Mnichově Hradišti si v roce 
1606 postavil renesanční zámek, 
reprezentativní sídlo, vystavě-
né na planině v blízkosti starého 
mariánského kostela. Jednalo se  
o patrovou budovu s 28 místnostmi  
a s věží. Dodnes je zčásti zacho-
vána v západní polovině hlavního 
křídla dnešní zámecké budovy. 
Takzvané Budovcovo křídlo je opat-
řeno pamětní deskou z červeného 
mramoru. Vedle rodových znaků 
Budovce, jeho manželky Anny z Var-
temberka a letopočtu 1606 je do ní 
vytesán latinský a český nápis: „Jiní 
stavěli nám, my našim potomkům / 
vše pomine, chvátejmež k nebes-
kým příbytkům.“

Po porážce stavovského po-

vstání byl Václav Budovec zatčen 
a odsouzen ke ztrátě majetku i hr-
dla. Na staroměstském popravišti 
21. června 1621 stanul jako druhý 
v pořadí. V té době již sedmdesá-
tiletý muž, věrný svým názorům  
a přesvědčení, s vědomím napl-
něného života. To dokládají i jeho 
slova, zaznamenaná po návratu do 
Prahy poté, co vyprovodil do bezpečí 
svou manželku Annu z Vartemberka, 
syna Adama, snachu a vnuky: ‚‚Syt 
jsem dnův svých, Pán Bůh račiž vzí-
ti duši mou k sobě, abych nespatřil 
pohrom, kteréž, jak vidím, zachvátí 
vlast mou.‘‘ Jeho zkonfiskovaný ma-
jetek od královské komory v srpnu 
1622 koupil Albrecht z Valdštejna. 
Rodina Václava Budovce odešla do 
západopolského Lešna, které tehdy 
bylo centrem Jednoty bratrské. Pří-
slušníci Budovcova rodu bez ma-
jetku a bez šlechtického postavení 
mizí mezi chudinou v průběhu první 
poloviny 18. století.

V dějinách Mnichova Hradiště 
představuje Budovcovo vlastnictví 
významnou etapu. Občané si toho 
byli vždy vědomi a k Budovcově od-
kazu se hrdě hlásili. Z doby první re-
publiky dokonce pochází myšlenka 
a nerealizovaný návrh na přejmeno-
vání města na Budovcovo Hradiště. 
Jeho jméno nese Budovcova ulice  
v úpatí zámku oficiálně od roku 1885. 
V první polovině 20. století je Budov-
covo jméno skloňováno v četných 
regionálních turistických průvod-
cích. 26. ledna 1896 byla v hostinci  
U hroznu ustavena Staroslavná 
obec baráčníků v Mnichově Hradiš-
ti, od roku 1905 spadající pod nově 
založenou V. župu Václava Budovce  
z Budova se sídlem v Mladé Bolesla-
vi. K Budovcově odkazu se hlásí ve 
městě velmi aktivní a po 400 letech 
v roce 2020 obnovený Sbor Jed-
noty bratrské v Mnichově Hradišti. 
Každoročně se představitelé města 
Mnichovo Hradiště oficiálně účastní 
pietního shromáždění k uctění pa-
mátky 27 českých pánů poprave-
ných roku 1621 na Staroměstském 
náměstí v Praze. Samostatnou ka-
pitolou je Budovcův pomník z roku 
1938, který bude po více než 70 le-
tech přemístěn ze zámeckého parku 
na své původní místo na mnichovo-
hradišťském náměstí. 

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Pocta Václavu Budovci z Budova
Při příležitosti 400. výročí Staro-
městské exekuce pořádá v sobotu 
26. června městské muzeum, ve 
spolupráci s městem Mnichovo 
Hradiště a dalšími místními organi-
zacemi celodenní akci věnovanou 
Václavu Budovci z Budova († 1621).

S BUDOVCEM V MUZEU
Mezi 10. a 14. hodinou budou  

v muzeu připravené speciální komen-
tované prohlídky, jejichž součástí 
bude vystoupení šermířské skupiny 
Nostra Ex. V expozici bude k vidě-
ní i zcela nová dlouhodobá výstava 
věnovaná jak přímo Václavu Budovci  
z Budova, tak i vzniku jeho pomníku.
Zažít Budovcovu dobu bude jak pro 
děti, tak i dospělé možné ve stylo-
vém „fotokoutku“, v dílničce s prak-
tickými zkouškami psaní písmem 
z doby 17.  století a při středověké 
ochutnávce.Po prohlídce zájemci 
dostanou pamětní list s mapou sta-

novišť odpolední Budovcovy cesty. 
V muzeu bude v tento den vstup 
zdarma.

U SOCHY BUDOVCE V ZÁMECKÉ 
ZAHRADĚ

Pietní akt proběhne od 14 hodin 
u sochy Václava Budovce v zámec-
ké zahradě. Promluví zde starosta 
města Mnichova Hradiště Ondřej 
Lochman, historik Pavel Sosnovec 
a Ivo Šrajbr za Jednotu bratrskou. 
Pietního aktu se zúčastní i baráční-
ci, sokolové a skauti. Hudebně tuto 
část akce oživí vystoupení žáků ZUŠ 
Mnichovo Hradiště. V době od 10 do 
14 hodin se bude možné zdarma 
projet po zámecké zahradě v kočáře 
taženém koňmi. V salle terreně bude 
od 10 do 16 hodin k vidění taneční 
renesanční soubor Salome.

BUDOVCOVA CESTA
Po části akce konané v muzeu 

a po pietním aktu se účastníci vydají 
na zříceninu Zásadka. Lze jít buď 
pěšky alejí přes Káčov připravenou 
„Budovcovou cestou“ s úkoly pro 
děti, nebo po vlastní ose auty. I na 
Káčově bude jedna ze zastávek. Ta 
bude od 15 do 18 hodin s výkladem 
Dominika Rubáše o geologii. Za-
stávky s úkoly budou na trase při-
praveny od 13 do 16 hodin a mapu  
s jejich stanovišti získáte jak v mu-
zeu, tak na prvním stanovišti – na 
začátku aleje směr Káčov, u parkovi-
ště za zámkem. Těšit se můžete na 
zábavné úkoly a hry pod dohledem 
Jednoty bratrské a Klubu českých 
turistů Mnichovo Hradiště.

BUDOVCOVA ZÁSADKA
Od 15 do 20 hodin bude pro-

bíhat zábava na Zásadce, tedy na 
bývalém Budovcově letním sídle. 
Otevřen bude v tuto dobu také ro-
mánský kostel Nanebevzetí Pan-

ny Marie v Mohelnici nad Jizerou.  
V kostele bude přítomný průvodce.

Po slavnostním zahájení  
a výstřelu z děla budou průběžně  
k vidění hrané scénky pro dospělé 
a loutkové divadlo „Pověst o turecké 
princezně“ pro děti od Štěpána Tuč-
ka, k poslechu bude v mezičasech 
hrát živá hudba. 

Jako suvenýry budou připra-
veny speciální turistická vizitka, 
výroční razítko a pohlednice Zá-
sadky. Děti si v dílničce budou 
moci samostatně vytvořit a ozdobit 
štíty z kartonu. Přichystáno bude  
i občerstvení – stánek s pečivem od 
Pekárna Sychrov a stánek od Kiosek 
u rybníka s kýtou, gulášem, pivem  
a nealko nápoji. K zakoupení budou 
buřty, k dispozici bude ohniště s roz-
dělaným ohněm.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Dobová vizualizace. Koláž naznačující, jak by návrh pomníku označený „Jizera“ před radnicí vypadal.



INZERCE

Montáž
frontendových

modulů

HBPO Czech s.r.o.
Nákladní 275 
295 01 Mnichovo Hradiště

HRADIŠŤÁCI, 
NEZTRÁCEJTE SVŮJ VOLNÝ ČAS A PENÍZE DOJÍŽDĚNÍM,

PRACUJTE U NÁS V MNICHOVĚ HRADIŠTI !
Aktuálně nabízíme pozici: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK a SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
- po zapracování až 36.200,-CZK + další benefity

Email: Mnichovo.Hradiste@hbpogroup.com
Telefon: 326 770 112

INZERCE

INZERCE

Krádež, 
oheň 
nebo 
velká 
voda? Štěstí přeje připraveným 

a s profesionálním certifi kovaným 
zabezpečovacím systémem 
BEDO Ajax budete připraveni 
nejen na zloděje, ale i na požár 
a vytopení domácnosti. 
Díky našim specializovaným 
montážním partnerům trvá 
instalace bezdrátového systému 
v řádech minut a není třeba 
složitých zásahů do konstrukce. 
Prvky chytré domácnosti jako 
například otevření garážových vrat 
už jsou pak příjemným bonusem, 
který Vám rádi nainstalujeme. 
Chraňte sebe i své blízké 
nejoceňovanějším zabezpečovacím 
systémem na trhu.

Návrh zabezpečení a montáž v Mnichově Hradišti a okolí 
Vám zařídíme, ozvěte se nám pomocí kontaktních údajů níže

723 714 652
mnichovohradiste@instalujubedo.cz

Víte, že více než 80 % 
lidí si svůj domov 
zabezpečí až 
po nepříjemné 
zkušenosti 
s krádeží, 
požárem 
či vytopením?

Certifi kovaný alarm v Mnichově Hradišti
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