
ROZHOVOR
Mnichovohradišťská štafe-
ta se tentokrát opět točí ko-
lem sportu. Povídali jsme 
si s předsedou MSK Ond-
řejem Knoblochem.
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ODPADY
Svoz a likvidaci odpadu 
bude v Hradišti v příštích 
letech zajišťovat Compag. 
Náklady na tuto službu 
však výrazně porostou.
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MELOUN
Obyvatelé město přihlási-
li do projektu Meloun pro 
Hradiště více než tři desít-
ky nápadů. Kamelot před-
stavuje jejich galerii.
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INZERCE

Laureátem ceny města 
za celoživotní přínos  
se stal Václav Toman

léto budiz
pochváleno

Vážení Hradišťáci a projíždějící přespolní,
podobně jako tomu bylo také vloni, přicházející léto  

a s ním spojené teplé a slunečné počasí s sebou přináší více-
méně návrat k normálnímu stylu života. Z covidových opatře-
ních nám tak zůstávají jen povinné „hadříky“ přes dolní polo-
vinu obličeje a povinné testování. Doufejme, že i tyto zbývající 
povinnosti nebudou už co nejdříve potřebné a my si budeme 
moci plnými doušky užívat darů léta – krásných dovolených, 
koncertů a dalších kulturních programů, slavností, poutí, kina, 
ale i úplně obyčejného posezení v hospodě nebo restauraci  
s kamarády a přáteli.

V červnu jsme si připomněli 400 let od stětí Václava Bu-
dovce. Jeho socha se letos při této příležitosti vydá ze zámec-
ké zahrady přes restaurátorskou dílnu zpět na náměstí, kde 
najde opět své čestné místo. Co se týče náměstí, první etapa 
jeho revitalizace byla zdárně dokončena červnovým zprůjezd-
něním silnice II/610, a díky tomu se do jižní části náměstí již 
vrátil obvyklý ruch. Díky za trpělivost a zhotoviteli za dokonče-
ní prací v předstihu! 

Stejně jako se alespoň na část náměstí vrací obvyklý pro-
voz, vrací se do města také kultura. Konečně opět promítá 
kino. Své účastníky lákají koncerty známých hudebních sku-
pin na Vostrově a v amfiteátru pod Valečovem. Ve víru příprav 
je každoroční Anenská pouť nebo zářijová sousedská slav-
nost. Naopak ještě budeme muset zřejmě oželet dvě největší 
a velmi populární pivobraní pořádaná v našem regionu. Pro 
děti jsou připraveny příměstské tábory a soustředění, takže 
se o prázdninách také nebudou muset nudit doma. Začtete-li 
se do tohoto čísla Kamelotu, zjistíte podrobnosti nejen k výše 
uvedeným plánovaným akcím, ale i to, co se ve městě plánuje 
v dlouhodobějším výhledu.

Přeji Vám krásné a klidné léto, užijte si jej plnými doušky  
a načerpejte fyzické a psychické síly.

Jan Mareš, místostarosta města
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Zručnost, pracovitost, srdečnost, 
vášeň pro historii a láska k Mnicho-
vu Hradišti. Tyto vlastnosti vystihují 
Václava Tomana oceněného letos 
15. června Cenou města Mnichovo 
Hradiště za celoživotní přínos pro 
město, který se stal dvanáctým lau-
reátem tohoto prestižního ocenění.

Rodák z Vinařic se do města 
přiženil v 70. letech a než začal pra-
covat jako živnostník, prošel řadou 
místních podniků: OSP, cukrova-
rem, Frutou nebo Saturnem. Jako 
vyučený zedník spravoval městský 
bytový fond, udržoval mateřské škol-
ky a jejich vybavení, také pro město 
prováděl výškové práce. Centrum 
města tak zná z takové perspektivy 
jako málokdo.

Obrovský kus práce má Václav 
Toman za sebou na poli záchrany 
historických a kulturních hodnot 
města. „Rodiče nás vychovávali tak, 
abychom si vážili všeho, co nám 

INZERCE

Zasedání městského 
zastupitelstva

Zářijové zasedání zastupitelstva 
města se uskuteční 8. září, místo 
konání bude v předstihu upřesněno. 
Veřejnost je k tomuto jednání nejvyš-
šího samosprávného orgánu města 
srdečně zvána, materiály k jednání 
budou jako obvykle předem zveřej-
něny na webových stránkách města 
v sekci Zastupitelstvo. (wes)

tady předkové zanechali. Vždycky 
jsem tak měl rád staré věci, rád jsem 
je sbíral a opravoval,“ komentuje 
svůj celoživotní zájem držitel ceny 
města. Desítky předmětů a historic-
kých artefaktů, které zachránil před 
neúprosným zubem času, opravil 
a vrátil jim někdejší půvab, můžete 
nalézt v expozici městského muzea, 
se kterým dlouhodobě spolupracu-
je. Výsledky jeho společné práce  
s manželkou Veronikou můžete také 
obdivovat v místních kapličkách, kte-
ré Tomanovi společně vlastními sila-
mi renovovali. Své nesporné restau-
rátorské dovednosti letošní laureát 
neustále zdokonaluje, aktuálně se 
účastní kurzu Asociace starožitníků 
– Rudolfínské akademie.

Bez pana Tomana by paměť 
Mnichova Hradiště nebyla nikdy 
kompletní. Za to mu patří velký dík.

Martin Weiss
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Nová dlažba proměňuje tvář náměstí,
své místo už má připravené také Budovec
Práce na nové podobě náměstí 
pokračují kupředu mílovými kroky. 
V druhé polovině června byly skon-
čeny práce na jihozápadním rohu 
náměstí a v ulici Víta Nejedlého,  
a hlavní silnice II/610 tak byla opět 
zprůjezdněna, což jistě ocení všich-
ni motoristé. V severovýchodní části 
náměstí práce rovněž úspěšně po-
kračovaly a dodavatelské firmě se 
dařilo udržovat mírný náskok oproti 
harmonogramu.

V polovině června se práce  
v ulici Víta Nejedlého chýlily ke kon-
ci. Byla dokončena poměrně kom-
plikovaná sanace sklepních prostor 
pod komunikací a přilehlými pozem-
ky, namalováno vodorovné dopravní 
značení a také instalovány svislé 
dopravní značky. Dopravní omezení 
skončilo v pátek 18. června dopoled-
ne, kdy byl v úseku zahájen zkušební 
provoz. Ten se týká rovněž výjezdu  
z Poříčské ulice do ulice Víta Nejed-
lého. Nově zprůjezdněná komuni-
kace je jednosměrná a prostor pro 
pěší tu od vozovky oddělují kovové 

sloupky. Zhotoviteli, společnosti  
H-Intes, se podařilo stavbu dokon-
čit oproti původním předpokladům  
o 12 dní dříve, za což patří stavební 
firmě velký dík. Zprůjezdnění této 
frekventované dopravní tepny totiž 
výrazným způsobem usnadní pohyb 
na náměstí i v přilehlých ulicích.

V severovýchodní části náměstí 
pokračovalo v červnu ve směru od 
Turnovské ulice dláždění chodníků 
nepravidelnou, takzvanou divo-
kou dlažbou. Žulovými kostkami 

se dláždila rovněž parkovací mís-
ta. Souběžně probíhala příprava 
konstrukčních souvrství chodníků, 
parkovacích míst a vozovek. V ne-
poslední řadě byl již před radnicí 
vybetonován základ pro pomník 
Václava Budovce z Budova, který 
sem bude na podzim přemístěn ze 
zámecké zahrady poté, co projde 
procesem restaurování.

Revitalizace náměstí jedno-
značně patří k největším investicím 
města posledních let. Práce přesto 

postupují velmi dobrým tempem ku-
předu bez větších zádrhelů a i v této 
části náměstí se zhotoviteli daří být 
neustále mírně před harmonogra-
mem. Časovou rezervu se stavební 
firmě podařilo dosáhnout zejmé-
na díky rychlejšímu postupu prací  
v úseku před poštou. Přesto je stav-
ba pod drobnohledem a je pravidel-
ně sledována zástupci zhotovitele, 
města i projekční kanceláře v rámci 
kontrolních dnů, které probíhají kaž-
dý čtvrtek. 

V platnosti zůstává úmluva týka-
jící se Jiráskovy ulice, v níž se do-
davatel zavázal zajistit strojní čištění 
ulice, kdykoliv dojde k jejímu znečiš-
tění. Rovněž bude průběžně upravo-
vat meziskládku na konci této ulice.

Zhotovitel i stavebník jsou si  
i nadále vědomi potíží s pohybem 
pěších, ke kterým v této fázi výstav-
by druhé etapy bohužel nutně do-
chází a proto znovu děkují veřejnosti 
za pochopení a za shovívavost.

Martin Weiss

Zástupci města uctili 
památku českých pánů
V pondělí 21. června probíhal na 
Staroměstském náměstí v Praze 
pietní akt na počest 27 českých 
pánů popravených před 400 lety, 21. 
června 1621, po porážce českého 
stavovského povstání. Jako druhý 
tehdy na popravišti stanul právě ma-
jitel mnichovohradišťského panství  
Václav Budovec z Budova (1551–
1621). 

V kostele sv. Mikuláše promluvil 
starosta Ondřej Lochman. Před des-
kou se jmény popravených jsme se 
poklonili a společně se členy Sdru-
žené obce baráčníků Mnichovo Hra-
diště a TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
položili věnec.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Odpady z Hradiště bude nadále svážet společnost 
Compag, město si za službu ale výrazně připlatí
Letos na jaře vypsalo město Mnicho-
vo Hradiště výběrové řízení, jehož 
předmětem bylo komplexní zajištění 
svozu a dalšího nakládaní s odpa-
dem vyprodukovaným ve městě. 
Do tendru se přihlásila jediná spo-
lečnost a stávající dodavatel těchto 
služeb – Compag Mladá Boleslav. 
Přestože dodavatel se nemění, cena 
za tyto služby dozná významného 
navýšení.

Společnost Compag se bude 
starat o svoz a likvidaci směsného 
komunálního odpadu, veškerého 
tříděného odpadu (papír, plast, sklo, 
nápojové kartony, kovy, bioodpad) 

nebo zajištění provozu sběrného 
dvora, a to po dobu pěti let. Přesto-
že město v minulém roce přistoupilo  
k úpravě frekvence svozu komunál-
ního odpadu a také výrazně podpo-
řilo třídění odpadu, které se pozitiv-
ně podepsalo na produkci odpadu 
směsného. Toho Hradišťáci letos  
v průměru vyprodukují měsíčně o 30 
tun méně. Dle prvotních propočtů 
však tomu navzdory výdaje města 
na odpadové hospodářství meziroč-
ně porostou o takřka 40 procent!

„Navýšení ceny je skutečně 
velké. Vedle všeobecného růstu cen 
služeb, které rostou ruku v ruce se 

zvyšováním platů, se zvedají také 
poplatky za skládkovné a příznivá 
není ani situace na trhu s tříděnými 
odpady. Oproti loňské pětistovce 
za uložení tuny odpadu na skládku 
nyní platíme 800 korun,“ komentuje 
důvody zdražení místostarosta Jan 
Mareš. „Při porovnávání dat, která 
máme z jiných podobně velkých 
měst, vidíme, že v případě Mnicho-
va Hradiště nám náklady výrazně 
rostou kvůli sběrnému dvoru, který 
každoročně přijme skoro 900 tun 
objemného odpadu a 500 tun suti. 
Je třeba analyzovat, proč jde o tak 
velké množství a co nejvíce omezit 

stávající praxi, kdy někteří podnika-
telé odkládají do sběrného dvora od-
pad ze své výdělečné činnosti jako 
odpad komunální, který tak likvidují 
na účet nás všech,“ dodává.

Město zaplatí každoročně zhru-
ba čtyři miliony korun za svoz a likvi-
daci směsného komunálního odpa-
du, na dalších bezmála pět milionů 
jej v budoucnu přijde likvidace od-
padu tříděného a provoz sběrného 
dvora přijde na dalších šest až sedm 
milionů. Celková zakázka na příštích 
pět let má hodnotu 85 milionů korun 
bez DPH.

Martin Weiss

Drábské světničky jsou
do odvolání uzavřeny
Skalní hrad Drábské světničky  
u Mnichova Hradiště musí zatím zů-
stat uzavřený. Lesy ČR tak respek-
tují doporučení zástupců památkové 
péče. Hrad je součástí rozsáhlé ne-
movité kulturní památky a podle ar-
cheologů ho dlouhodobě a viditelně 
poškozují turisté i vandalové. Kvůli 
nim postupně zanikají výjimečné 
středověké relikty architektury v pís-
kovcovém podloží. 

„Proto jsme museli objekt uza-
vřít a připravíme zadání projektové 
dokumentace na instalaci pocho-

zích lávek a výšlapových schodišť  
a žebříků. Ty zamezí dalšímu poško-
zování památky. Čeká nás investice  
v řádu milionů korun,“ říká Pavel 
Rus, ředitel Oblastního ředitelství 
Lesů ČR pro severní Čechy s tím, že 
zatím nelze odhadnout termín prací 
ani otevření objektu. 

Uzavření „světniček“ je tedy do-
časné, ale lidé o vyhlídky nepřijdou. 
V okolí jsou všechny turistické trasy 
přístupné.

Lesy ČR

Mateřské školky přijmou 
více dětí. Na výjimku
Rada města v červnu schválila žá-
dost o navýšení počtu dětí v mnicho-
vohradišťských mateřských školách 
pro rok školní rok 2021/2022. Výjim-
ka udělená za předpokladu, že zvý-
šení počtu dětí nezpůsobí újmu na 
kvalitě vzdělávací činnosti a budou 
dodrženy podmínky bezpečnosti  
a ochrany zdraví se týká všech tří 
mateřských škol.

Kapacita jednotřídní školky 
ve Veselé vzrostla z 24 na 25 dětí.  
V mateřské škole v Mírové ulici byla 

navýšena kapacita jedné třídy sídlící 
v pavilonu z 24 na 28 dětí, ostatní tří-
dy zůstaly na stávajícím maximálním 
počtu 24 dětí. Kapacity tříd školky  
v Jaselské ulici byly z 24 dětí navý-
šeny na 26, v jedné třídě na 28 dítek.

Díky tomuto usnesení bude 
moci Mateřská škola Mnichovo Hra-
diště vyhovět většímu počtu rodičů, 
kteří by do některého z pracovišť rádi 
umístili svou ratolest.

Martin Weiss

Má smysl zvažovat připojení 
k Libereckému kraji?
Poté, co zastupitelé v loňském roce 
otevřeli téma možného připojení 
Mnichovohradišťska k Libereckému 
kraji, rozproudila se živá debata, 
zda by taková změna měla smysl  
a jaké by přinesla výhody či nevýho-
dy. Tehdy šlo o rovinu úvah a zastu-
pitelé projevili zájem o analýzu, která 
by obsahovala konkrétní argumenty. 
Ta je nyní k dispozici.

Co se týče legislativy, připojení 
k severočeskému regionu je možné. 
Muselo by se však týkat celé ORP 
Mnichovo Hradiště, tedy území od 
Dolní Krupé po Žďár a od Strážiš-
tě po Kněžmost. Změnu by přitom 
musela odsouhlasit většina občanů 
ORP, následně by změnu územní-
ho uspořádání museli posvětit po-
slanci přijetím zákona. V historii již 
podobné změny probíhaly a samo 
Mnichovohradišťsko bylo součástí 
severních Čech do roku 1960.

Závěry zpracované analýzy 
však konstatují, že změna územního 
uspořádání by byla administrativně 
náročná a za stávajících podmínek 
by nepřinesla takové výhody, aby 
se vyplatilo komplikovaný proces 
uvádět do pohybu. Zpráva vyslo-
veně uvádí: „Jakákoliv změna není 
smysluplná ani pro ORP Mnichovo 
Hradiště ani Liberecký kraj bez úpra-
vy zákona o Rozpočtovém určení 
daní.“ Bez ní by Liberecký kraj totiž 

nedisponoval finančními prostředky 
potřebnými pro správu nového úze-
mí. Občané by v případě odtržení od 
Středočeského kraje velké změny 
nepocítili, představitelé obcí by oce-
nili fakt, že by se jim přiblížilo sídlo 
kraje a s ním i metodická podpora.

Jiná situace by nastala v přípa-
dě vytvoření samostatného okresu 
Turnov tvořeného dvěma ORP – Tur-
nov a Mnichovo Hradiště – začleně-
ného pod Liberecký kraj. V takovém 
případě by město mohlo usilovat 
o rozšíření služeb, které aktuálně 
nabídnout nemůže. Například o  zís-
kání pobočky některých úřadů, jako 
je Správa sociálního zabezpečení 
nebo soud. Hradiště by také více 
mohlo využívat blízkosti Českého 
ráje k vlastní propagaci a vedení 
CHKO by odpadly organizační ne-
snáze způsobované tím, že Český 
ráj se rozkládá ve třech krajích.

Zpráva ve svém závěru rovněž 
konstatuje, že Mnichovo Hradiště 
a Turnov by měly být moderátorem 
mezikrajské spolupráce, a to zejmé-
na v otázkách integrace cenových 
tarifů pro veřejnou dopravu, přípra-
vy a budování páteřní cyklostezky 
Greenway Jizera, a také usilovat  
o modernizaci železničního spojení 
mezi Prahou a Libercem.

Martin Weiss

Alej a Hasičárna hostily 
první Třešňovou slavnost
V závěru června se staly třešňová 
alej lemující obnovenou cestu mezi 
poli od zámku do Hoškovic a také 
hoškovická hasičárna dějištěm his-
toricky první Třešňové slavnosti. Její 
účastníci tak patrně položili základ 
nové mnichovohradišťské tradice.

Zájemci si mohli otestovat 
své znalosti o třešních, zúčastnit 
se mistrovství Mnichova Hradiště  
v plivání třešňovou peckou do dálky, 
soutěže o nejlepší třešňovou dob-
rotu, povídání o třešních a dalších 

ovocných stromech s Martinem Ma-
kalou, odborníkem na řez stromů, 
i dalších aktivit pro děti i dospělé. 
Ke koupi byly nachystané třešňové 
a višňové džemy, šťávy, pálenky  
i likéry a také různorodé občerstvení 
zcela bez třešní – na srovnání chutí. 
Účastíci si mohli posedět na nově 
instalovaných lavičkách z masivního 
dřeva a také si prohlédnout nový in-
formační panel.

Martin Weiss

Městská policie zadržela 
nedaleko školy výtržníka
Hlídku městské policie, která byla 
ve službě v pondělí 14. června ráno, 
kontaktoval občan, který ohlásil, že  
v Mírové ulici sedí v automobilu čer-
né barvy muž, který onanuje. Stráž-
níci se neprodleně vydali na místo  
a nedaleko školy v Sokolovské ulici 
skutečně zastavili vůz odpovídající 
popisu a v něm podezřelého muže. 
Toho následně předali policistům  
z mnichovohradišťského obvodního 

oddělení Policie ČR.
Po provedení potřebných úkonů 

bylo muži sděleno podezření z pře-
činu výtržnictví a následně byla celá 
věc projednána soudem. V následu-
jících dnech po incidentu jak měst-
ská, tak státní policie zostřila dohled 
v lokalitách kolem mateřských a zá-
kladních škol.

Martin Weiss

Projekt sdílených kol hlásí 
za květen 1123 výpůjček
Květen přinesl o poznání příjemnější 
počasí než chladný duben, a to se 
okamžitě projevilo také ve statistice 
projektu sdílených kol Nextbike. Za-
tímco v dubnu proběhlo na území 
Mnichova Hradiště 655 výpůjček 
(nutno podotknout, že služba byla 
tento měsíc k dispozici pouze 25 
dní), čísla za květen jsou takřka o 40 
procent vyšší – za celý měsíc se po-
čet výpůjček vyšplhal na 1123. Rostl 
také počet registrovaných uživatelů  
z dubnových 230 na květnových 
340.

Změn doznal i pohyb na jednot-
livých stanicích. Prim hraje nadále 
Masarykovo náměstí. Hned po něm 
byl největší pohyb ve stanicicích  
u dopravního terminálu, u zámku  
a také v areálu škol na Vrchlické-

ho návrší, kam se po opětovném 
spuštění prezenční školní výuky 
vrátili žáci a studenti. Počet stanic se  
v květnu rozšířil o jednu novou u Ko-
foly a další na Vostrově. Do prázdnin 
by měly začít fungovat ještě dvě dal-
ší – u LDN a na pláži Na Kamínkách.

Z celkových 1123 výpůjček za 
květen bylo 949 bezplatných, šlo 
tedy o výpůjčky trvající do 15 minut. 
Takřka dvě stovky výpůjček však 
byly delších a cyklisté za ně za-
platili poplatek, který činí 16 Kč za 
každých dalších 30 minut. Na webu  
www.nextbikeczech.com/mnichovo-
-hradiste lze o projektu nalézt další 
informace a také přehled zvýhodně-
ných tarifů.

Martin Weiss
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Nová prkna, nátěry i knihobudka. Dobrovolníci 
v červnu připravili pláž Na Kamínkách na letní sezónu
Spolek Žijeme pro Hradiště ve spo-
lupráci s městem uspořádal 4. červ-
na brigádu na pláži Na Kamínkách, 
jejímž cílem bylo zvelebení tohoto 
zákoutí. Zapojili se dospělí i děti, 
členové Klubu českých turistů i jejich 
přátelé, díky nimž je pláž nyní připra-
vena přivítat všechny příznivce pří-
rodního koupání a relaxace u řeky.

Důkladně obroušeny a natřeny 
byly všechny lavičky, některá dře-
věná mola přímo u řeky se dočkala 
renovace – tu a tam bylo potřeba 
vyměnit poškozená prkna. A mobili-
ář na pláži se letos rozšířil o jednu 
sympatickou novinku. Petr Novák, 
vedoucí truhlářské dílny Jednoty 
bratrské, vyrobil dřevěnou kniho-

budku, kterou v rámci brigády Na 
Kamínkách do oblíbené lokality 
instaloval. Kromě toho, že si tak zá-
jemci nyní mohou zpříjemnit čas trá-
vený u vody knihou (odložit sem své 
starší a již přečtené knihy můžete  
i vy), jedná se zároveň o knihobud-
ku s příběhem. Vyrobená je totiž ze 
dřeva vánočního smrku, který ještě 
vloni stával na rohu radnice a musel 
ustoupit revitalizaci náměstí.

V červnu se na pláži u Jizery 
začal o víkendech rovněž objevovat 
pojízdný bar. V případě, že bude  
o jeho sortiment zájem, stane se 
pláž Na Kamínkách jeho pravidelnou 
zastávkou.

Martin Weiss

Smrk odstraněný z rohu náměstí má novou úlohu. Už neponese vánoční oz-
doby, ale knihobudku na pláži u Jizery. Část jeho dřeva, kterou jsme pro naši 
truhlářskou dílnu Jednoty bratrské dostali, jsme využili právě na ni. Díky. (pn)

Nominujte mimořádné 
mladé lidi na cenu města 
Do konce července je možné no-
minovat mladé osobnosti z našeho 
okolí na Cenu města Mnichovo 
Hradiště pro mládež. Ta bude také 
letos, podle zvyklosti, předána na 
zářijové sousedské slavnosti. Máte-li 
ve svém okolí adepta, který dosahu-
je v některém oboru mimořádných 
výsledků či vyvíjí dlouhodobou spo-
lečensky prospěšnou činnost, nevá-
hejte na jeho práci upozornit.

Prestižní cenou, jejímž smy-
slem je vyzdvihnout aktivity a zá-
sluhy chlapců a dívek z Mnichova 
Hradiště a blízkého okolí, mohou 
být oceněni neplnoletí obyvatelé 
Mnichova Hradiště a jeho míst-
ních částí a rovněž žáci a studenti 
zdejších škol. Jako zdroj inspirace 
může posloužit seznam těch, kte-
ří byli oceněni v minulých letech: 
zpěváci z dětského pěveckého 
sboru Zvonky, mladí volejbalisté TJ 

Sokol Mnichovo Hradiště, městský 
parlament dětí a mládeže, dívky  
z FIT Studio Mnichovo Hradiště  
a mezi jednotlivci pak Anna Same-
šová, Vojtěch Stránský a Matěj Kře-
pelka.

Návrh, jehož součástí musí být 
informace o nominantovi, zdůvod-
nění nominace a rovněž kontaktní 
údaje o navrhujícím pro případ, že 
by bylo třeba od něho získat po-
drobnější informace, je třeba doručit 
písemně na tiskopisu, nebo elektro-
nicky, do 31. července na podatelnu 
městského úřadu. Nominovat může-
te jak jednotlivce, tak kolektivy.

Cena města pro mládež není 
spojena s finanční odměnou, laure-
át však získá dar přiměřený svému 
věku a oboru, v němž se realizuje,  
a rovněž diplom.

Martin Weiss

Díky za letošní školní rok!
Vážené učitelky, vážení učitelé,

školní rok, který skončil teprve 
před pár dny, by snesl celou řadu 
adjektiv, ovšem zcela určitě ne vý-
raz „obyčejný“. Šlo o další rok plný 
nových výzev, o další rok, kdy jsme 
jako společnost čelili probíhající 
pandemii koronaviru, třebaže, jak se 
blížilo léto, situace se začala zlep-
šovat.

Mimořádné okolnosti na Vás 
takřka po celý rok kladly velké ná-
roky, o nichž si člověk mimo oblast 
školství jen těžko může udělat do-
konalou představu. Každá a každý 
z Vás jste si pod tlakem okolností 
osvojili specifika distanční výuky, 
pronikli do nových IT systémů, na-
učili se pracovat s najednou nepo-
stradatelnou výpočetní technikou, 
a to vše, zatímco jste čelili obavám 
o své blízké a bojovali s celou řadu 
drobných útrap i pochyb spojených  
s výukou právě v online prostředí.

Přestože školní rok, který právě 

skončil, nebyl jednoduchý, věřte, 
že Vaše práce během něj měla pro 
Vaše svěřence, žáky a studenty mi-
mořádný význam. Budoucnost mož-
ná ukáže, že někteří třeba mají me-
zery v probírané látce, jiným naopak 
online výuka možná dokonce vyho-
vovala více. Vaše úloha však letos 
nebyla zdaleka jen o učivu. Stali jste 
se důležitým sociálním kontaktem, 
průvodcem ve světě, který je pro 
řadu dětí a mladých lidí i bez covidu 
dosti složitý, člověkem, který tu pro 
děti byl i za mimořádných okolností.

Za to vše Vám patří upřímný dík 
a uznání. Stejně jako nemůžeme  
o právě skončeném školním roce 
uvažovat jako o roce obyčejném, 
zrovna tak nemůžeme vnímat jako 
obyčejné učitelské povolání. Právě 
slovo „povolání“ je tu totiž na místě, 
dnes víc než kdy jindy. 

Ondřej Lochman, starosta města,
Jan Mareš, místostarosta města

Strategie rozvoje vzdělávání: do konce roku 
připomínky, potom příprava prvních investic
Demografický vývoj a postupné roz-
šiřování města naznačují, že během 
několika let může Mnichovo Hradiště 
čelit náporu dětí, pro které nebude 
mít ve školách dostatek míst. Přes-
tože jde především o žáky z okolních 
obcí, otázkou, jak předejít tomuto 
krizovému scénáři a smysluplně na-
výšit kapacity škol, se město již ně-
kolik posledních let aktivně věnuje. 
Nyní přichází s konkrétními scénáři 
a návrhy.

V závěru loňského roku se za-
stupitelé mohli seznámit s koncep-
tem možného rozvoje prostorových 
kapacit mnichovohradišťských zá-
kladních škol, který vytvořil architekt 
města Jan Světlík. Tento dokument 
se stal základem pro širší debatu 
a na základě připomínek začal ná-
sledně vznikat rozsáhlý koncepční 
materiál, který popisuje vazby mezi 

mateřskými a základními školami, 
gymnáziem i dalšími navázanými 
institucemi a organizacemi a také 
navrhuje konkrétní scénáře, kon-
krétní stavební úpravy a hodnotí 
jejich proveditelnost. Jeho autory 
jsou starosta Ondřej Lochman, radní  
a ředitelka gymnázia Lenka Sosnov-
cová a místostarosta Jan Mareš, na 
dokumentu se však podílelo dalších 
více než tucet spolupracovníků.

Strategie rozvoje vzdělávání 
s akcentem na kapacity školských 
zařízení v ORP Mnichovo Hradiště, 
jak se dokument jmenuje, naznaču-
je, že pro děti z Mnichova Hradiště  
v místních školách dostatek míst je  
a bude. Přinejmenším do té doby, 
než začne být realizována větší 
výstavba v jihozápadní části města 
či v lokalitě za zámkem. Situace je 
však komplikovaná pro obce na úze-

mí ORP, kde fungují devítiletky jen 
v Mnichově Hradišti a Kněžmostě. 
Mnichovo Hradiště jako spádová 
obec tak na sebe bere zodpověd-
nost i za tyto okolní obce a jeho 
cílem se stává navýšit kapacitu zá-
kladních škol tak, aby do nich bylo 
možné umístit všechny děti a udržet 
ve třídách na prvním a druhém stup-
ni maximálně 24, respektive 26 dětí.

Pro každou školu tato strategie 
navrhuje několik možných řešení 
jak kapacitu navýšit a bere rovněž  
v úvahu snahy o postupné odstraňo-
vání nevyhovujících provizorních ře-
šení nebo dožívající prostory, jakým 
je třeba pavilon Chanos v případě 
Základní školy Sokolovská.

„V tuto chvíli jde o nabídku scé-
nářů, o kterých má smysl uvažovat. 
Ty je třeba projednat, stanovit prio-
rity, etapizovat jednotlivé investice, 

vytvořit zastřešující harmonogram 
prací,“ říká starosta Ondřej Lochman 
a dodává, že na diskuze, stanovo-
vání priorit a termínů je k dispozici 
zhruba půl roku: „Zastupitelům nyní 
předkládáme verzi strategie označe-
nou 1.0. Do konce roku chceme mít 
schválenou strategii 2.0, abychom 
mohli jednotlivé investice začít při-
pravovat do detailu.“

Pokud zastupitelé vezmou do-
kument na vědomí, město rovnou 
vypíše pro některé klíčové stavební 
úpravy architektonické studie. Bude 
se jednat předně o sportovní halu  
a přístavbu školy ve Studentské 
ulici a dále o nový pavilon pro první 
stupeň v areálu ZŠ Sokolovská. Ak-
tuálně již vzniká studie nástavby na 
krčku druhé jmenované školy.

Martin Weiss

Úpravy ulic Na Habeši: finální verze
studie bude hotová na konci léta
Komunitní centrum v Mírové ulici 
hostilo ve středu 16. června setkání 
zástupců města a projekční kance-
láře s obyvateli a majiteli nemovitostí  
v lokalitě Na Habeši. Zájem ze stra-
ny veřejnosti byl značný. Nad studií, 
jejímž předmětem jsou budoucí 
úpravy ulic Mánesova, Přemyslova, 
Boženy Němcové a Komenského, 
se sešly tři desítky lidí, kteří využili 
možnost vyjádřit se k navrhovaným 
úpravám.

 Původní studie vznikla v roce 

2019 a v mezidobí byla částečně 
upravena. Pokračování projekčních 
prací však bylo vloni pozastaveno 
částečně kvůli koronakrizi – město 
přišlo o část příjmů – a také kvůli blí-
žícím se rekonstrukcím sítí, k nimž 
by mělo dojít v roce 2022. Vloni byla 
však první etapa, která se týká Hu-
sovy ulice, nakonec přece jen dopro-
jektována a letos je realizována.

Připomínky a dotazy občanů si 
na místě vyslechli projektanti Ing. 
Zdeněk Fiedler a Bc. Tomáš Velich, 

Čápi letos vychovali trojici mláďat 
Nejznámější čapí rodina z Mni-
chovohradišťska, do jejíhož hnízda 
míří 24 hodin denně online kamera 
společnosti IT Business (capi.itbusi-
ness.cz), letos vychovala tři mláďa-
ta. A také se postarala o úsměvnou 
situaci, když se čápi rozhodli užít 
si alespoň jeden den soukromí bez 
zvědavých očí diváků.

První vejce se v čapím hnízdě 
objevilo 12. dubna. Během násle-
dujícího týdne jej navzdory velmi 
chladnému počasí následovala ještě 
čtyři další. Když samička položila 
do hnízda 20. dubna poslední, do-

Město získalo dotace na rekonstrukci Klubu i obnovu 
komunikací v místních částech Kruhy a Sychrov
Letos na jaře se rozběhly práce na 
rekonstrukci budovy Klubu, kterou 
čeká kompletní proměna. Její celko-
vé náklady se vyšplhají až ke 30 mi-
lionům korun, jde tak nejen o velmi 
viditelnou investici, která sjednotí ráz 
radničního špalíčku, ale také o jednu 
z nejnákladnějších investičních akcí 
poslední doby. Práce jsou rozloženy 
do dvou let, přičemž letos proběhne 
již zmiňované odvlhčení, na které 
naváže obnova střechy. V příštím 
roce bude realizována úprava interi-
érů a vnitřních dispozic objektu.

„Na Ministerstvu pro místní roz-
voj jsme požádali o dotaci a máme 
důvod k radosti, protože už víme, že 
jsme byli úspěšní. Získali jsme 12,8 

milionu korun. Přestože nyní nikdo 
nedokáže odhadnout, jak se na cel-
kových nákladech projeví dramatic-
ký růst ceny stavebních materiálů, 
k němuž v poslední době dochází, 
rozhodně půjde o významnou část 
nákladů,“ komentuje starosta Ondřej 
Lochman.

Zatímco odvlhčování objektu, v 
němž bude v budoucnu opět sídlit 
kulturní organizace, infocentrum a 
část městského úřadu, běží, o dal-
ším postupu prací jasno není. Dosud 
totiž nepanuje shoda s památkáři 
ohledně projektu střechy a podkroví. 
Město hodlá v podkroví vybudovat 
novou podlahu pro možné budoucí 
využití podkrovních prostor a plánu-

je vyměnit historický krov za nový. 
Důvodem jsou závěry mykologickéh 
průzkumu, podle nějž je 80 procent 
původního krovu v nevyhovujícím 
stavu. Památkáři naproti tomu po-
žadují zachování částí původního 
dřeva a jeho takzvané „protézování“ 
dřevem novým. Věc je v tuto chvíli 
předmětem jednání mezi městem  
a Národním památkovým ústavem.

Město bylo v poslední době 
úspěšné v získávání dotací i na 
menší investiční akce. Například na 
rekonstrukci cesty ke starému vodo-
jemu ve Dnebohu nebo některých 
komunikací v místních částech Kru-
hy a Sychrov. Z celkových čtyř mili-
onů na tyto projekty získalo město 

v podobě dotace polovinu nákladů, 
tedy dva miliony.

Přestože Mnichovo Hradiště je 
dlouhodobě v získávání dotačních 
peněz velmi úspěšné, platí, že vý-
jimka potvrzuje pravidlo. V poslední 
době neuspěla napřílad jeho žádost 
o dotaci na modernizace hřiště  
u Základní školy Švermova – město 
žádalo o půl milionu korun. Protože 
nastaveným kritériím zmíněného 
dotačního titulu však nevyhověla 
většina žadatelů, je velká šance, 
že budou požadavky na žadatele 
upraveny a Hradiště bude mít dru-
hou šanci získat i tyto finanční pro-
středky.

Martin Weiss

který navrhne řešení zeleně, dále 
vedení města, zástupci odboru in-
vestic a komunálního hospodářství  
a architekt města. Všechny při-
pomínky budou nyní vypořádány  
a občané, kteří byli v rámci setkání 
opět neocenitelným zdrojem místní 
znalosti a konstruktivní zpětné vaz-
by, budou s finální verzí seznámeni 
pravděpodobně do konce letošního 
léta.

Martin Weiss

šlo k nečekaná odstávce kamery. 
Respektive k jejímu sklonění tak, 
že přestala dění v hnízdě zabírat.  
O den později provozovatelé kamery 
její uchycení opravili a zabezpečili, 
aby příštímu náhodnému čapímu 
sešlápnutí kamera již odolala.

V polovině května se mláďata 
začala líhnout, své místo na slunci 
si vybojovala tři z nich. Dnes jsou již 
čápi okroužkováni a připravují se na 
cestu na jih. Vydají se na ni pravdě-
podobně v srpnu.

Martin Weiss

K péči o městské hřbitovy
Letošní počasí prospívá vegetaci,  
a to i na hřbitovech ve správě města. 
Právě jejich údržby a sečení se týka-
la řada připomínek, které se nám na 
toto téma v druhé polovině června 
sešly. 

Jsme vděční všem pozůsta-
lým, že mají starost a záleží jim na 
stavu veřejného prostoru, nicméně 
bychom zároveň rádi upozornili, že  
i kapacity údržby hřbitova mají své li-
mity. Martina Bachová, která na úze-
mí města správu hřbitovů vykonává, 
má k dispozici jednoho brigádníka, 
jenž pomáhá se sečí, agenda sprá-
vy hřbitova je však mnohem obsáh-

lejší. Objeví-li se v řadách veřejnosti 
zájemce či dokonce větší skupina 
dobrovolníků, která bude ochotna 
nabídnou své ruce ku pomoci, bude-
me za takovou nabídku samozřejmě 
velmi rádi. 

Co se týče způsobu sečení 
na hřbitově ve Veselé, v budoucnu 
bude luční kvítí v době květu zacho-
váno pouze na centrální louce a trá-
va kolem hrobů bude sečena častěji. 
Hřbitov v Mnichově Hradišti bude  
v budoucnu čekat rozsáhlejší oprava 
cest a ohradních zdí.

Markéta Červinková
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Červenec v kině? Každý druhý film je premiéra
Distributoři vrhli v létě do kin velkou 
část toho nejlepšího, co za minulý 
rok nastřádali, tak kinaři nevědí, co 
hrát dřív. Vybíráme ze 40 červenco-
vých premiér všech žánrů a věříme, 
že potěšíme každého! Samozřejmě, 
že v programu zbylo místo i pro 
starší filmy a opakování těch úspěš-
ných. Ale i v červenci hrajeme pouze  
o víkendech a nemáme tedy tolik 
prostoru. Nové filmy, které se teď do 
programu nevešly a rádi bychom je 
promítli, uvedeme v dalších měsí-
cích. Co tedy uvidíte? 

Nejočekávanější červencové 
české filmy jsou Gump – pes, který 
naučil lidi žít a Prvok, Šampón, Teč-
ka a Karel. První z nich ukazuje svět 
lidí očima toulaného psa Gumpa  
a je hvězdně herecky obsazen (Bo-
lek Polívka, Eva Holubová, Ivana 
Chýlková, Karel Roden). Druhý je 
komedie o čtyřech přátelích, kteří 
ač ve středním věku, chtějí prová-
dět provokativní výstřednosti jako 
zamlada. Představují je skvělí herci 
Martin Pechlát, Martin Hofmann, Da-

vid Švehlík a Hynek Čermák.
Ze zahraničních snímků upo-

zorňujeme fanoušky studia Marvel  
a Avengers na několikrát odsouva-
nou a nyní konečně uváděnou pre-
miéru filmu Black Widow se Scarlett 
Johansson (Nataša Romanovová) 
v hlavní roli. Dějově snímek spadá 
mezi události filmů Captain America: 
Občanská válka a Avengers: Infini-
ty War. Dále uvedeme akční drama 
Rozhněvaný muž a thriller Tiché 
místo: Část II.

Pro děti vstupuje do kin celá 
řada nových animovaných filmů.  
U nás v červenci uvidíte čtyři – Di-
voký Spirit, Králíček Petr bere do 
zaječích, Maxinožka 2 a Croodsovi: 
Nový věk. Ještě připomínáme, že  
o letních prázdninách začínají neděl-
ní filmy pro děti až od 17:30 hodin.

Ne každý má rád komedie  
a akční filmy. Tyto diváky zveme 
na dánské drama Chlast, oceněné 
na festivalech. Je o lidech, kteří se 
sami na sobě rozhodli vyzkoušet, jak 
jejich život může ovlivnit trvalá malá 

dávka alkoholu v krvi. Dále můžete 
přijít na kanadsko-britský snímek 
Ještě máme čas o odpuštění a zod-
povědnosti za rodinu, kdy syn peču-
je o svého kdysi despotického otce, 
nyní stiženého stařeckou demencí.

Stejně jako loni k nám letos opět 
zavítá také letní Kino na kolečkách. 
Bude to v sobotu 21. srpna a hrát 
bude jeden z nejznámějších a nejob-
líbenějších filmů Quentina Tarantina 
Pulp Fiction: Historky z podsvětí. 

Na faře zahraje Sadovanka

Soutěžní léto s městskou knihovnou: posílejte pohledy 
a pátrejte po zákoutích Mnichova Hradiště!
Také letos pořádá knihovna během 
prázdnin tradiční soutěž pro děti i 
dospělé – když nám pošlete pohled 
ze svých letních pobytů, cest nebo 
místa, kde jste prostě rádi, a připí-
šete, jakou knihu právě čtete, dosta-
nete od nás malou odměnu. Tu si 
můžete vyzvednout kdykoliv během 
výpůjční doby.  Kdo si ji nestihne 
vyzvednout o prázdninách, může 
nás navštívit  během sousedské 
slavnosti – jako vždy nás najdete na 
dvorku u knihovny, kde každoročně 
připravujeme akce pro děti i dospělé. 

Všechny letní pozdravy jsou po 

celé prázdniny vystaveny v chodbě 
knihovny a každý se může podívat, 
kde všude naši čtenáři cestují a jaké 
knihy jim dělají společníky. (Pište na 
adresu: Městská knihovna, Turnov-
ská 717, 295 01 Mnichovo Hradiště)

Druhá prázdninová soutěž je 
určena všem milovníkům našeho 
města, velkým i malým, čtenářům 
i nečtenářům, všem, kdo chodí po 
Hradišti s očima otevřenýma! Možná 
jste si všimli, že městská knihovna 
propaguje téměř každý všední den 
na svém facebooku jednu z nově 
zakoupených knih. V tom pokračuje i 

během letních prázdnin, ale fotogra-
fie, které facebookový příspěvek do-
provázejí, jsou teď  jiné – soutěžní! 
Je na nich sice vždy opět některá z 
knižních novinek, ovšem je vyfoce-
na pokaždé na jiném místě našeho 
krásného města. Úkolem soutěží-
cích je nalézt místo, kde je knížka 
vyfocena, a jako důkaz, že jej našli, 
nám na facebook poslat snímek ze 
stejného místa (samozřejmě bez 
naší knihy, ale jinak se fantazii meze 
nekladou). V případě, že nemáte 
vlastní facebook, nezoufejte, soutěž-
ní fotografii si můžete prohlédnout i 

bez přihlášení a svou fotku nám pak 
vždy poslat na e-mail knihovna@
mnhradiste.cz. Body za správné 
odpovědi se vám budou v průběhu 
prázdnin načítat. Ocenění největších 
znalců našeho města proběhne při 
zářijové sousedské slavnosti Zažít 
Hradiště jinak. Troufnete si zapojit 
se? Otevřete oči a můžete vyrazit!

Přejeme Vám krásné léto  
a krásné prázdniny!

Jana Jedličková 
a Kateřina Vítová,

Městská knihovna Mn. Hradiště

Abonmá do divadla, 
na koncerty a pohádky
Noví zájemci o zakoupení abonmá 
do divadla, na koncerty nebo na 
dětská divadelní pohádková před-
stavení od října 2021, zbystřete! 
Nabízíme možnost zakoupit si abo-
nentku na každé předplatné, a to za 
sníženou cenu. 

Jelikož jsme v září 2020 stihli 
otevřít alespoň na měsíc, z každého 
abonentního cyklu jsme jeden pořad 
již odehráli. Proto momentálně nabí-
zíme divadelní abonentku na sedm 
představení za 2100 Kč, abonmá na 
cyklus Kruhu přátel hudby o sedmi 
koncertech za 700 Kč a dětské po-

hádkové předplatné se šesti divadel-
ními pohádkami za 470 Kč. Pokud 
jste tedy minulý rok váhali a utekla 
vám příležitost, neváhejte a využijte 
šanci. 

A nezapomeňte! Zakoupené 
jednotlivé vstupenky na divadelní 
či koncertní představení, která byla 
zrušena či přesunuta, je možné vra-
cet v městském informačním centru 
do konce srpna 2021!

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Jako každý rok se můžete těšit  
v rámci Anenské pouti v Mnichově 
Hradišti na dechovku ve farské sto-
dole. V neděli 25. července k nám 
přijede opět kapela Sadovanka, 
která bude hrát k poslechu a tanci 
známé české a moravské písničky. 

A tentokrát po celé tři hodiny, od 16 
do 19 hodin. 

Občerstvení zajištěno, všichni 
jsou srdečně zváni.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Nestárnoucí Cyrano z Bergeracu a komedie Jak je 
důležité býti (s) Filipem na zámku v Mnichově Hradišti

Umění po dlouhé covidové odmlce 
opět promlouvá a láká na divadelní 
zážitek pod širým nebem. Nádherné 
prostory nádvoří Státního zámku 
Mnichovo Hradiště ožijí uprostřed 
prázdnin divadelními představení-
mi. Nezávislá společnost INDIGO 
company (www.indigocompany.cz) 
přiveze do venkovních zámeckých 
prostor inscenace Cyrano z Berge-
racu a Jak je důležité býti (s) Filipem 
v podání známých pražských herců. 

Ve čtvrtek 5. srpna se od 20:30 
hodin odehraje na nádvoří komedie 
mnoha párů, britská klasika Oscara 
Wildea Jak je důležité býti (s) Fili-
pem. Jedná se o studii žen, mužů, 
vztahů a stereotypů, kterým dob-

rovolně a s úsměvem podléháme. 
Jsme totiž důvtipní, seriózní, dobře 
vychovaní, elegantní, ale někdy, 
když se nikdo nedívá, vášnivě jíme, 
chodíme v ponožkách a věříme na 
osud. Přijďte se zasmát a odrea-
govat. Potěší vás jistě i herecké 
obsazení: Ondřej Ruml / Michael 
Vykus, Dana Morávková / Karolina 
Frydecká, Petra Tenorová, Simona 
Vrbická-Koptová, Lilian Fischerová, 
Radek Zima, Miroslav Dvořák a Vik-
tor Zavadil.

Komedii Jak je důležité býti (s) 
Filipem vystřídá v pátek 6. srpna 
2021 romantický příběh Edmonda 
Rostanda Cyrano z Bergeracu (za-
čátek ve 20:30 hodin). Hru o bohé-

movi, jehož velký nos velkého ducha 
značí, příběh o lásce, statečnosti, 
snech, životech a lidech zrežíroval 
umělecký šéf Městského divadla 
Mladá Boleslav a také držitel Thá-
lie Petr Mikeska: „Rostandovu hru 
Cyrano z Bergeracu pokládám za 
jeden z nejlépe napsaných divadel-
ních textů vůbec. Jak kdysi někdo 
řekl, v Cyranovi je od všeho a pro 
každého něco a je toho požehnaně, 
včetně jídla. Je to velký romantický 
příběh, filozofické dílo o smyslu ži-
vota, tragédie i komedie zároveň. 
Především je to ale hra, ve které se 
každý z nás může najít,“ říká režisér 
Mikeska.

Příběh Cyrana z Bergeracu  

v zámeckých prostorách slibuje zá-
žitek, který navíc umocňuje skvělé 
herecké obsazení. Na jevišti se to-
tiž potká hned několik držitelů Ceny 
Thálie – jedním z nich je představitel 
titulní postavy Daniel Bambas.

Vstupenky na obě inscenace 
jsou k zakoupení na pokladně Měst-
ského informačního centra Mnicho-
vo Hradiště (Masarykovo náměstí 
1142) a také v sítích Ticketportal  
a GoOut.net.

Nenechte si ujít jedinečné diva-
delní večery v krásných zámeckých 
prostorách. 

Jana Trojanová

Jak je důležité býti (s) Filipem je na programu 5. srpna. Cyrano z Bergeracu na zámku odhodí svůj širák v dál o den později.

Začínáme ve 20:30 hodin, vstupné 
činí 100 Kč. Promítat se bude na 
louce proti kapli svaté Anny u zámku 
(za restaurací U Františky). Přineste 
si vlastní „sezení“ – deky, sedačky, 
židličky… Drobné občerstvení (pop-

corn, nápoje) bude k zakoupení na 
místě. Pozor – v případě špatného 
počasí se projekce ruší! Sledujte 
facebook.com/kinomh nebo volejte 
pro info na tel. 607 015 072.

Opravdu moc se na diváky těší-
me! Byl to velice smutný pohled na 
opuštěný kinosál a zhaslou promí-
tací kabinu, který trval přesně osm 
měsíců – od 11. října 2020 do 11. 
června 2021. Jistě i vám, milov-
níkům filmů promítaných v kinech  
a sdílených naživo s mnoha dalšími 
diváky, tato část kultury chyběla, 
protože „obývákové koukání“ na te-
levize, monitory počítačů, mobily či 
jiná zařízení nemohou nahradit spo-
lečné zážitky z kina. Snad současná 
omezení počtu sedadel, povinnost 
neustále nosit roušky ve vnitřních 
prostorách a další opatření také ně-
kdy skončí. Doufáme, že pro většinu 
z vás to nebude problém a do kina  
i přesto vyrazíte!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Do kin míří snímek F. A. Brabce Gump – pes, který naučil lidi žít plný oblíbených českých herců.
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Letošní sousedská 
slavnost bude!

Taneční kurzy se plní
Zápis na kurzy společenského tance 
a společenské výchovy pro mládež 
je v plném proudu. Volná místa stále 
máme, ale určitě je lepší se přihlásit 
dříve v případě dělení na dvě sku-
piny. Pro přihlášku a informace si 
můžete přijít do kanceláře divadla 
(připomínáme, že jsme přestěhovaní 
na Masarykovo náměstí 1142 – nad 
prodejnu COOP) nebo si ji může-
te stáhnout v elektronické verzi na 
stránkách města (kultura – KLUB).

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

V rámci sousedské slavnosti, kte-
rá letos proběhne v našem městě  
v sobotu 11. září 2021, nemůžeme 
vzhledem k probíhající druhé etapě 
revitalizace Masarykova náměstí 
uskutečnit tradiční výstavu vozů 
značky LIAZ přímo na náměstí. 
Máme však pro fanoušky a obdivo-
vatele této značky dobrou zprávu. 
Organizátorům 5. srazu majitelů 
vozů LIAZ a městu Mnichovo Hra-
diště se povedlo domluvit alespoň 

krátkou ukázku vozů této značky pří-
mo ve městě. Týden po sousedské, 
v sobotu 18. září, se v rámci srazu 
majitelů vozů LIAZ, který bude od 
pátku probíhat v autokempu Jino-
lice, uskuteční ukázka těchto vozů 
i v Mnichově Hradišti. Od 10 hodin 
budou v rámci spanilé jízdy vystave-
ny v Klášterské ulici všechny LIAZky, 
které se předtím sejdou v Jinolicích. 
Zaparkovány budou po obou stra-
nách ulice směrem k Jizeře a na 

parkovišti u Jizery. Okolo 13. hodiny 
se uskuteční spanilá jízda městem, 
po níž bude následovat odjezd vozů 
zpět do Jinolic. 

Těšíme se na vaši návštěvu  
a již nyní pro vás na rok 2023 spo-
lečně připravujeme celoevropský 
sraz majitelů vozů LIAZ k výročí 70 
let značky.

Ondřej Knobloch,
Patrik Milický,

Josef Černý

Ani letos nepřijdou účastníci sousedské 
slavnosti o nákladní liazky a škodovky

3. ČERVENCE, 20:00
BÁBOVKY
Romantická komedie podle knihy R. Třeštíkové s O. Vetchým a J. Plodkovou. 

2. ČERVENCE, 20:00
CHLAST
Čtyři přátelé zkoušejí, jak jim život ovlivní trvalá malá dávka alkoholu v krvi.

KINO MN. HRADIŠTĚ

9. ČERVENCE, 20:00
TICHÉ MÍSTO: ČÁST II.
Boj s mimozemšťany, kteří vražedně reagují na každý zvuk, pokračuje!

4. ČERVENCE, 17:30
DIVOKÝ SPIRIT
Animovaný film o přátelství dívky Lucy a divokého mustanga Spirita.

11. ČERVENCE, 17:30
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
Animovaný film o králíkovi s hlavou plnou lumpáren, který míří do světa.

10. ČERVENCE, 20:00
BLACK WIDOW 
Novinka studia Marvel ze světa Avengers.

17. ČERVENCE, 20:00
JEŠTĚ MÁME ČAS
Film o odpuštění a zodpovědnosti. Režie a hlavní role V. Mortensen.

16. ČERVENCE, 20:00
MATKY
Česká romantická komedie o matkách sdílejících své radosti i trápení.

23. ČERVENCE, 20:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Film o světě viděném očima toulavého psa a o tom, jak nás vidí zvířata.

18. ČERVENCE, 17:30
MAXINOŽKA 2
Po třech letech přichází pokračování animovaného dobrodružného filmu.

25. ČERVENCE, 17:30
TOM A JERRY
Legendární kocour a myšák, dva nerozluční soupeři, se vracejí ve filmu.

24. ČERVENCE, 20:00
ROZHNĚVANÝ MUŽ
Akční nářez, v němž J. Statham hledá zloděje peněz z obrněných vozů.

31. ČERVENCE, 20:00
GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
Film o světě viděném očima toulavého psa a o tom, jak nás vidí zvířata.

30. ČERVENCE, 20:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL 
Komedie podle P. Hartla plná hecování mezi dlouholetými kamarády.

1. SRPNA, 17:30
CROODSOVI: NOVÝ VĚK
Neotesaná rodina z doby kamenné je zpátky a má vyspělejší sousedy...

Bude-li epidemiologická situace ta-
ková, jakou si všichni přejeme, i le-
tos se uskuteční  tradiční hradišťská 
sousedská slavnost, zase po roce 
zažijeme Hradiště jinak. Doufejme, 
že vir i se všemi mutacemi se již 
začal vytrácet z našich životů, a tak 
se opět budeme moci setkávat bez 
nepříjemných omezujících opatření. 

Předchozí ročníky sousedské 
slavnosti se nadmíru vydařily, pro 
mnoho obyvatel našeho města i pro 
četné návštěvníky se slavnost stala 
akcí, na kterou se chystají. Tak i le-
tos, již po sedmé, se můžeme těšit 
na bohatý kulturní program, množ-
ství stánků místních živnostníků, 
spolků, sportovních i společenských 
organizací.  Také občerstvení všeho 
druhu – sladkého, slaného, teplého, 
studeného – bude dost a dost.  

Vzhledem k rekonstrukci ná-
městí se sousedská slavnost  bude 
odehrávat na třech volně propoje-
ných místech – různé hry a atrakce 
pro děti budou situovány především 
na farní zahradě, v části náměstí od 

hotelu U Hroznu po prostor před kos-
telem v Palackého ulici budou jako 
obvykle stánky se vším možným, 
ale  své menší pódium zde bude mít  
také ZUŠ. Hlavní scéna a pochopi-
telně i další stánky budou stát na 
nově zrekonstruované části náměstí 
mezi radnicí a školou. 

Zájemci  o stánky či o prostor 
pro vlastní vybavení  si jej mohou 
snadno zajistit – stačí vyplnit jed-
noduchou přihlášku (ke stažení na 
webových stránkách města v sekci 
Život ve městě – Kultura a buď ji 
osobně odnést k Farmářce z Ráje do 
obchodu nebo ji poslat e-mailem na 
farmářčinu adresu  dagmar.motlo-
va@seznam.cz. Pořadatelé – město 
Mnichovo Hradiště, Klub Mn. Hradiš-
tě s.r.o. a spolek Žijeme pro Hradiště 
– se na sousedskou slavnost a na 
vás již těší. Takže si zapamatujte či 
poznamenejte do kalendářů – sobo-
ta 11. září. Bude sousedská!

  Pavel Sosnovec, 
Žijeme pro Hradiště

Akce na zámku
Také na letošní sezónu připravil Stát-
ní zámek Mnichovo Hradiště oblíbe-
né akce, které každoročně přivábí 
do jeho areálu stovky návštěvníků. 
Od července se můžete v zámec-
kých zahradách setkat se sokolnicí 
Věrou Gilovou a jejími dravci a být 
svědky letových ukázek. Nedělní 
odpoledne budou po celé léto patřit 
dětským prohlídkám zámku a lout-
kovým divadelním představením v 
podání různých souborů, jejichž dě-
jištěm bude sala terrena.  Na webu 
zámku naleznete také pozvánky na 
velké kostýmované akce, které v létě 
na zámku nemohou chybět. (wes)



6 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ČERVENEC / SRPEN 20216 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ČERVENEC / SRPEN 2021

O milion korun z rozpočtu města se uchází přes třicet projektů
Jak využít milion korun z rozpočtu města na zvelebení 
veřejného prostoru Mnichova Hradiště? Právě tuto otáz-
ku položili veřejnosti organizátoři projektu Meloun pro 
Hradiště, pilotního projektu takzvaného participativního 
rozpočtu města. Do 6. června, kdy byl ukončen příjem 
návrhů, Hradišťáci zformulovali 34 nápadů, jak zpříjemnit 
život ve městě, jejichž první prezentace následně pro-
běhla 22. června ve školní jídelně v komunitním centru.  
V září budou všechny realizovatelné návrhy prezentova-
né na sousedské slavnosti a v říjnu bude odstartováno 
hlasování, jehož výsledky určí, které z projektů se do-
čkají realizace.

Kompletní galerii návrhů si můžete prostudovat na 
https://melounprohradiste.cz/galerie, stručné představe-
ní všech projektů, které jsou dokladem kreativity a zájmu 
Hradišťáků o veřejný prostor, přináší i Kamelot.

Martin Weiss

PĚŠKY NA 
VOSTROV

Tomáš Majdloch

Chodník nebo cyklostez-
ka vedoucí po louce by 
učinila pěší procházku na 
Vostrov bezpečnější. Ak-
tuálně lze na Vostrov dojít 
pouze po silnici.

KLÁŠNÁ-KAŠNA
Karel Maděra

Kašna ve stráni pod 
zámkem by si zasloužila 
revitalizaci. Vyčištěním, 
upravením jejího okolí, 
doplněním vodního prv-
ku a lavičkami by vzniklo 
hezké místo k posezení.

VÝMĚNA PRKEN 
NA KAMÍNKÁCH

Pavel Břicháček

Stav odpočinkových mol 
se blíží hranice životnosti. 
Navrhuji kompletní výmě-
nu smrkových prken za 
trvalejší modřínová o síle 
25-27 mm.

SILNIČNÍ OBCHVAT 
SEVERNÍ ČÁSTI MH

Tomáš Majdloch

Odklonění dopravy do 
úseku mezi řekou Jizerou 
a protipovodňovým valem 
směrem na Mohelnici by 
umožnilo udělat z Budov-
covy ulice ulici slepou.

RETARDÉRY  
V LIDICKÉ ULICI

Ondřej Umáčený

Zajištění bezpečnosti v 
Lidické ulici vybudováním 
zpomalovacích retardérů. 
Dlouhá rovinka a sklon 
tu svádějí řidiče k rychlé 
jízdě

POJĎME SE SETKÁVAT 
U RŮŽÍ A POD STROMY

Jana Jedličková

Mezi paneláky v Lidické 
a Hřbitovní ulici by mohl 
vzniknout moderní parčík 
s dlážděnou cestičkou, 
popínavými růžemi a pít-
kem jako místo setkávání.

KUDY TUDY DO 
LESOPARKU?!
Markéta Tomášová

Proměna jednoho ze vstu-
pů do lesoparku na kří-
žení ulic Havlíčkovy a Na 
Hradčanech v atraktivní 
vstupní bránu z židovské-
ho města do zeleně.

LEZECKÁ STĚNA 
(BOULDER)

Zuzana Tomášová

Vybudování lezecké stěny 
(boulderu) na dětském 
hřišti ve Hřbitovní ulici  
a vytvoření dopadové plo-
chy by nabídlo na hřišti 
vyžití i starším dětem.

ÚPRAVA PROSTORU 
PŘED SMUTEČNÍ SÍNÍ

Aleš Rychlý

Obnova zeleně v místech 
pro to určených, drob-
né opravy (výměna po-
praskaných dlaždic), vý-
měna mobiliáře a oprava 
vodního prvku.

REVITALIZACE 
PARKU U BIOSU

Lucie Holečková

Zpevnění cest, prořezání 
keřů, přidání laviček, od-
padkových košů, vytvo-
ření květinových záhonů, 
aby park v Sokolovské 
ulici více lákal k užívání.

FOTOPASTI U KONTEJ-
NERŮ NA TŘ. ODPAD

Petr Červinka

Compag léta uklízí odpad 
odložený mimo kontejnery 
a město přihlíží. Instalová-
ní fotopastí u kontenero-
vých stání a rozdávání 
pokut by situaci zlepšilo.

INLINE V HRADIŠTI
Martin Bígl

Rozšíření dopravního hři-
ště o další komunikace, 
aby areál mohl být vyu-
žívat také inline bruslaři, 
kteří aktuálně musí dojíž-
dět za bruslením do Bako-
va nad Jizerou.

BOSÁ STEZKA  
U JIZERY

Zuzana Tomášová

Vybudování stezky pro 
bosé nohy, tedy chodní-
ku, na kterém se střídají 
různé povrchy z přírod-
ních materiálů, na pláži  
u Jizery.

BASKETBALOVÝ 
KOŠ

Jan Pleva

Instalace druhého koše 
na hřišti vedle školy ve Ve-
selé by umožnilo zahrát si 
plnohodnotný basketbal. 
Koš by mohl být zvěšen 
na zdejší betonovou zeď.

NEJZÁBAVNĚJŠÍ  
A NAUČNÉ HŘIŠTĚ

Kateřina Šebeňová

Využití a rozšíření hřišť ve 
Hřbitovní ulici, nebo ulici 
Víta Nejedlého o velký 
dřevěný hrad, bylinkovou 
zahrádku, dřevěné do-
mečky nebo trampolíny.

PODPORA KAFÉ 
OŘECH

E. Kozáková, A. Seidlová

Podpora znovuotevření 
kavárny, která nabízela je-
dinečný zdravý jídeníček 
a byla uzavřena patrně 
v souvislosti s pandemií 
covidu.

ESTETIČTĚJŠÍ STÁNÍ 
KONTEJNERŮ

Markéta Tomášová

Nevzhledné kontejnerové 
hnízdo za zámkem by si 
zasloužilo odstínění ze 
strany od zámku i od dět-
ského hřiště na začátku 
Orlické ulice.

ALEJ NEBO SAD  
Z JEDLÝCH KAŠTANŮ

Kateřina Šebeňová

Vytvoření aleje podél 
cesty u Jizery či kdekoliv 
jinde, která bude poskyto-
vat stín a zároveň nabíd-
ne dětem oblíbené sbírání 
kaštanů, které lze i sníst.

ATRAKTIVNĚJŠÍ 
PRŮCHOD DO POŘÍČSKÉ

Markéta Tomášová

Zvelebení hojně využí-
vané spojnice mezi ná-
městím a Poříčskou ulicí. 
Výměna osvětlení, odstra-
nění plevele, květinová 
výzdoba...

POMNÍK 
15. POLEDNÍKU

Dana Hörbová

Na místě, kde cestu od 
Dobré Vody protíná 15. 
poledník, by mohla vznik-
nout jeho připomínka jako 
turistický cíl. Mohlo by se 
jednat třeba o skluzavku.

ŘÍČNÍ SAUNA 
NA KAMÍNKÁCH
Lenka Zikmundová

Bazén, pára nebo sauna 
ve městě chybí. Na pláži  
u Jizery by tak mohla 
vzniknout architektonicky 
hodnotná stavba zasvě-
cená relaxaci a otužování.

MLHOVIŠTĚ
Zuzana Tomášová

Vytvoření mlhoviště – 
venkovní sprchy, ze které 
mží voda pro osvěžení. 
Poskytovalo by zchlazení  
v úmorných vedrech dě-
tem i dospělým na Masa-
rykově náměstí.

HRADIŠTĚ MLŽÍ
Jan Mareš

Doplnění dalšího vodního 
prvku do projektu revitali-
zace náměstí. Konkrétně 
cca 10 zemních mlžících 
trysek v navrhované žu-
lové diagonále s liniovým 
žlabem před Klubem.

ZACHOVÁNÍ CESTY 
A ALEJ KE KAPLIČCE 
Z. Morkusová, F. Koliáš

Kaple a její okolí v polích 
u Dnebohu je čarovné 
místo. Cestu k ní chceme 
pevně ukotvit do krajiny  
a zajistit její zachování 
výsadbou třešňové aleje.

CHODNÍČEK 
NA PROPOJENÍ 

NÁDRAŽÍ A KAŠTANKY
Olga Bajerová

Úprava prostoru mezi 
dopravním terminálem 
a kaštankou. Vytvoření 
chodníku a vyčištění okolí 
tratě.

STOLNÍ TENIS 
PRO HRADIŠTĚ

Maxim Maděra

Umístění stolů na stolní 
tenis na několika místech 
ve městě, například na 
pláži, na atletickém sta-
dionu nebo na dětském 
hřišti ve Hřbitovní ulici.

KOMUNITNÍ SAUNA 
U JIZERY
Aleš Dittrich

Výstavba mobilní komu-
nitní sauny a převlékárny 
na pláži u Jizery pod ka-
menným mostem. Její po-
řízení by rozšířilo možnos-
ti trávení času u Jizery.

ROZKVETLÝ
A BEZPEČNÝ PARK

Marie Kučerová

Návrh počítá s revitalizací 
parku v areálu Domova 
Modrý kámen, instalací 
nových laviček, údržbou 
zeleně nebo vytvořením 
květinových záhonů.

DISCGOLF 
NA HORCE
Jakub Šverma

V lesíku na vrchu Horka 
budou mimo cestu umís-
těny železné koše na hru 
discgolf. Hraje se podob-
ně jako golf, místo míčku 
a hole máte létající talíř.

BIKE PARK
Petr Krejčí

Legalizace stávajícího 
bike parku Káčov, terén-
ní úpravy, výroba lávek 
a skoků. Aktuálně těžaři 
na vytvořené můstky ne-
berou ohledy a při těžbě 
dřeva je ničí.

RETARDÉRY  
V ULICI V LÍPÁCH
Veronika Zacharníková

Instalování zpomalova-
cích prvků mezi domy 
čp. 153 a 154 by zvýšilo 
bezpečnost chodců, pře-
devším dětí, které jdou  
z dopravního hřiště.

LAVIČKA S KOVOVÝM 
DEŠTNÍKEM 

A LUCERNOU
Marcela Havlíková Vagaská

Zpestření některé nepěk-
né části města netradiční 
lavičkou, která poskytne 
stín i zajímavé zátiší k fo-
tografování.

PUMPTRACK
Lucie Zikmundová

Uměle vytvořená dráha 
pro jízdu na kole, koloběž-
ce, skateboardu či koleč-
kových bruslích. Vznik-
nout by mohla na místě 
skateparku.

ELEKTŘINA NA 
PLÁŽI

Tomáš Majdloch

Na pláž u Jizery by se ho-
dilo přivést elektřinu kvůli 
akcím, prodeji občerstve-
ní, pro návštěvníky pláže 
nebo i větší bezpečnost.



Projekt MAP jde do finále Veseláček – vítězství  
v jarní výzvě Covid Dance

Zanechali jsme za sebou velmi ná-
ročný školní rok 2020/2021 a před 
sebou máme jistě pohodové a po-
klidné letní dny, které vystřídá pod-
zimní nástup nového školního roku: 
věřme, že již o poznání klidnějšího, 
než byly ty dva předchozí. V mnoha 
případech jsme došli ke zjištění, že 
je skvělé mít technologie, jež nám 
umožňují komunikaci i v době lock-
downu, karantény či nemoci, ale že 
nic nenahradí zcela běžný mezi-
lidský kontakt. Proto jsme i v rámci 
projektu uvítali pozvolné uvolňování 
covidové situace a možnost potkat 
se při několika závěrečných akcích 
z očí do očí. 

Takovou akcí byl například vel-
mi inspirativní výjezd do nedalekého 
turnovského Muzea Českého ráje, 
jehož se účastnili pedagogové ze 

škol zapojených do projektu MAP II 
Mnichovohradišťsko. Seznámili jsme 
se s expozicemi muzea, jeho výstav-
ními prostory a třešničkou na dortu 
pro nás byla ukázka řemeslné dílny, 
kterou jsme si mohli vyzkoušet pod 
vedením zkušené muzejní pedagož-
ky. Perfektní tip jak pro školní výlet, 
tak pro výlet rodinný. 

V cyklu tří webinářů na téma 
formativního hodnocení jsme uči-
telům z ORP Mnichovo Hradiště 
nabídli možnost nahlédnout pod po-
kličku hodnocení, jež se dostalo na 
výsluní během distanční výuky a je 
preferováno i Ministerstvem školství. 
Jak příjemné bylo zjištění, že zájem 
pedagogů o toto téma je velký a že 
řada z účastníků cyklu již některé  
z prvků formativního hodnocení ve 
výuce používá. Pomyslnou tečkou 
za tématem pak bylo setkání na 
farní zahradě, kde se mohli přítomní 
setkat s Miloušem a Lucií Kašparo-
vými (ředitel 4. ZŠ a učitelka 5. ZŠ 
v Mladé Boleslavi), kteří se snaží  
o formativní hodnocení svých žáků  
a podělili se s námi o své zkušenosti 
z praxe. Shoda o přínosech forma-
tivního hodnocení byla všeobecná, 

Řady rytířů řádu čtenářského se rozšířily o desítky prvňáčků
Prvňáčci z obou mnichovohradišť-
ských základních škol, kteří se učili 
číst z velké části při distanční výuce, 
během června navštívili městskou 
knihovnu, aby je rytíř Román Litera 
slavnostně pasoval na rytíře řádu 
čtenářského. Všichni malí čtenáři  
u zkoušky uspěli a dokázali, že pís-
menka a čtení mají v malíku, rytíř 
Román Litera byl velmi potěšen, 
nechal proto dětem potěžkat svůj 
meč a svěřil jim, že on sám raději 
čte, nežli bojuje. Děti dostaly knížku 
Michaely Fišarové První školní vý-
let. Přejeme všem malým čtenářům 
krásné prázdniny a těšíme se na 
shledanou v knihovně!

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

zazněly ale i obavy z nároků na uči-
tele, jež se rozhodnou touto cestou 
jít. 

Možnost společného setkání 
jsme nabídli i těm, kteří absolvovali 
díky finanční podpoře našeho pro-
jektu kurz Učíme se venku (celkem 
kurzem prošlo 15 pedagogů z Mni-
chovohradišťska). Pozitiva učení 
venku jsou všeobecně známá (učení 
venku v přírodě zlepšuje vzdělávací 
výsledky, motivaci a chování žáků), 
přesto je s podivem, jak málo peda-
gogů využívá potenciál tohoto typu 
výuky a dává přednost školním tří-
dám. Před kaplí sv. Anny se pak bě-
hem jednoho červnového odpoledne 
sešli ti, kteří kurz absolvovali, ale i ti, 
kteří o výuce venku teprve uvažují. 
Společně jsme prošli obsah kurzu, 
bavili jsme se o tom, v čem byl kurz 
přínosný, co kdo již stihl vyzkoušet, 
nad čím účastníci v průběhu vypl-
ňování pracovních listů, čtení ma-
teriálů či sledování videí přemýšleli. 
Doufáme, že díky absolvování kurzu 

najdou jeho účastníci dostatečnou 
podporu i odhodlání pro to, aby si 
děti i učitelé v dostatečné míře mohli 
vyzkoušet, jak moc je učení venku 
přínosné a obohacující.

Léto je časem dovolených, 
odpočinku, bilancování… Přesto 
nabízíme našim učitelům i mož-
nost vzdělávání: jednak účastí na 
inspirativní letní škole pro pedago-
gy mateřských a základních škol, 
která proběhne ve dnech 18. a 19. 
srpna v Mladé Boleslavi, jednak 
možností výjezdu do Muzea Říčany, 
kde se seznámí s nabídkou muzea, 
badatelsky orientovanou výukou, 
tvořivými dílnami, a na školní farmu 
Magic Hill. O zajímavé tipy do školy 
a do výuky tedy nebude nouze, zá-
roveň však půjde svým způsobem  
i o jakési „učitelské lázně“, jež si po 
náročném školním roce pedagogové 
právem zaslouží.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Když Anetka a Filip Koudelkovi, dva 
tanečníci z našeho letošního Vese-
láčku/Neveseláčku našli odvahu, 
rozhodli jsme se na poslední chvíli 
zúčastnit online taneční soutěže – 
výzvy Covid Dance II na téma „The 
greatest showman“. 

Sourozenecké duo spoléhalo 
na občasnou pomoc svého asis-
tenta, kterým nebyl nikdo jiný než 
další Koudelka, jejich bráška Dan.  
V bojových podmínkách letošního 
jara jsme vše bleskovým tempem 
zorganizovali, vymysleli jsme a se-

cvičili choreografii, odeslali video-
záznam a pak už se jen netrpělivě 
čekalo na výsledky.

Všechno to úsilí se ale vyplatilo. 
I přes drobné chybičky totiž naši hr-
dinové svým pozitivním a dojemným 
vystoupením oslovili porotu a získali 
úžasnou první příčku! Vítězný tanec 
sourozenců Koudelkových je ke 
zhlédnutí na webových stránkách 
Základní školy Studentská. 

Áňa, Fíla a Dáňa Koudelkovi  
a Míla Pospíšilová
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Debrujáři z gymnázia ve finále soutěže Pohár vědy!
Mnichovohradišťský matematicko-
-fyzikální kroužek Debrujáři, jenž 
působí při Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště, se v soutěži Pohár vědy, 
která se koná pravidelně každý rok v 
mnoha zemích po celém světě, do-
stal 11. června až do finále. Tým pod 
názvem HOKUS plnil hromadu zají-
mavých úloh a předváděl množství 
fyzikálních pokusů. Například vý-
robu vlastního tajného písma nebo 

zkoumání těžišť běžných domácích 
objektů. Tým se skládá z devíti stu-
dentů napříč všemi ročníky gymná-
zia, finálového kola se účastnilo pět 
studentů nižšího gymnázia. Velkou 
zásluhu na celém úspěchu má ve-
doucí kroužku paní Jana Hanušová.
                                                                                       

Michal Ježek, kvarta,
Gymnázium Mnichovo Hradiště          
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Léto plné výletů s Klubem českých turistů
Mnichovohradišťský odbor je zatím 
teprve „školkáčkem“, jsou mu tři 
roky a pár měsíců, nicméně trou-
fám si tvrdit, že za krátkou dobu své 
existence již přitáhl ke svým akcím 
stovky zájemců z řad místních i 
přespolních výletníků. Ačkoliv naši 
ranou existenci ohrozila loňská i le-
tošní covidová vlna, my turisti jsme 
se jí nezalekli a nabídli jsme vám 
řadu individuálních podnětů či akcí 
pro vaše výlety. Jsme tedy rádi, 
že jste využili naší letošní únorové  
a březnové nabídky na toulky po 
bezprostředním okolí Mnichova Hra-
diště v podobě akce Skryté vrcholky 
či téměř čtyřměsíčních 100 jarních 
kilometrům, do nichž se zapojili nad-
šenci místní, ale například i pražští, 
trutnovští či kladenští. Odznaky jako 
upomínka na jejich výkony byly vy-
dány, jistě pokračují ve svých jarních 
výkonech a budou i nadále. Radost 
nám v době lockdownu dělal i pro-
jekt Lavičky pro krajinu, z nichž první 
již stojí v aleji vedoucí na Káčov, dal-
ší dvě z našich zdrojů (resp. vašich 
příspěvků) pak spatří světlo světa na 
podzim. Těšíme se moc!

První postcovidovou společ-
nou akcí bylo splouvání Jizery ze 
Spálova do Turnova. Šlo již o sed-
mý vodácký výlet, kterým jsme naši 
plavbu po Jizeře završili: již dříve 
jsme absolvovali úseky z Turnova do 
Mnichova Hradiště, z Mnichova Hra-
diště do Debře, z Debře do Benátek 
nad Jizerou a z Benátek až do Lázní 
Toušeň. Kudy se budeme plavit dál? 
Nechte se překvapit!

Poslední květnová neděle byla 
zasvěcena výletu do Frýdlantu  
a jeho okolí. Počasí spolupracovalo, 
cesta ztichlým liduprázdným lesem 

byla kouzelná, radost z toho, že se 
můžeme konečně potkat ke společ-
nému výletu nezměrná. Děkujeme 
tedy Janě Jedličkové, že nás za-
vedla do tajuplných míst kolem říčky 
Smědé, Bulovského potoka či Pous-
teckých rybníků. 

I následující víkend sliboval 
příjemný, leč o dost náročnější vý-
let. Čekalo nás zhruba 19 kilometrů 
krajinou v okolí Nové Paky. Ačkoliv 
nás trochu poškádlil déšť, přesto 
jsme si nadmíru užili výhledy z roz-
hledny Kozinec do všech světových 
stran. Nejzajímavější byly pohledy 
na Jizerské hory či ještě místy bílé 
Krkonoše. 

Ani děti nepřišly o svůj výlet, vy-
jely do Boreckých skal. Šestnáct ma-
lých výletníků od šesti do třinácti let 
plnilo cestou úkoly, luštilo šifry, hrálo 
hry a vůbec se skvěle bavilo. Ani 

hodinové zpoždění jednoho z vlaků 
náladu nikomu nezkazilo. A když se 
k tomu všemu přidaly ještě skvělé 
buchty od „tety Heleny“ a sladká od-
měna na náměstí v Rovensku, ne-
bylo si nač stěžovat. A rodiče pozor! 
Pokud byste chtěli dětem zpestřit zá-
věr prázdnin výletem, zapište si do 
diářů termín úterý 31. srpna, kdy se 
vydáme Za princeznou Jasněnkou 
na Frýdštejn. Podrobnější informace 
o výletu naleznete na našem webu 
(www.kctmh.cz) či FB profilu Klub 
českých turistů – Mnichovo Hradiště.

Povedl se do třetice zrealizovat 
cyklovýlet Za poznáním kostelů na 
Mnichovohradišťsku II? V době uzá-
věrky Kamelotu akce ještě nepro-
běhla, leč předpověď počasí byla víc 
než příznivá, tak snad… 

I senioři si přišli na své díky vý-
letům do kněžmostského lesoparku 

Důně, na Kopaninu nebo díky Taj-
nému výletu či výletu ke Komárov-
skému rybníku v samotnému závěru 
června. Potkat jste se s námi mohli  
i na muzejní akci na počest Budovce 
či v třešňovce, kterou jsme pomáhali 
vysazovat, což jsme si připomněli 
Třešňovou slavností na konci červ-
na.

Jako bychom se na konci května 
a v červnu snažili dohnat to dlouhé 
období bez společných akcí, tolik 
jsme vám jich nabídli! A doufáme, 
že po skončení letních dovolených 
budeme v tomto trendu pokračovat. 
Přejeme vám pohodové letní dny  
a zajímavé výlety, pro něž se můžete 
inspirovat třeba zrovna těmi našimi.

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Výletem na Novopacko jsme pokořili 19 kilometrů.

Memoriál Josefa Hrona: 
z pětadvacítky patnáctka
Jako by nestačily organizační komplikace spojené s covidovou situací, do le-
tošního 31. ročníku Mnichovohradišťské pětadvacítky zasáhla navíc uzavírka 
a opravy silnice z Mohlenice do Podhory. Běžci však o tradiční závod nepřišli, 
pouze je místo obvyklých 25 kilometrů čekala patnáctikilometrová trať. Mezi 
muži exceloval Jiří Miler (Lawi Stars MB) s časem 50:57 následován Janem 
Švadlenkou (AC Mladá Boleslav) s časem 51:23 a Jiřím Čivrným (SK Nové 
Město nad Metují) s časem 52:00. Mezi ženami se umístila nejlépe Gabriela 
Veigertová s časem 57:26, na 2. místě skončila Barbora Chumlenová (AC 
Mladá Boleslav) s časem 1:01:06 a na 3. místě Michala Mizerová s časem 
1:10:32. (wes)
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Věřím, že ze Středočeského kraje uděláme výkladní skříň českého 
fotbalu, říká předseda MSK a fotbalový funkcionář Ondřej Knobloch

M
N

IC

HOVOHRADIŠŤSK
Á

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

V poměrně krátké době se na strán-
kách Kamelotu již po několikáté se-
tkáváme s Ondřejem Knoblochem, 
radním města, předsedou Mnicho-
vohradišťského sportovního klubu  
a také místním podnikatelem a patri-
otem. V rozhovoru jsme opět probra-
li iniciativu F-evoluce a ještě čerstvé 
dojmy z volební Valné hromady Fot-
balové asociace ČR, návrat ke spor-
tu po měsících protiepidemických 
opatření, ale také rodinné vazby.

Začátkem června skončila jedna 
velká kapitola F-evoluce, hnutí 
za ozdravení českého fotbalu, 
jehož jste byl velmi aktivním 
účastníkem. Vrcholné funkce  
v asociaci sice kandidáti F-evoluce 
neobsadili, ale své zástupce mají  
v republikovém výkonném výbo-
ru a ve vedení řady krajů. Bude 
to dost na proměnu, o kterou od 
začátku usilujete?

Náš zásadní úkol probudit čle-
ny fotbalové asociace, a to možná  
i ty, kteří z různých důvodů fotbal již 
opustili, nejprve na úrovni okresů  
a následně i krajů 3. června valnou 
hromadou v Nymburce opravdu 
skončil. O úspěchu, kterého se 
nám jednoznačně podařilo napříč 
republikou dosáhnout, se nikomu  
z nás, kteří stáli u rozjezdu F-evoluce,  
v říjnu 2020 vůbec nesnilo. Upřímně 
jsme měli za cíl pokusit se zvednout 
vlnu změny ve fotbalovém prostředí 
původně na úrovni okresů. Naše 
vize byla v dlouholetém horizontu  
a s postupnými kroky. Následně, 
když jsme viděli vůli a chuť celého 
fotbalového prostředí uskutečnit 
změnu, donutilo nás to zaměřit se  
i na kraje. Poptávka po novém pří-
stupu byla opravdu velká. Samozřej-
mě bylo potřeba postupně přibírat 
další ochotné a nadšené lidi, kteří 
měli chuť jít do toho s námi a hlavně 
byli stejně smýšlející a časově velmi 
flexibilní. Rozšíření našeho hnutí po 
celé republice totiž zabralo spousty 
času. Pravidelné týdenní porady, 
sestavování týmů z členů F-evoluce, 
které se setkávaly s kluby v jednot-
livých okresech, komunikace s ve-
řejností, informování na sociálních 
sítích, potkávání se s potenciálními 
partnery, koordinace, logistika... To 
vše byla neskutečná denní práce. 
Ale chuť, vize a kolektivní duch nám 
dodávaly síly. Napojily se na nás dů-
ležité osobnosti různorodých pracov-
ních zkušeností, odborností, vzdělá-
ní i znalostí. Následně každý jeden 
z nás byl důležitým článkem, díky 
kterému se povedlo prakticky rozbít 
„fotbalovou chobotnici“ a nastavit 
nový proces postupné očisty fotbalu. 
Já sám jsem spolu s kolegy navštívil 
pět hejtmanů, v Liberci Martina Půtu, 
v Pardubicích Martina Netolického, 
v Hradci Králové Martina Šťovíčka, 
v Karlových Varech Petra Kulhánka 
a v Praze středočeskou hejtman-
ku Petru Peckovou, abychom i jim 
představili naše vize a pokusili se 
je přesvědčit, že změna je nutná. 
Veřejné peníze, které se do fotbalu 
dávají, musí být využívány efektivně.  
Následovaly krajské volby, velká vý-
zva a opět veliký úspěch F-evoluce, 
a to ve velmi problematických krajích 
– Pardubickém, Jihočeském, Plzeň-
ském a Středočeském. Tady všude 
se nám povedla prakticky úplná oči-
sta fotbalového prostředí.

V čele FAČR nakonec nestanul 
váš kandidát Vladimír Šmicer, 
ale Petr Fousek. Jak jeho zvolení 
hodnotíte?

 Petr Fousek je i pro nás prore-
formním garantem změny, o kterou 
jsme usilovali. Nemohli jsme čekat, 

že obsazení postů ve fotbalové 
asociaci nám vyjde na sto procent, 
takže to, co se povedlo, je pro nás 
nějakých pětadevadesát. A to je 
skvělý výsledek!

Ve zpravodaji už jsme probírali 
úspěch F-evoluce ve středních 
Čechách a řeč byla o nutnosti ob-
sadit v první řadě jednotlivé komi-
se, aby se mohla začít psát nová 
kapitola středočeského fotbalu. 
Zaznamenal jsem, že jste se stal 
členem komise rozhodčích, přes-
tože mezi rozhodčí ani delegáty 
jste nikdy nepatřil. Má to souvis-
lost s tím, že celá F-evoluce se do 
značné míry vymezovala vůči roz-
hodčím? Míříte tam, kde je podle 
vás třeba největších změn?

Ano, ve výkonném výboru jsme 
po volbách probírali jednotlivé komi-
se a jednou z nejvíce kluby i hráči 
kritizovaných byla právě komise 
rozhodčích. Jsem přesvědčený, že 
pohled člena komise, který nemá 
zkušenost s funkcí rozhodčího, ale 
fotbalově je zkušený, může přinést 
potřebné vyvážení. Jako velký kritik 
některých konkrétních rozhodčích, 
systému, kterým byli vybíráni na 
jednotlivá utkání a úkolováni, i práce 
samotné komise rozhodčích jsem 
si zásadní změnu vzal pod svůj do-
hled. Sestavená komise rozhodčích, 
ve které jsou i známá jména součas-
ných ligových rozhodčích, bude pra-
covat tak, aby kluby poznaly zásadní 
změnu. Rozhodovat utkání budou 
jen výkony týmů na hřišti. Žádné 
vlivy ze svazu, komise rozhodčích 
nebo rozhodčí samotní. Samo-
zřejmě si musíme uvědomit, že ne 
vše půjde hned. Co se týká strany 
svazu tam bude změna okamžitá. 
Některé kluby a jejich funkcionáři si 
ještě musí sami sáhnout do svědo-
mí, zda byly jejich pokusy ovlivňo-
vat rozhodčí správné. Nebudeme  
v tomto směru nic tolerovat, v přípa-
dě prohřešku a jeho prokázání bu-
dou padat velké tresty. Tuto skuteč-
nost budeme komunikovat směrem 
ke všem klubům, rozhodčím i funk-
cionářům. Kluby musí začít hlavně 
samy u sebe. Já jsem na sebe vzal 
vůči fotbalovému prostředí a klubům 
velkou zodpovědnost, ale věřím, že 
uděláme nejenom v tomto směru ze 
Středočeského kraje výstavní skříň 
amatérského fotbalu.

Pojďme do Hradiště a probrat 
MSK. Je tomu teprve měsíc od 
chvíle, kdy se na hřiště vrátila fot-
balová utkání. Bude se vzhledem 
k okolnostem nějak lišit letošní 
letní příprava áčka před nadchá-

zející sezónou?
Příprava bude probíhat stejně 

jako v minulých letech. Jediným roz-
dílem je, že jsme jarní část sezony 
2020/2021 opět nedohráli. Přesto 
jsme poslední měsíc trénovali dva-
krát týdně a odehráli tři  přátelská 
utkání. V sobotu 19. června jsme 
tento ročník zakončili v areálu MSK 
posledním tréninkem a tradiční zá-
věrečnou rozlučkou se sezonou, 
která se opět velice vydařila.

Otázka od Jiřího Skřivana: Jak se 
daří mnichovohradišťskému fot-
balovému klubu po restartu spor-
tu? Povedlo se dostat na tréninky 
většinu dětí, které sportovaly před 
pandemií?

Musím říci, že obavy jsme 
měli. Nevěděli jsme, jaká část dětí 
a mládeže se po tak dlouhé pauze 
vrátí zpět k fotbalu a sportu obec-
ně. K naší radosti se návrat podařil 
a náš klub mohl opět do příštího 
ročníku vyslat všechny věkové kate-
gorie. Třešničkou na dortu je i fakt, 
že všechny mládežnické katego-
rie fotbalistů MSK budou startovat  
v nejvyšších možný krajských sou-
těžích. Těší nás, že naopak do na-
šeho klubu přišlo zkusit fotbalovou 
radost zažít hodně nových kluků 
a holek. Budeme mít tedy i mladší 
přípravku, která s fotbalem teprve 
začíná a soutěží se ještě pravidelně 
neúčastní. Pro tyto nejmenší adepty 
fotbalu se pořádají pouze přátelská 
tréninková nebo turnajová utkání.  
V nejvyšší krajské soutěži opět bude 
naše barvy hájit starší přípravka, 
která již delší čas bojuje v Liberec-
kém kraji. Je to pro nás dostupněj-
ší a kluci si zahrají s týmy Slovanu 
Liberec i Baumitu Jablonec. Letos 
budou mladší i starší žáci hrát kraj-
ský přebor středních Čech, což je 
nejvyšší možná soutěž pro náš klub. 
Oba týmy jezdí společně na dvoj-
utkání, kde proti sobě hrají vždy jen 
dva ročníky. Mladší na šířku hřiště 
7+1, po nich starší žáci již na celé 
hřiště klasicky 10+1. V dorostenecké 
kategorii jsme oproti loňsku a kvůli 
malému počtu hráčů ročníků 2003 
a 2004 přihlásili jen krajskou „A“ 
třídu. Zde se nedělí týmy po dvou 
ročnících, ale hrají tzv. čtyřročníkový 
systém. Tedy ročníky 2003 až 2006 
dohromady. 

MSK před dvěma lety proved-
lo rekonstrukci svého hlavního 
hřiště a další podstatné úpravy 
areálu, letos v dubnu bylo po pří-
pravném zápase mezi libereckým 
Slovanem a pražskou Spartou na 
adresu vašeho sportoviště slyšet 

chválu. Máte nyní na dlouhou 
dobu vystaráno, nebo se stále 
najdou věci, které by potřebovaly 
modernizovat?

Vždy je co zlepšovat. Všechna 
hřiště jsou díky rekonstrukci toho 
hlavního a především práci našeho 
pana správce Martina Smetany ve 
výborném stavu a mnohé kluby nám 
mohou opravdu závidět. Samozřej-
mě i potřebná a pravidelná údržba 
stojí o to více prostředků a času, aby 
se kvalita trávníků udržela v kondi-
ci. Nejbližší a nejdůležitější budoucí 
investice bude nutná do naší staré, 
ale o to krásnější dřevěné tribuny, 
zejména budeme muset obnovit 
omítku na její zadní a boční části. To 
je nyní priorita číslo jedna. Musíme 
ale opět začít šetřit a shánět peníze, 
abychom udělali tento další krok ke 
zvelebení našeho areálu.

Jaké jsou sportovní plány MSK 
do nejbližších měsíců a let? Máte  
i dlouhodobé cíle?

Naše cíle jsou stále stejné. Fot-
balem se musí děti bavit, trenéři je 
musí naučit fotbal doslova milovat. 
Když se tohle povede, záleží jen 
na nich, jak se budou chtít zlepšo-
vat, pracovat na sobě a fotbalově 
se posouvat. My ve vedení klubu 
se naprosto shodujeme s vizí již 
zmiňované F-evoluce, ke které 
jsme se veřejně v jejích začátcích 
přihlásili. Tou je, aby se fotbal hrál 
pro radost, soupeřilo se na hřišti,  
z kluků a holek fotbal dělal slušné  
a dobré lidi. Jakou soutěž bude 
ten který tým nebo klub hrát, není 
podstatné. Důležité je mít za cíl 
postupné zlepšování a chtít být dle 
svých možností co možná nejlep-
ší, mít vzory, ať už z našeho klubu, 
nebo velká fotbalová jména. Vy-
chovali jsme u nás fotbalisty, kteří 
se prosadili nebo se prosazují na 
nejvyšší ligové, dokonce i repre-
zentační úrovni. Začínali stejně jako 
všichni v mladší přípravce, starší 
přípravce, hráli soutěže stejně jako 
současní fotbalisté MSK. Chci, aby 
v MSK byli děti rádi, líbilo se jim  
v našem areálu, rodiče měli dobrý 
pocit z toho, k čemu zde vedeme 
jejich borce a aby se u fotbalu udr-
želo postupně co nejvíce hráčů přes 
všechny nástrahy jejich postupného 
dospívání. Aby rodiče, babičky, dě-
dové, kamarádi chodili slušně fandit 
a dokázali zatleskat i lepšímu sou-
peři. Aby nám v A týmu mužů hráli 
naši odchovanci, které si zde vy-
chováme a projdou postupně našim 
klubem až do dospělé kategorie. Ná-
bory hráčů děláme vlastně neustále, 
kdo chce fotbal zkusit, může kdykoli 
dorazit.

Připravujete na léto nějakou spo-
lečenskou akci ve vašem areálu, 
jako byla třeba loňská dvoudenní 
benefice?

Takové akce nelze v našich 
poměrech dělat pravidelně. Jedno 
jsme ale dodrželi, že budeme pravi-
delně dělat hudební pouťový sobot-
ní večer. I letos se v našem areálu 
uskuteční venkovní hudební produk-
ce kapely Víkend Rock, a to v sobotu 
24. července od 20:30 hodin. Po so-
botní návštěvě pouti zveme všechny 
na příjemné odreagování za zvuků 
skvělé hudby a s dobrou zábavou. 
Pivo, víno i gril budou samozřemě  
k dispozici.

Jinak musím zmínit ještě po-
zvánku na sobotu 3. července od 
11hodin, kdy se na našem hřišti 
utká v přátelském zápase Slovan 
Liberec s rezervou Sparty Praha. 
Potom opět v sobotu 17. července 
u nás proběhne přípravné trojutkání 

„A“ týmu MSK s Turnovem a Dolními 
Chabry, za které by měl nastoupit 
i bývalý český reprezentant, vítěz 
Ligy mistrů s FC Liverpool, mistr 
České ligy, tehdy v dresu Slávie 
Praha Vláďa Šmicer. Jste zváni na 
sobotní utkání. První začne v 10:30 
hodin.

Otázku, jak vidíte vaši budouc-
nost v radě města vzhledem  
k nové funkci získané v krajských 
fotbalových orgánech, jsme ote-
vřeli už minule. Nehledáte ale už 
nyní možnost, kde ubrat, aby vám 
stačily kapacity? Narážím na vaše 
podnikání, post radního města, 
funkci ve výkonném výboru na 
kraji i v čele MSK… Zdá se to, jako 
dost aktivit.

Aktivit je to dost, ale všechny 
mají jednoho jmenovatele. Tím je 
práce pro veřejnost, společnost, pro 
budoucnost. Mým cílem je zlepšo-
vání prostředí, veřejného prostoru 
a vzájemných vztahů. To mě baví 
a právě z toho, že za mnou jednou 
něco zbyde, mám velké osobní 
uspokojení. Doufám, že to v pře-
vážné většině bude odkaz pozitiv-
ní... Jinak je jasné, že bez podpory 
rodiny, zejména mojí ženy, bych 
tohle nemohl dělat. Je zkrátka zlatá  
a nejlepší. Také jsme nedávno osla-
vili již společných 25 let. A moc jí za 
to děkuji!

Předpokládám, že vašim časo-
vě náročným aktivitám nahrává  
i to, že vaše děti už jsou odrostlé.  
A shodou okolností se rovněž ak-
tivně věnují sportu, je to tak, že?

Ano, děti jsou již dospělé. Dcera 
Anetka již naplno žije svůj život a do-
stali jsme od ní nejkrásnější dárek,  
vnoučka Tadeáška, díky kterému si 
užívám dědečkovské radosti. Dce-
ra tak nyní aktivně nesportuje, ale 
sportu mají doma plno. Její přítel 
hraje první ligu za Viktorku Plzeň, 
takže se i jí fotbalová rodinná prů-
prava určitě hodila. Syn Adam se 
fotbalu věnuje, od mala procházel 

také naším klubem. Nyní je již sed-
mým rokem hráčem Slovanu Liberec 
a bude se připravovat na novou se-
zonu. Dělá nám radost a držíme mu 
palce, aby dosáhl svých fotbalových 
snů.

Jiří Skřivan, který vám ve Šta-
fetě předal pomyslné kolík, měl 
otázku, zda jste v příbuzenském 
vztahu také s mladým brankářem 
Slovanu Liberec Milanem Knoblo-
chem. 

Není jediným, kdo se mě na 
to ptá, Ne, nejsem. S Milanem se 
známe, ale opravdu jde jen o shodu 
jmen. S tím spojenou srandu zažil  
i syn Adam, když přišel poprvé na 
trénink do kabiny „A“ týmu Slovanu  
a hned na toto téma padaly na adre-
su obou klasické narážky od spolu-
hráčů, ale i trenérů… 

Chystáte se letos po náročné prv-
ní polovině letošního roku někam 
na dovolenou? 

Chtěli bychom, ale necháme to 
až po letních prázdninách na září.  
V červenci pojedeme asi na tři dny 
do Berlína, kde si chceme trochu 
odpočinout a projít si město. Zby-
tek bude pracovní, fotbalový a jsou 
před námi akce, o kterých jsem se již 
zmiňoval. V září si určitě dáme ještě 
čtrnáctidenní volno.

  
A máte oblíbené místo v Mnicho-
vě Hradišti nebo jeho okolí, které 
byste doporučil čtenářům k ná-
vštěvě?

Těch míst se určitě najde hod-
ně, ale nyní chodím rád s kočárkem 
do lesoparku a na pláž u Jizery. Tam 
je pravdu krásně. Je to kousek od 
mého fotbalového hřiště, na kterém 
stejně končí všechny moje procház-
ky městem. 

Všem čtenářům Kamelotu přeji 
krásné léto a ať se nám život vrátí 
už úplně do normálu. A pak hlavně 
zdraví, to je nejvíc.

Martin Weiss
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Žijeme pro Hradiště
Mělo by město podporovat více cestovní ruch na svém 
katastru, popřípadě jak? Myslíte si, že má Mnichovo 
Hradiště v tomto odvětví nějaký nevyužitý potenciál?“

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 ČSSD a SZ.

Mnichovo Hradiště 
je město položené  
v nádherném místě 

lemovaném Jizerou na jedné straně 
a CHKO Český ráj na druhé straně. 
Kromě těchto přírodních atraktivit  je 
velkým lákadlem pro návštěvníky,  
zejména rodiny s dětmi, barokní 
zámek. Na dosah jsou, kromě prvně 
zmiňované Jizery a skalních měst 
Českého ráje, Jizerské hory, Ještěd, 
Máchův kraj, Kokořínsko i Mladá 
Boleslav… Přijde si tu na své vodák, 
cyklista, turista, milovník památek  
i kultury, lezec po skalách a každý, 
kdo si chce na chvilku odpočinout od 
všedních starostí.

Takto může vnímat Mnichovo 
Hradiště někdo, kdo zde nikdy ne-
byl, nezná to tu a možná právě pátrá 
prstem po mapě a přemýšlí, kam by 
stálo za to vyrazit nebo vzít rodinu 
na výlet. Návštěvník, který sem při-
jíždí na otočku nebo na víkend, zde 
bez pochyby může prožít den nebo 
dva plné zážitků. Je tedy spíše třeba 
se zamyslet nad tím, co může Mni-
chovo Hradiště nabídnout někomu, 
kdo zde bude trávit delší čas.

Jako velkou podporu cestovní-
ho ruchu v Mnichově Hradišti vidím 
několik momentálně běžících nebo 
plánovaných projektů. Velmi vítám 
a těším se na realizaci lávky přes 
dálnici D10 směrem na Horku. Pro 
samotné obyvatele města i výlet-
níky a cyklisty mířící do Českého 

ráje nebo jen tak na procházku je 
to nesmírně vstřícný krok. Výhledo-
vě bych si dokázala představit na 
vrchu Horka, doposud spíše opo-
míjeném, rozhlednu. Stejně tak mě 
těší plánované obnovení mostu přes 
Jizeru u Kofoly, kudy v budoucnu po-
vede dálková cyklotrasa Greenway 
Jizera. V blízké budoucnosti budou 
první kroky návštěvníka směřovat 
do bezbariérových prostor infocentra 
na revitalizovaném náměstí v nově 
zrekonstruované budově hotelu 
Hrozen, kde se bude moci vybavit 
nespočtem kvalitních propagačních 
materiálů a navštívit Muzeum města 
Mnichovo Hradiště. S cestovním ru-
chem zajisté souvisí také nový termi-
nál u vlakového nádraží a druhotně 
též rekonstrukce nádražní budovy 
a zvelebení prostoru pro cestující 
vlakem. Ale i menší projekty, jako 
je revitalizace lesoparku nebo třeš-
ňovka do Hoškovic, jsou akce, které 
zpříjemnily život nejen místním, ale 
mohou přimět k procházce i přespol-
ního návštěvníka. Nehledě na drob-
nosti, kterou může být třeba lavička 
při cestě na Káčov.

Jednou z rezerv, které vnímám 
v samotném městě, jsou ubytovací 
kapacity ve městě. Zde vidím po-
tenciál k dalšímu rozvoji – i s při-
hlédnutím k tomu, že Hotel Hrozen 
bude brzy prostorem pro městské 
muzeum a nebude již plnit ubytovací 
úlohu. Momentálně je pro návštěv-

  Dana Lamačová (ŽpH)
níka zajímavější zajistit si ubytování  
v okolí Mnichova Hradiště v někte-
rém z penzionů, chalup k pronájmu 
nebo kempů. Chybí ubytování pro 
náročnějšího turistu a také větší 
pestrost a kvalita gastronomických 
zařízení. Ale to jsou spíše záležitosti 
soukromého podnikatelského sekto-
ru a reakce na poptávku.

Pandemie nemoci covid-19 
zasadila celosvětově cestovnímu 
ruchu velkou ránu. V tuzemsku však 
pozoruji velkou změnu. Myslím, že 
zklidnění, které nám nedobrovolně 
koronavirus přinesl, nás přimělo ob-
jevovat místa, která máme na dosah 
a pro samou práci a cestování jsme 
si na ně dříve nenašli čas. Masové 
výletování po krásách naší země 
ale přináší i některé svízele. Skalní 
města i naše hory jsou přeplněny  
a je nutno přistupovat k omezením, 
zpoplatňování někdy dokonce uza-
vírkám, které se nevyhnuly ani nám. 
Příkladem je uzavírka Drábských 
světniček, zpoplatněná parkoviště 
pod Drábkami nebo v Příhrazích.

Nejsem místní, ale i po 20 letech 
života tady si zde připadám –hlavně 
v létě – stále trochu jako na prázdni-
nách nebo na dovolené a uvědomuji 
si, jaké štěstí je mít tolik přírodních 
krás na dosah a moci žít v tak pří-
jemném místě. Myslím, že takovým 
dojmem působí naše město a náš 
kraj i na většinu návštěvníků.

Podpora cestovního 
ruchu je nezbytná. 
Mnoho měst nabízí 

různé druhy pobídek například ve 
formě slev na vstupné v případě 
zakoupení ubytování a podobně. 
To by se mi také líbilo, ale zda je to 
realizovatelné, netuším. Turisté při-
nášejí zejména místním obchodní-
kům spoustu peněz. Nezřídka se ale  
v létě stane, že je náměstí zcela 
vylidněno. Určitě to bude letos ješ-
tě markantnější vzhledem k rekon-
strukci náměstí. Podpora malých 
prodejců, ubytovacích a restaurač-
ních zařízení je po době covidové 
opravdu na místě.

Dokážu si představit i cílenou 
reklamu. Mnichovo Hradiště je per-
fektní destinací pro start mnoha vý-
letů. Vše krásné máme kousek, ur-
čitě v dojezdové vzdálenosti na kole. 
Je škoda tuto geografickou výhodu 
nezpropagovat.

Kapitolou samostatnou je pak 
místní přenádherný zámek. Třebaže 
se zde chystají tradiční akce, napří-
klad dětské prohlídky a divadélka  
v zahradě, a dokonce i nějaké no-
vinky v podobě velkých divadelních 
představení, stále se mi to zdá málo. 
Jde ale o státní zámek, takže tato 
výtka směřuje tam. My každý rok 
chodíme na ukázku dravců a sov. 

  Jana Šťastná (ANO)
To je myslím opravdu velké lákadlo, 
a ačkoliv je spousta místních mož-
ná naštvaná restrikcemi posledních 
let (ani v anglické části zámeckého 
parku se nesmí na trávu), dravce si 
nenechají ujít.

Určitě musím pochválit letní ote-
vírací dobu v informačním centru, 
která je prodloužena i na víkendy. 
Hodně se mi líbí také cibulovinami 
osázený kruhový objezd u Lidlu (až 
na ten kousek pod mostem). Už za-
číná být známý a myslím, že by po-
dobná „dominanta“ klidně mohla být 
na všech příjezdech do města.

Jsem toho názoru, 
že na tyto otázky 
neexistují zcela jas-

né, jednoznačné a jediné správné 
odpovědi. Katastr města, jak jsem 
si jeho hranice při jarním výrazném 
omezení pohybu na internetu studo-
val, zahrnuje nepochybně turisticky 
atraktivní oblasti.

Běžný typ návštěvníka mířící 
za poznáním našeho regionu volí 
nejčastěji ty nejznámější a obecně 
nejatraktivnější lokality. Často tedy 
vítězí Drábské světničky s okolními 
skalními vyhlídkami, v samotném 
městě pak zámek a jeho nejbližší 
okolí.

V případě oblasti Drábských 
světniček se nedomnívám, že je žá-
doucí lákat právě sem ještě více ná-
vštěvníků. Prakticky každý víkend od 
dubna do října je lokalita extrémně 
zatížená, já osobně se jí v tomto ob-

dobí raději vyhýbám. Samotné Dráb-
ské světničky jsou v současnosti 
právě kvůli některým, k přírodě se 
nevhodně chovajícím návštěvníkům, 
uzavřeny. Nabízí se tak spíše opač-
ná otázka, zda nebude v budoucnu 
nutné přistoupit k razantnímu opat-
ření, které znají třeba v Adršpachu, 
tedy k regulaci návštěvnosti.

Naopak lokalita zámku a jeho 
okolí představuje možnost změny 
onoho méně využitého potenciálu. 
Jsem toho názoru, že město může 
zlepšit a dlouhodobě rozvíjet spolu-
práci se Státním zámkem Mnichovo 
Hradiště, klíčovou národní kulturní 
památkou v našem regionu.

Nebylo by myslím úplně na ško-
du, kdyby město mělo vytvořenou 
kvalitní koncepci cestovního ruchu, 
která by stanovovala priority, byla 
pravidelně vyhodnocována a aktu-
alizována. Nabízí se bezpochyby 

  Petr Mazánek (ČSSD a SZ)
řada témat, na kterých je možné 
propagaci města stavět. Například 
na významných historických osob-
nostech, fenoménu Liaz či případ-
ně nových akcích známých z jiných 
měst (kulturní léto a obecně živá 
kultura). Město zároveň má možnos-
ti pozitivně ovlivňovat podmínky pro 
podnikání a aktivity v oblasti cestov-
ního ruchu (koordinovat činnosti re-
levantních aktérů, zohledňovat jejich 
potřeby či je bezplatně propagovat).

Je pozitivní, že některé výše 
uvedené prvky se daří realizovat.  
Mě osobně například aktuálně těší 
červnová akce Pocta Václavu Bu-
dovcovi z Budova. Vyzdvihnout je 
třeba také důležitost městského in-
formačního centra, na jehož činnost, 
servis poskytovaný turistům a na-
bízené materiály jsem zaznamenal 
řadu pozitivních ohlasů.

Vždy se říkalo, že 
vstupní města do 
Českého ráje jsou 

Turnov, Jičín a Mnichovo Hradiště, 
Český ráj jako takový má vysokou 
návštěvnost a je potřeba se zamys-
let nad tím, odkud se turisté na cestu 
do skalních měst a za ostatními krá-
sami krajiny vydávají. Že by vítězilo 
naše město, to si asi nikdo nemyslí. 
Při návštěvě Jičína nebo Turnova je 
zřejmé, že centra jsou právě tam. 
Důležitá je kvalitní a široká síť slu-
žeb, která v našem městě chybí. V 
gastronomii chybí širší sortiment 
stravovacích úrovní. Někteří turisté 
i na výletě požadují stravování na 
vyšší úrovni, některým stačí rychlé, 
ale kvalitní občerstvení. Do restau-
race vyšší kategorie (pokud by zde 
nějaké byly) by určitě nemířili batůž-
káři, ale i jim je potřeba nabídnout 
odpovídající kvalitní stravovací za-

řízení. Svačina nebo studený oběd 
zhltnutý na lavičce není to pravé. 

Ubytovací kapacity jsou ve měs-
tě dlouhodobým problémem. O ho-
telu Hrozen víme, že jeho stav hosty 
neláká, a ostatní kvalitní kapacity, 
a těch není moc, jsou trvale rezer-
vovány. Nemám na mysli privátní 
ubytovny pro pracovníky zdejších 
podniků. Pokud by turisté chtěli vy-
užít naše město jako výchozí bod 
pro dlouhodobější pobyt, budou jim 
tyto služby chybět, město přijedou 
pouze krátkodobě navštívit a vrátí se 
do Jičína nebo Turnova, kde jim jsou 
tyto služby nabízeny. Také se kdysi 
uvažovalo o vybudování kempu v 
prostoru jezu pod Hněvousicemi. To 
by bylo ideální pro vodáky, karava-
nisty i batůžkáře a zároveň by jim to 
dalo možnost navštívit naše město a 
jeho okolí. 

Zvýšení cestovního ruchu by 

  Petr Havel (ODS)
navýšilo i tržby v našich obchodech 
a stravovacích zařízeních. Dnešní 
zhýčkaní turisté, kteří vyměnili za-
hraniční dovolenou za tuzemskou, 
kvalitní služby vyžadují. Vycházejme 
z toho, že dnes většina turistů po-
užívá k cestování automobil. Jsou 
tak mobilnější a mohou procestovat 
širší okolí. Pro ně i pro ostatní ná-
vštěvníky je ubytování základem pro 
turistiku v naší lokalitě. Ubytovaní 
turisté také mají více času lépe po-
znat naše město a jeho historické 
památky. 

Shrnuto závěrem: město i naši 
podnikatelé by měli být aktivnější 
při vytváření podmínek pro zvýšení 
úrovně cestovního ruchu, stanovit si 
v této oblasti jasný cíl a být si vědo-
mi toho, že bez ubytovacích kapacit, 
kvalitní gastronomie a kvalitních slu-
žeb budeme i nadále za ostatními 
městy zaostávat.  

INZERCEINZERCE

Domov pod Skalami Kurovodice, 
p.s.s.

hledá nové zaměstnance, 
kteří nám pomohou:

s úklidem Domova (uklizeč/ka)
ve stravovacím provozu (kuchař/ka)

Volejte na tel: 607 850 548

Těšíme se na nové tváře v našem pracovního kolektivu.
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Náruč funguje i o prázdninách CHODÍM PO MĚSTĚ
Je příjemné vidět, jak se naše 
město krok za krokem vylepšu-
je, například „kaštanka“ u nádraží  
s novými lavičkami. Na druhou stra-
nu však je smutné koukat na stromky 
u chodníků, které léta nikdo neoše-

třuje: jeřabiny nedaleko lipové aleje  
u Horky nebo stromky kolem chod-
níku za zámeckou zdí. Přece vše, 
co je mladé, potřebuje zprvu hodně 
péče, aby později dobře sloužilo 
svému účelu.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Do domovů pro seniory se začíná 
vracet kultura. A nejinak tomu je  
i v Mnichově Hradišti, kam v červ-
nu zavítala potěšit klienty Domova 
Modrý kámen zpěvačka Magda 
Malá. Původně měla přijet již vloni 
na podzim, ale z důvodu korona-
virové situace bylo její vystoupení 
odloženo.

Během hodinového pestrého 
hudebního vystoupení si přišli na 
své milovníci různých žánrů – muzi-
kálu, lidovek i populární hudby. Zpě-
vačka dokázala spontánně zapojit 
do svého programu klienty i perso-
nál. Všem se už po kultuře stýskalo. 
Atmosféra byla jedinečná.

Magda Malá vystudovala Stát-
ní konzervatoř v Praze, obor pop 
– jazz pod vedením profesorů Lídy 
Nopové a Vítězslava Hádla. Vystu-
povala ve skupině Allegro Michala 
Davida, koncertovala se skupinou 
Precedens a hostovala v programu 
Heleny Vondráčkové. Právě z reper-
toáru Heleny Vondráčkové zazpívala 
v Modrém kameni známý hit Růže 
kvetou dál (v originále L‘ Impor-
tant C‘ Est La Rose, hudba Gilbert 

Bécaud, český text Ivo Fischer). 
Právě tato písnička, která vznikla  
v 60. letech minulého století, je mezi 
seniory velmi oblíbená.

Nejznámější je asi působení 
Magdy Malé v muzikálech, které od-
startovala v roce 1992 rolí Eponine 
ve světoznámém Les Misérables 
– Bídníci. Tato role ji s přestávkami 
provázela 20 let. Následovalo pětile-
té účinkování v nejúspěšnějším čes-
kém muzikálu všech dob, v muzikálu 
Dracula (Lorraine, Větrná Nymfa). 
Hlavní role dále ztvárnila v muziká-
lech Miss Saigon (Kim), Malá moř-
ská víla, Kráska a zvíře, Ples upírů 

(Hospodská), 451° Fahrenheita 
(Clarissa) a Popelka na ledě (Dora).

Magda Malá má za sebou  
i několik filmových a televizních 
rolí, dabingové zkušenosti a také 
řadu sólových alb a nosičů pro děti. 
Právě na děti zaměřuje i některá 
svá vystoupení. A věnuje se v této 
oblasti i charitativní činnosti. Je za-
kladatelkou Nadačního fondu Magdy 
Malé, který pomáhá matkám s dětmi  
v tísni. Zpěvačka však umí zaujmout 
všechny generace, jak ostatně uká-
zala i v Modrém kameni.

Petr Novák

Muzikálová zpěvačka Magda Malá 
potěšila seniory v Domově Modrý kámen

Jako spousta ostatních, i my v Náru-
či máme velkou radost, že po měsí-
cích fungování pouze online se mů-
žeme opět s našimi klienty setkávat 
tváří v tvář. Už koncem května jsme 
mohli znovu spustit oblíbené dopole-
dní programy pro rodiče s dětmi (Ža-
bičky a Zpívánky) a s radostí jsme ve 
Volnočasovém centru přivítali „staré 
známé“ i novější tváře. V červnu 
také proběhlo několik besed „naži-
vo“ – byl to třeba praktický seminář 
s ochutnávkou cviků na diastázu  
a pánevní dno, odpolední ženský 
kruh na téma Hrátky s dechem  
a také edukativní seminář Zdravé 
zoubky.

V jiných letech bychom měli nej-
spíš během prázdnin spíše zavřeno, 
ale letos tomu tak rozhodně nebude. 
Chceme využít možnosti rozvolnění 
epidemických opatření naplno, a tak 
jsme připravili program i na dobu 
letních prázdnin. Nebude sice tak 
bohatý, jak běžný program během 
školního roku, ale věříme, že ně-
komu určitě radost udělá. Na co se 
tedy naši klienti mohou těšit?

Pro ty nejmenší (děti od 4 do 
12 měsíců) nabízíme Mimicvičení, 
které bude probíhat ve dnech 12.  
a 19. července a 2. a 9. srpna, a to 
vždy od 10 hodin. Rodiče s dětmi 
čeká cvičení na míčích, s padákem 
a dalšími pomůckami, za doprovo-
du rytmických říkanek a písniček. 
Pro větší děti (1,5 až 3 roky) máme 
Zpívánky (12. července a 2. a 16. 
srpna od 9 hodin) – program plný 
tancování, zpívání, seznamování  
s hudebními nástroji a mnoho další-
ho. Jako vždy je potřeba se regist-
rovat předem přes náš rezervační 
systém naruc.webooker.eu nebo na 
mailu naruc.hradiste@seznam.cz. 

Jsme si vědomi toho, že uply-
nulý rok byl pro mnoho lidí náročný 
a pro řadu z nich těžkosti ještě ne-
skončily. Proto chceme připome-
nout, že stále platí nabídka pomoci 
pro rodiče samoživitele v nouzi  
(a nemusí to být nutně jen samoži-
vitelé a samoživitelky, obracet se 
na nás může kdokoliv). Dokážeme 
zajistit bezplatné poradenství, a to 
psychologické, sociálně-právní, per-

sonální a pro nastávající a čerstvé 
maminky nabízíme i předporodní 
přípravu a laktační poradenství, sa-
mozřejmě taktéž zdarma. V případě 
potřeby zvládneme zajistit i materiál-
ní pomoc a případně doporučit další 
organizace, kam se lze obrátit pro 
pomoc. Nebojte se ozvat – na mail 
naruc.hradiste@seznam.cz či na te-
lefon 775 964 312.

Veronika Samková, 
kontaktní a programový 

pracovník

Telefon:
775 964 312 (Anna Bergerová)

E-mail: 
naruc@naruc.cz

Web: 
www.naruc.cz

Facebook: 
www.facebook.com/naruc.hradiste

Kontakt Denní centrum pro seniory Jizera 
v Bakově nad Jizerou a Mnichově 
Hradišti nabízí možnost pečujícím 
rodinám postarat se o jejich blízké 
během dne s odbornou péčí a pod-
porou. Kromě služeb v rámci péče 
a pomoci seniorům se k nám však 
můžete přijít podívat a zapojit se  
i v rámci dalších aktivizačních pro-
gramů z celé řady oblastí. 

Po celý týden v Centru Jizera 
tvoříme rukodělné výrobky z rozlič-
ných materiálů s využitím celé škály 
různých technik. Filmové středy jsou 
věnované odkazu známých herců 
a hereček a především nezapome-
nutelným filmům nejen pro pamět-
níky. Každý čtvrtek s námi můžete 
trénovat svoji paměť a soustředění, 
poznat či oživit si mnemotechnické 
pomůcky, a to na našich pravidel-
ných trénincích paměti. Můžete se 
vzdělávat, navštěvovat workshopy, 
jet s námi na výlet, do kina, začít se 
učit anglickému jazyku, objevovat 
daleké i blízké kraje na cestovatel-
ských seminářích. Nebo zkrátka jen 
strávit příjemný den ve společnosti. 

A kde nás najdete? V Mnichově 
Hradišti na adrese Družstevní 1451 
(v přízemí DPS, kulaťák) a v Bakově 
nad Jizerou na adrese Boleslavská 
586. Přijďte mezi nás, rádi vás mezi 
sebou uvítáme.

Závěrem bychom ještě rádi 
poděkovali našim stávajícím uživa-
telům Denního centra pro seniory 

Centrum Jizera nabízí nejen pomoc 
pečujícím rodinám, ale i paletu aktivit

Jizera, že nám zachovali svou pří-
zeň. Právě díky vám všem nás práce 
opravdu baví. Přejeme vám krásné 
letní dny, prožité ve zdraví a v okru-

hu těch, které máte rádi.

Veronika Vynikalová,
Denní centrum pro seniory Jizera

Občanská poradna organizace Re-
spondeo pomáhá lidem v těžkých 
životních situacích, v takových, se 
kterými si nevědí sami rady. Nabízí 
bezplatnou a diskrétní podporu, in-
formace, rady a praktickou pomoc 
například v následujících oblastech: 
majetkoprávní vztahy (postup při 
vypořádání SJM, darování, dědictví, 
spoluvlastnictví), zadlužování (prá-
va a povinnosti dlužníka i věřitele), 
občanské soudní řízení (exekuce, 
insolvence, žaloba, platební rozkaz, 
odvolání), rodina a mezilidské vztahy 
(rozvod manželství, výživné, svěření 
dětí do péče, vztah druh-družka), 
bydlení (nájem bytu, věcné břeme-
no, problematika společenství vlast-
níků jednotek, sousedské spory), 
pracovněprávní vztahy (zánik pra-
covního poměru, dovolená, náhrada 
škody, dohody o pracovní činnosti 
a provedení práce), sociální dávky 
(orientace v dávkách, podmínky pro 
jejich přiznání), ochrana spotřebitele 
(odstoupení od smlouvy, reklamace, 
prodej použitého zboží, prodej mimo 
prostory obvyklé k podnikání).

Respondeo v Hradišti spustilo provoz  
občanské poradny a intervenčního centra

V Občanské poradně Respon-
deo můžete využít poradenství 
(orientace v dané situaci, společné 
hledání řešení či postupu, upozorně-
ní na rizika), získat tu vzory různých 
soudních návrhů a žalob, vyhledat 
pomoc se sepsáním dokumentů, 
nechat si vysvětlit obsah dokumentů 
či smluv a v neposlední řadě získat 
kontakty na další služby či organiza-
ce.

Respondeo však zahajuje 
rovněž provoz intervenčního cen-
tra, jehož činnost je zaměřená 
na přechodnou odbornou pomoc  
a nehmotnou podporu osobám ohro-
ženým domácím násilím. Služba je 
diskrétní a bezplatná.

Tato služba je určena pro přípa-
dy, kdy Policie ČR vykáže násilnou 
osobu ze společného obydlí, přípa-
dy, o kterých se IC věrohodně dozví, 
osoby ohrožené, které se na IC ob-
rátí z vlastního rozhodnutí, osoby, 
které jsou svědky domácího násilí, 
jež je pácháno v jejich okolí, nebo 
osoby ohrožené nebezpečným pro-
následováním, kterému předcházelo 

Občanská poradna

Každé sudé úterý v čase 12–15 
hodin v prostorách Komunitního 
centra Mírová. Objednání a infor-
mace na tel. 731 588 632 nebo 
e-mailu  poradna@respondeo.
cz.

Intervenční centrum

Každé liché úterý v čase 12–15 
hodin v prostorách Komunitního 
centra Mírová. Intervenční cen-
trum pro oblast Mladá Boleslav  
a Mnichovo Hradiště. 
Tel.: 775 561 881
E-mail: denisa.sachomska@re-
spondeo.cz 

Kontakty

domácí násilí. Ve všech uvedených 
případech se jedná o věkovou kate-
gorii od 16 let. 

Služba není určena pro osoby 
násilné, které byly rozhodnutím Po-
licie ČR vykázány ze společného 
obydlí a další osoby, které domácím 
násilím ohroženy nejsou.

Naďa Hanuš Vávrová,
Respondeo

Kapela Víkend Rock zahraje v areálu MSK
Na pouťovou sobotu 24. července 
jsme pro vás připravili opět venkov-
ní hudební produkci. Kapela Víkend 
Rock z Bakova nad Jizerou se na vás 

ve 20:30 hodin těší na venkovním 
pódiu v areálu Mnichovohradišťské-
ho SK. Připraveno je výborné pivo 
Klášter a Plzeň, grilované parády, 

venkovní bary jsou samozřejmostí...

MSK, Rock Posilovna, 
Hospoda na Hřišti

Poutní bohoslužba  
a procesí ke sv. Anně
V neděli 25. července se v koste-
le sv. Jakuba v Mnichově Hradišti 
uskuteční v 10 hodin poutní boho-
služba. Po jejím skončení vykročí  
z kostelního návrší procesí k soše 
sv. Anny u zámku. Odpoledne bude 
nedělní program pokračovat v 16 
hodin ve farní stodole koncertem 
dechové kapely Sadovanka. (wes)
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Tip na méně tradiční cíl výletu? Lesopark
či zaniklé obce Ralska, doporučuje Hejdrych
Kam na Mnichovohradišťsku vy-
razit, pokud jste místní a všechny 
zdejší pamětihodnosti už znáte? 
Kam poslat své přátele a příbuzné, 
kteří přijeli do středního Pojizeří na 
výlet? Na to vám rádi poradí vždy 
ochotný personál Městského infor-
mačního centra Mnichovo Hradiště. 
Nejen o tipech na výlety a turistic-
kých suvenýrech si Kamelot povídal  
s pracovníkem infocentra Tomášem 
Hejdrychem.

Městské infocentrum v Kamelotu 
již několikrát připomínalo dočas-
nou změnu svého působiště. K té 
došlo v souvislosti s rekonstrukcí 
budovy Klubu ještě v době trvání 
protiepidemických opatření. A co 
nyní, po jejich rozvolnění? Už si  
k vám turisté našli cestu?

Našli, ale rozjezd byl velmi po-
zvolný. V květnu nám ke spočítání 
denní návštěvnosti stačily prsty na 
rukou. Změna nastala začátkem 
června, který s sebou přinesl otevře-
ní prohlídkových okruhů na památ-
kách. Také skončilo nezvykle chlad-
né květnové počasí, jež k výletování 
moc nevybízelo.

Dokážete nyní, na prahu léta od-
hadnout, jaká vás čeká sezóna?

Odhaduji, že Český ráj čeká 
turisticky silný rok. Zima byla dlou-
há, bez kultury a řadu týdnů i bez 
možnosti vůbec vycestovat za 
hranice okresu. Hlad po cestování  
a zážitcích je po takové době velký  
a volba zahraniční dovolené plná ne-
jistot, obav či omezení. Dá se před-
pokládat, že řada lidí si na léto opět 
naplánuje tuzemskou dovolenou, 
podobně jako tomu bylo v loňské se-
zóně. Ta byla v našem kraji úspěšná 
z hlediska návštěvnosti památek  
i obsazenosti ubytovacích kapacit. 
Kupříkladu náš mnichovohradišťský 
zámek hlásil nejvyšší návštěvnost 
za posledních 20 let.

Jak bude vypadat běžný den  
v íčku za pár dní, na vrcholu turis-
tické sezóny?

Vše se točí kolem prodeje su-
venýrů, poskytování turistických 
informací a sem tam se prodá i vstu-
penka na nějakou akci. Dlouhodobě 
nejprodávanějším suvenýrem jsou 
turistické vizitky. Hodně se prodávají 
i turistické známky, pohledy a také 
magnetky. V rámci informačního 
servisu jsou požadavky návštěvníků 
íčka různorodé, nicméně na denním 
pořádku jsou otázky: Kudy se dosta-
neme na zámek? Doporučíte nám 
nějakou restauraci na oběd? Jak se 
dostaneme na Drábské světničky?

V loňském roce byly některé 

lokality v okolí města doslova  
v obležení turistů, kteří vyrazili do 
přírody, když došlo kvůli covidu k 
dočasné odstávce kultury. Právě 
kvůli objemu návštěvníků a jeho 
negativnímu dopadu na některá 
místa byly letos v květnu pro ve-
řejnost uzavřeny Drábské svět-
ničky. Už víte, zda zůstanou v létě 
nedostupné?

Státní podnik Lesy České re-
publiky, který Drábské světničky 
spravuje, na základně doporučení 
zástupců památkové péče v červ-
nu rozhodl o uzavření Drábských 
světniček do odvolání. Připravuje se 
projektová dokumentace na insta-
laci pochozích lávek a výšlapových 
schodišť a žebříků, které zamezí 
dalšímu poškozování pískovcového 
podloží. Zatím nelze odhadnout ter-
mín prací ani opětovného zpřístup-
nění této atraktivní lokality. V okolí 
však zůstávají všechny turistické 
trasy přístupné.

Představte si situaci, že si k vám 
přijde pro tip na výlet někdo, kdo 
do Mnichova Hradiště jezdí na 
letní dovolenou každý rok. Jakou 
novinku ve městě či jeho okolí ně-
komu takovému doporučil?

Moc se mi líbí projekt revitaliza-
ce mnichovohradišťského lesoparku. 
Město zde vybudovalo naučnou 
stezku s infopanely, jsou zde oprave-
né cesty, lavičky k posezení i první 
ze čtyř plánovaných soch reprezen-
tující postavy z báchorek a pověstí 
Mnichovohradišťska. Procházku 
lesoparkem podél skalních srubů 
lze zakončit na pláži u Jizery, kde 
při koupání či posezení potěší nově 

umístěná knihobudka a o víkendech 
by tu měl být i pojízdný bar. Ideální 
výlet pod heslem „přijďte k nám zpo-
malit“.
Zaujala mě letošní novinka, mni-
chovohradišťský Tripper. Můžete 
představit, o co jde a kdo je auto-
rem tohoto počinu?

Mnichovohradišťský Tripper je 
herní knížka, se kterou vás čeká 
dvouhodinová procházka po nejza-
jímavějších místech ve městě s pl-
něním úkolů. V Tripper však není jen  
v Mnichově Hradišti, je to sestava 
více než 160 herních knížek z růz-
ných míst České republiky, kterou 
neustále rozšiřuje zakladatel pro-

jektu Oldřich Bubeníček a jeho tým.

Jaká místa na Mnichovohradišť-
sku zůstávají dlouhodobě těmi 
turisticky nejvyhledávanějšími?

Jednoznačně Drábské světnič-
ky a Příhrazské skály, které patří do 
nejnavštěvovanějších lokalit i v rám-
ci celého Českého ráje. Dále z těch 
top míst, kde se návštěvnost počítá, 
je to Státní zámek Mnichovo Hradiš-
tě a hrad Valečov. Z dotazů na íčku 
registruji i zvýšený zájem o nedale-
ké Zvířetice a potvrzují to i čísla. Od 
roku 2017 se jim zvýšila návštěvnost 
o 250 procent.

A můžete dát rovněž tip na nějaké 
nepříliš známé lokality, které by 
mohli Hradišťáci letos navštívit?

V okolí Mnichova Hradiště do-
poručím výlet s nově vydaným II. 
dílem Cykloprůvodce po zaniklých 
obcích Ralska, jde o jednu z našich 
letošních novinek v sortimentu info-
centra. Naleznete v něm mimo jiné i 
dobové plánky a fotografie zaniklých 
obcí, které vám přiblíží jejich původ-
ní podobu. Snadno si tak na místě 
dohledáte třeba základy kaple, stat-
ku či místního hostince. Zatím je 
ještě spíše neobjevenou památkou 
i barokní fara v Dolní Krupé, letos 
s nově zřízenou expozicí farní kan-
celáře, archivu a kuchyně. Do třetice 
doporučím brožuru Skryté skvosty  
z dílny Libereckého kraje, která ob-
sahuje 21 výletních tipů na méně 
známá místa, jež pozornosti turis-
tů neprávem unikají. Najdete ji na 
webu Libereckého kraje a také se 
pro ni můžete stavit v našem íčku.

Martin Weiss

Nově v nabídce infocentra: 
Tripper i oblíbený průvodce

V městském informačním centru 
jsme si pro letošní sezónu přichys-
tali pár nových suvenýrů, z nichž dva 
nejzajímavější mají podobu knížky. 
Na samém konci roku 2020 vyšel 
dlouho očekávaný II. díl Cykloprů-
vodce po zaniklých obcích Ralska. 
Jeho předchůdce byl v roce 2019 
velkým hitem a pro enormní zájem 
jsme jej několikrát museli doobjed-
návat. Proto, jakmile se začátkem 
května obnovil provoz íčka, bylo 
jasné, který suvenýr objednáme jako 
první. 

Průvodce obsahuje šest cyklo-
tras včetně současných i dobových 
fotografií, kreslených plánků starých 
cest a osídlení, díky kterým snadno 
dohledáte konkrétní místa. Součástí 
průvodce je samostatná mapa zob-
razující všechny trasy i historická 
mapa z roku 1808. Hledáte-li tipy 
na letní cyklovýlety, s průvodcem  
v kapse budete mít jasno.

Druhou novinkou je herní kníž-
ka Tripper Mnichovo Hradiště – Za 
zakletými rytíři. Pokud jste už absol-
vovali mnichovohradišťský questing 
Od Marie k Anně (k dostání v na-
šem íčku nebo ke stažení na webu 
města), princip Tripperu je velmi 
podobný. Bude vás čekat zhruba 
dvouhodinová procházka po zají-
mavých místech ve městě s plněním 
19 úkolů, při kterých se zabaví děti  
i dospělí. Výsledkem vašeho sna-
žení bude odhalení jmen dvou 
rytířů, které jsou zároveň i heslem 
pro vstup do tajné sekce na webu 
Tripperu, kde získáte pamětní di-
plom. Navíc si u nás poté můžete 
vyzvednout zdarma dvě absolvent-
ské vizitky. Jedna se lepí do Tripperu  
a jedna do turistického deníku.  
K tomu máme i speciální razítko  
k výletu.

Když už jsme u razítek, přibyla 
nám čtyři nová razítka. Letos v červ-
nu uplynulo 400 let od Staroměst-
ské exekuce, při které přišel o život  

i Václav Budovec z Budova, který je 
s historií našeho města úzce spjat. 
Muzeum města Mnichovo Hradiště  
k tomuto výročí uspořádalo celo-
denní akci Pocta Václavu Budovci 
z Budova a právě k této příležitosti 
vzniklo nové razítko s Budovcem. 
Další tři nová razítka představují 
turistické cíle v okolí, konkrétně vrch 
Mužský, hrad Valečov a pozůstatky 
Píčova statku. Celkem se nyní v naší 
sestavě razítek nachází již pěkný 
počet 14 kusů.

Dále pro vás máme dvě nové 
magnetky. Jednu klasickou se zám-
kem a jednu v plexiskle s budovou 
radnice, kterou jsme vzali na zkouš-
ku, jelikož jsme tento druh magnetky 
dosud v nabídce neměli. Nutno po-
dotknout, že jsme se nespálili. Mag-
netka vypadá nádherně, jelikož ple-
xisklo vytváří dojem trojrozměrnosti. 
I letos nám přibyly dva nové pohledy, 
koláž leteckých fotografií Drábských 
světniček a zřícenina zámku Zvíře-
tice z naší vlastní produkce. Sbě-
ratele potěší i fotonálepka Václava 
Budovce z Budova a pověst O Drá-
bovi. K již zmiňované akci na počest 
Václava Budovce z Budova vznikla  
i speciální výroční vizitka, kterou 
však budeme mít k prodeji až v prů-
běhu letních měsíců.

Tolik k představení novinek  
v íčku. Nezbývá než všem popřát 
krásné léto plné „pozitivních“ zážit-
ků. Těšíme se na viděnou na ná-
městí nad COOPem.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

260626  Mladá Boleslav-Mnichovo Hradiště-Kněžmost-Sobotka Platí od 5.6.2021 do 11.12.2021Přepravu zajišt’uje : Dopravní podnik Kněžmost, s.r.o., Kněžmost, Na Rynku 51, tel. 326 784 141  www.knezmost.cz, www.facebook.com/dpknezmost, obec@knezmost.cz, dp@knezmost.cz

SEZONNÍ TURISTICKÝ AUTOBUS V ČESKÉM RÁJI, HNĚDÁ TRASA
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† jede v neděli a ve státem uznané svátky 
67 jede od 5.6.2021 do 28.9.2021 N spoj je obsluhován nízkokapacitním autobusem spoj přepravuje jízdní kola  od 5.6.2021 do 28.9.2021, nejvýše 5 kol(a) Na lince platí tarif a přepravní podmínky vyhlášené Dopravním podnikem Kněžmost, s.r.o., které jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. 
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Restaurace hlásí otevřeno. Kam ve městě vyrazit na oběd či snídani?

Skvělý tatarák či biftek? 

To je synonymum pro rodinný Pen-
sion a Restauraci U Mydlářů, na 
jejichž specialitách si můžete po-
chutnávat již dlouhých 25 let. Nejen 
na tyto, ale i na další speciality pana 
Mydláře si můžete zajít posedět do 
restaurace o kapacitě 42 míst, a to 
od pondělí do pátku od 17 hodin. Pro 
rodinné či firemní oslavy a třídní sra-
zy je k dispozici salonek s kapacitou 
zhruba 35 míst (možnost rezervace  
i na soboty). V letních měsících 
vám nabízíme příjemné posezení 
na venkovní terase v zahradě pen-
sionu, jejíž součástí je i malé dětské 

hřiště. Naším stěžejním cílem je také 
poskytovat kvalitní ubytování pro ná-
vštěvníky Českého ráje. Jsme rádi, 
že můžeme své služby po dlouhé 
době plné omezení znovu nabídnout 
pro  všechny Mnichovohradišťáky  
a přespolní.

Marcela Mydlářová

Jiráskova 884, Mnichovo Hradiště
tel. 724 995 127

www.umydlaru.eu
FB: Pension a Restaurace 

U Mydlářů

Rádi bychom vám představili místní 
rodinnou Pekárnu Sychrov, kde vět-
šinu práce odvedou naše šikovné 
ruce. Původně jsme se zaměřovali 
na dodávání čerstvého pečiva do 
různých kaváren či restaurací, což 
příchodem současné krize odvál 
čas. Proto jsme se rozhodli koncem 
roku 2020 udělat krok do neznáma a 
otevřeli prodejnu přímo na náměstí 
v Mnichově Hradišti v prostorách bý-
valé lékárny. Naše pečivo vyrábíme 
s tou nejlepší kvalitou, kdy základem 
jsou čerstvé suroviny a tradiční vý-
robní postupy. Do našich výrobků 
nepřidáváme žádné potravinové ná-

hražky či jiná umělá dochucovadla.
Přijďte k nám i vy ochutnat kva-

litní a chutné pečivo. A jelikož začalo 
léto, nabízíme i výtečnou kopečko-
vou zmrzlinu či různé studené kávo-
vé nápoje. V doplňkovém sortimentu 
nabízíme široký sortiment koření, 
sušená masa, bio sirupy, bylinkové 
čaje a mnoho dalšího.

Těšíme na vás! 

pekaři Vondráčkovi

Masarykovo náměstí 296, 
Mnichovo Hradiště

www.pekarnasychrov.cz

Kiosek U KozákaRestaurace a Hotel U Hroznu 
děkuje za přízeň

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem zákazníkům, kteří nám i 
v době covidové zachovali přízeň, 
a umožnili tak pokračování provozu. 
Budeme se těšit na zákazníky nové, 
snad i na zahrádce, se kterou stále 
počítáme. 

Dát si u nás můžete klasickou 
českou kuchyni z výběrových suro-
vin, ale i světové speciality. Přijďte 
na lahodný oběd již od 100 Kč. Na 
výběr budete mít z bezmála desítky 
jídel na denním menu a dvou po-
lévek. Stále fungujeme i v režimu 
výdejů obědů do menu boxů, což 

využívají zejména místní zaměst-
nanci, kteří si během obědové pauzy 
zajdou pro oběd.

Přijďte nás potěšit třeba alespoň 
posezením nad čepovaným pivem 
nebo dobrou kávou.

Za kolektiv Hotelu U Hroznu

Robin Panuš

Masarykovo náměstí / Poříčská 27,
Mnichovo Hradiště
 tel. 775 793 973

www.hoteluhroznu.cz
FB: Hotel U Hroznu

Pekárna Sychrov
Klášterský hostinec 

U Karlových Varů

Holka s buchtou
má otevřeno třikrát v týdnu

Malý rodinný podnik s občerstvením, 
který funguje krátce přes rok, na-
leznete ve Veselé na konci vesnice  
v Bakovské ulici. Naší specialitou 
jsou hamburgery a tortilly, ale po-
stupně rozšiřujeme letní nabídku  
i o domácí utopence, domácí hranol-
ky se sýrem a cibulkou nebo klasický 
párek v rohlíku. Mimo jídlo se u nás 
můžete občerstvit také čepovaným 
pivem, malinovkou i ovocným refre-
shem. A pro milovníky sladkého 
osvěžení nabízíme kvalitní točenou 
zmrzlinu. V nabídce máme několik 
druhů burgerů od hovězí klasiky, 
přes pálivý až po kuřecí a vepřový. 
Pro ty, kteří nemají extra velký hlad, 
můžeme udělat i mini burger. Každý 
krásně šťavnatý a s přílohou. 

Jídlo připravuje majitel a kuchař 
v jedné osobě, který má bohaté 
zkušenosti od nejlepších kuchařů  
v Česku i v zahraničí. Kiosek se 
dokonce dostal do hledáčku Gastro-
mapy Lukáše Hejlíka, na což jsme 
velice hrdí.

U kiosku se nachází posezení  

v třešňovém sadu, které má kapacitu 
do 80 osob. Je zde ale také možnost 
usadit se do trávy na deky, které si 
můžete zapůjčit. Výstavbu vnitřního 
posezení jsme prozatím odložili, ale 
v budoucnu se s ní počítá. Jsme 
velice rádi, že současná situace už 
dovoluje jak vnitřní, tak venkovní 
sezení, protože když jsme vloni kio-
sek otevřeli, trvalo to jen pár týdnů, 
než jsme museli kvůli koronaviru 
vše zavřít. Adaptovali jsme se proto 
na rozvoz jídel, který provozujeme  
i nadále.

Nabídku stálého jídelníčku a ak-
tuální víkendové speciality a akce-
naleznete na našem facebookovém 
profilu. Těšíme se na vaši návštěvu 
a doufáme, že si pochutnají všichni, 
kdo milují i nemilují hamburgery.

Tomáš Erbrt

Bakovská 205, Veselá, 
Mnichovo Hradiště
tel. 724 228 737

FB: Kiosek U Kozáka

Holka s buchtou stihla tak tak oslavit 
první půlrok fungování, když na nás 
loni na jaře dopadla první omezení 
spjatá s koronavirem. Ze dne na den 
jsem musela svou malou cukrárnič-
ku zavřít. Nechtěla jsem ale sedět s 
rukama v klíně, a tak jsem vymýšlela 
co dál.

Rozvoz, respektive donáška se 
neuchytily, zato takzvané krabičky 
ano. Týden co týden jsem vymýš-
lela sladké boxy obsahující rozličné 
dezerty, které si mohli lidé objednat 
a před víkendem vyzvednout ve vý-
dejním okénku. Stálo to nemálo úsilí, 
ale vyplatilo se. Zákazníci si krabič-
ky oblíbili a v nelehké době mě podr-
želi, za což jim patří velké díky!

Krabičkový režim jsme si pak 

zopakovali na podzim i v první tře-
tině letošního roku, nyní už je ale 
minulostí a já si užívám standardní 
provoz. V něm je otevřeno třikrát 
týdně (středa 10-15 h, pátek 10-15 
h, sobota 9-11 h), kdy se mohou lidé 
zastavit pro poctivé dezerty i filtrova-
nou kávu s sebou nebo si to dát „na 
stojáka“ přímo v prodejně. Zákusky 
a dorty si lze také objednat. Těším 
se na viděnou u nějaké sladké dob-
roty v Palackého 694!

Kristýna Motlová / Holka s buchtou

Palackého 694, 
Mnichovo Hradiště
tel. 704 582 888

FB: Holka s buchtou

Restaurace s více než stoletou his-
torií prošla před necelými čtyřmi roky 
rozsáhlou rekonstrukcí, ponechala 
si však svůj nádech dávné doby. 
Hostinec je doplněn dobovými foto-
grafiemi klášterského pivovaru, a vy 
se tak můžete spolu s námi ponořit 
do historie. 

V nabídce u nás naleznete 
všechny druhy klášterského zlatavé-
ho moku a poctivou českou kuchyni 
s odpolední minutkovou nabídkou. 
Dále provozujeme kompletní ca-
tering servis od vybavení (stany, 
sezení, osvětlení, ohřevné stojany, 

výčepní zařízení aj.) až po rauty  
s možností obsluhy a kuchařem. 

Děkujeme za vaši podporu bě-
hem omezeného provozu a těšíme 
se na shledání. 

Denisa Dragounová,
provozní restaurace

Masarykovo náměstí 284,
Mnichovo Hradiště
tel. 737 464 203

FB: Klášterský hostinec 
U Karlových Varů 

podpořit prominutím poplatku za 
zábor veřejného prostranství pro 
restaurační předzahrádky s platností 
pro celý rok 2021, zároveň dala re-
stauratérům možnost prezentovat 
se zdarma v Kamelotu. Představení 
podniků, které se tuto příležitost roz-
hodly využít, tak můžete nyní vnímat 
jako tip kam vyrazit, až vás dostihne 
hlad či mlsná.

Martin Weiss

Zatímco provozovatelé e-shopů 
slavili během koronakrize rekord-
ní obraty, majitelé a provozovatelé 
podniků v oblasti gastronomie spíše 
sčítali ztráty. Protiepidemická opat-
ření na měsíce zavřela restaurace, 
hospody, kavárny i rychlá občers-
tvení a jedinou možností jak zůstat 
v kontaktu se zákazníky, zůstala vý-
dejní okénka.

Rada města se rozhodla místní 
gastro provozy alespoň symbolicky 

VÝZVA PRO PODNIKATELE VE SLUŽBÁCH: Redakce Ka-
melotu nabízí podnikatelům v oboru služeb 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. srpna.
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Karel Stanislav Otta – 100. výročí narození
HISTORIE

Před 100 lety ve středu 13. červen-
ce 1921 se v Mnichově Hradišti do 
domu čp. 213 v ulici Na Příkopech, 
tzv. ‚‚Na kanále‘‘, narodil Karel Sta-
nislav Otta. Vyznamenaný hrdina 2. 
světové války, letec 311. českoslo-
venské bombardovací perutě brit-
ského královského letectva RAF.Na-
rodil se Anně a Františku Ottovým, 
jako čtvrté a poslední dítě. Měl dvě 
starší sestry, Filomenu (provdanou 
Zahrádkovou) a Annu (provdanou 
Tallerovou), a bratra Josefa. Právě 
jeho rodičům bych rád věnoval tento 
článek, stavěný nejen na dohleda-
ných pramenech, ale zejména také 
na autentické vzpomínce mé babič-
ky Jindřišky Hubačové, rozené Kno-
blochové, praneteři Karla Otty, která 
dnes již jako jediná většinu zmíně-
ných osob pamatuje.

Otec Karla Otty František se na-
rodil v Mnichově Hradišti 8. prosince 
1877 v čp. 86 do známé řeznické 
rodiny manželům Antonínovi a Ka-
teřině Ottovým. Řeznické činnosti 
se rovněž věnoval. 14. ledna 1902 
se oženil s Annou Zdobinskou, 
nemanželskou dívkou z chudých 
poměrů. Bohatá řeznická rodina 
se přes tuto skutečnost nepřenesla  
a Františka doslova vydědila. S chotí 
žil následně v pronájmu v čp. 185  
v ulici Na Dvorcích, v čp. 401 v Bu-
dovcově ulici, následně se přestěho-
vali do domu čp. 213 v ulici Podskal-
ské. Svého posledního syna Karla 
viděl František Otta vyrůstat pouze 
necelých pět let, neb 4. dubna 1926 
podlehl rakovině jazyka. Rodina 
Ottových neumožnila ani uložení těla 
do velké rodinné hrobky na zdejším 
hřbitově. Spočinul na dlouhou dobu 
v prostém neoznačeném trávou za-
rostlém hrobě. Na stejném místě je 
dnes společný hrob rodiny Ottovy, 
Tallerovy a Knoblochovy. Rodová 
linie této větve Ottových pokračuje 
dnes pouze po ženské linii.

Matka Karla Otty, Anna Zdobin-
ská, se narodila 17. listopadu 1878  
o 9. hodině ranní v Černěvsi do čp. 41 
matce Marii Zdobinské (dceři Jana 
Zdobinského, služebného v Malém 
Solci čp. 4, a Kateřiny Vernerové  
z čp. 2 tamtéž). Otec není ani v jed-
né matrice (narozených, oddaných) 
uveden. Její matka Marie Zdobinská 
svého času sloužila jako komorná 

na residenčním toho času habsbur-
ském sídle na zámku v Zákupech. 
Dodnes se v naší rodině traduje, že 
v těle její jediné dcery Anny kolovala 
‚‚modrá krev‘‘. Vychována měla být 
chůvou a byla i finančně zabezpe-
čena. Úplnou pravdu se dnes již 
asi nedozvíme. Známo však je, že 
Anniny dcery (Filomena a Anna) se 
nazývaly ‚‚princkami‘‘.

‚‚Moje prababička Anna Ottová 
byla krásná žena, vysoká, štíhlá  
s dlouhými světlými vlasy a výraz-
nýma modrýma očima. Měla velmi 
zdvořilé vystupování, ovládala eti-
ketu, krasopis. Uměla výborně ně-
mecky. Po smrti svého muže zůstala  
v domě čp. 213 sama se čtyřmi dět-
mi. Nejmladšího syna Karla (pozn. 
pozdějšího letce RAF) měla ve svých 
43 letech, v době, kdy její dvě dcery 
již měly rodinu. Všichni žili po určitou 
dobu v jednom domě. Když zůstala 
sama se svým starším synem Jo-
sefem, vrátila se s ním do pronájmu  
v domě čp. 185 Na Dvorcích. V dět-
ství jsem ji navštěvovala, pamatuji si 
na krásné šaty, závoje, které jsem si  
s kamarádkou ráda zkoušela. Také 
jsme se o ni s mou babičkou na 
sklonku života starali, pomáhali jí. 
Dožila v dnes již zbořeném domě 
v Arnoldově ulici pod sousoším 
sv. Jana Nepomuckého, zemřela  
8. května 1959 v 81 letech. Vždy 

jsem ji obdivovala, za vše, co musela 
ve svém životě zvládnout a vytrpět.  
A ona vše zvládla, a to s grácií!‘‘ Tak 
vzpomíná dodnes její pravnučka 
(resp. vnučka Anny Ottové ml., pro-
vdané Tallerové) Jindřiška Hubačo-
vá, narozená v roce 1951.

Starší syn Josef Otta, narozený 
12. března 1906 v čp. 401, zemřel 
bezdětný v roce 1973, v bytě v bu-
dově bývalého kapucínského klášte-
ra čp. 151. Svého času se věnoval 
údržbě městské zeleně, pracoval  
s panem Štaflem. Podílel se mimo 
jiné na výstavbě letního kina. Celý 
život byl své matce oporou a její od-
chod těžce nesl.

Její mladší syn, Karel Stanislav 
Otta, dům čp. 213 opustil ve svých 
18 letech, čerstvě vyučený v oboru 
zámečník na obráběcích strojích ve 
Škodových závodech. Nedokázal 
se smířit s mnichovskou dohodou  
a namísto pasivního odporu přistoupil  
k činu. Rozhodl se pro odchod z vlas-
ti k právě vznikajícímu Českosloven-
skému legionu v polském Krakově,  
k první organizační jednotce budoucí 
čs. zahraniční armády. Hranice pře-
šel 23. srpna 1939 v Heřmanicích, 
prohlášení o vstupu do čs. armády 
podepsal 26. srpna v Bronowicích 
(dnešní část Krakova). Jeho cestu 
v Kamelotu již popisoval článek Ing. 
Vratislava Švermy vytvořený na zá-

kladě informací, které autor svým 
bádáním získal. Uveďme si nyní 
jen ve zkratce. Po napadení Polska 
Sovětským svazem byl legion v ran-
ních hodinách 19. září 1939 zajat 
postupující okupační sovětskou ar-
mádou. Zajat byl do 21. dubna 1941 
v areálu bývalého Spaso-Jevfimijova 
kláštera na okraji ruského Suzdalu. 
Po vojenském výcviku a pod vede-
ním podplukovníka Karla Klapálka 
a v té době ještě kapitána Ludvíka 
Svobody se s armádním sborem 
zúčastnil bojů na Blízkém východě, 
v Palestině, Bejrútu a Libanonu. 
Následně pokračoval v části sboru  
s Klapálkem, která přešla pod britské 
vedení. Po odvodu v Haifě byl zařa-
zen do výcvikové roty a následně 31. 
května 1941 zařazen k 11. pěšímu 
praporu – Východ. Při přesunu jako 
řidič 10. prosince 1941 utrpěl těžké 
zraněnípoté, co najel na minu. Pora-
nil si tvář, pravé ucho a zlomil levou 
ruku. 24. dubna 1942 byl převelen 
do Tobruku v Lybii k anglicko-pol-
ské armádě k 500. protiletadlovému 
praporu k velitelské rotě. Zde sváděli 
tuhé boje s německo-italskou armá-
dou.

Zde Otta také prošel náborem  
k anglickému letectvu, výcvik  
a zkoušky absolvoval v Anglii, do 
RAF byl přijat 2. ledna 1943 a při-
dělen k 311. československé bom-

bardovací peruti, coby modrooký 
168 cm vysoký vojín nováček s 
58 kily. Po následném výcviku v 
Kanadě byl povýšen na četaře a 
zařazen jako přední střelec – na-
vigátor. Účastnil se bojů v Biskaj-
ském zálivu s německými letouny 
a ponorkami, které napadaly anglo-
-americké konvoje, později i hro-
madných náletů na Německo. Při 
posledním byl vážně raněn, utržil 
35 poranění od střepin a průstřelů, 
hospitalizován byl v Anglii. Po rekon-
valescenci na Floridě, kde se sezná-
mil s budoucí ženou Kristínou, se  
v letech 1944 a 1945 v campu RAF 
v Nassau zapojil při stíhání němec-
kých ponorek v oblasti Baham. 15. 
června 1945 byl povýšen na rotné-
ho. Do Mnichova Hradiště se vrátil 
30. července, na vlastní žádost byl  
v září propuštěn do civilu jako rotmis-
tr v záloze. Od 24. října 1945 do 15. 
prosince 1945 konal dobrovolnou 
činnou službu u dopravního a stráž-
ního praporu UNRRA. Ke dvěma 
anglickým válečným vyznamenáním 
obdržel Československou vojen-
skou medaili za zásluhy II. stupně, 
za chrabrost a dva Československé 

válečné kříže 1939. Po odebrání 
vojenské hodnosti v roce 1950 byl 
na základě morální rehabilitace 29. 
srpna 1991 povýšen do hodnosti 
podplukovníka ve výslužbě.

Karel Otta si o způsobu prožití 
2. světové války rozhodl dobrovolně. 
Nepřímo tak však určil další osud 
své matky. Po atentátu na říšského 
protektora SS obergruppenführera  
a generála policie Reinharda Heydri-
cha 27. května 1942, byla na příkaz 
K. H. Franka 17. září 1942 zaháje-
na Akce E (Aktion E – Emigranten) 
– hromadné zatýkání příbuzných 
exilových činitelů a příslušníků čs. 
armády v zahraničí. Na základě 
kartotéky emigrantů vytvořené ge-
stapem za pomoci údajů od české 
policie a četnictva bylo zatčeno na 
1100 osob v Čechách a 800 na 
Moravě. Šlo o manželky emigrantů, 
děti nad 17 let, rodiče do 70 let věku  
a sourozence, pokud žili ve spo-
lečné domácnosti. Internováni byli  
v obci Svatobořice u Kyjova, tábo-
rem prošlo celkem na 3500 vězňů 
včetně Anny Ottové. V táboře byla 
vedena hned od 17. září 1942 jako 
soukromnice.                  ...16

Karel Stanislav Otta v době svého působení v řadách britského královského letectva RAF.. Foto: Archiv městského muzea

Anna Ottová, rozená Zdobinská, matka Karla Otty. Foto: Archiv rodiny Hubačovy
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O pomníku Václava Budovce z Budova (3. díl)

Jak jsme již předeslali v minulém 
čísle Kamelotu, k slavnostnímu 
odhalení Budovcova pomníku na 
mnichovohradišťském náměstí došlo 
v neděli 17. července 1938. Velko-
lepá slavnost se ale připravovala již 
dlouho předem. O jejím programu 
bylo rozhodnuto na valné hromadě 
spolku 28. března 1938. Následně 
byla slavnost propagována v denním 
tisku i na plakátech, které vytiskla 
zdejší Fritschova tiskárna.

Termín slavnostního odhalení 
se však několikrát změnil. Původně 
byl stanoven na 12. června, později 
na 10. července. Protože se počí-
talo s přímou rozhlasovou reportáží 
z této akce a na 10. července měl 
rozhlas už jiný program, navrhl Ra-
diojournal přesunutí termínu na 17. 
července. Reportáž byla vysílána 
mezi 10:00 a 10:40, průvodní slo-
vo měl známý rozhlasový reportér 
František Kocourek (1901–1942),  
s jehož jménem jsou v historii roz-
hlasu spjaty zejména komentáře  
z období kolem Mnichova v září 
1938. Za své vlastenecké působení 
byl později zatčen a zahynul v kon-
centračním táboře Osvětim. 

Ale vraťme se do Mnichova Hra-
diště v létě roku 1938. V předvečer 
slavnosti v sobotu 16. července se 
konala v městském divadle slavnost-
ní akademie s přednáškou tehdejší-
ho předsedy Pekařovy společnosti 
dr. Vincence Matiny (1882–1967), 
jenž hovořil o významu starých čes-
kých rodů. On sám byl potomkem 
jednoho z rodů českých exulantů, 
Mutinů. V následujícím kulturním 
programu pak vystoupil místní žá-
kovský pěvecký sbor učitele Josefa 
Smolíka a studentský smyčcový 
kvartet. Jeho členy byli pozdější svě-
toznámý hobojista Jiří Tancibudek, 
hudebník a architekt Jiří Svoboda 
(oba později žili v Austrálii), dále Jo-
sef Hrdina a Antonín Cicvárek.

Slavnost odhalení pomníku se 
konala pod záštitou městské rady 
a okresního výboru Mnichovo Hra-
diště. Pozvání obdrželi významné 
státní, vědecké i církevní instituce, 
například Česká akademie věd  
a umění, Univerzita Karlova, ČVUT, 
Královská česká společnost nauk, 
Akademie výtvarných umění Praha 
a řada dalších muzeí a vysokých 
škol. Většina z nich přislíbila účast 

HISTORIE

svých zástupů, někteří z nich se ale 
později omluvili, jako napříkad rektor 
Univerzity Karlovy prof. dr. František 
Slavík. Akademii věd a Univerzitu 
Karlovu nakonec zastupoval hlavní 
řečník, univerzitní profesor a historik 
Josef Vítězslav Šimák, jemuž rektor 
univerzity k události propůjčil univer-
zitní insignie – zlatý řetěz. Čs. spo-
lečnost historickou zastupoval prof. 
dr. František Kutnar, Historický klub 
prof. dr. Jan Filip, archeolog, rodák 
z Chocnějovic. Hlavní město Praha 
reprezentoval městský archivář prof. 
dr. Václav Vojtíšek. Podle podpisů 
významných hostů v městské kroni-
ce vidíme, že slavnosti se zúčastnil 
také například spisovatel František 
Křelina či autorka historických ro-
mánů Leontina Mašínová, nechyběli 
představitelé okolních měst a obcí.

Již několik týdnů předem byly  
k účasti na slavnosti vyzváni všichni 
občané města i místní spolky, jejichž 
členové se měli dostavit ve spolko-
vých krojích. V neděli 17. července 
se účastníci sešli ve čtvrt na deset 
u sokolovny. V slavnostním průvo-
du kráčeli členové spolků Podpora, 
Všeobecná podpora, sboru dobro-
volných hasičů, Selské jízdy, Sokola, 
Národní gardy, Místní obce legio-
nářů, Zpěváckého spolku Smetana, 

Dělnické tělocvičné jednoty,  Spor-
tovního klubu, ale i oddíl Junáků, 
členové obce baráčníků a příslušníci 
dalších místních spolků. Od soko-
lovny se průvod za doprovodu hud-
by vydal na náměstí. Zde musela 
kvůli rozhlasové reportáži slavnost 
začít přesně v 10 hodin. Zahájil ji 
opět pěvecký sbor učitele Smolíka. 
Úvodní slovo přednesl předseda 
Sboru pro postavení pomníku Josef 
Dusil. O osobnosti Václava Budov-
ce z Budova promluvil J. V. Šimák,  
o historii vzniku pomníku JUDr. J. A. 
Herold. Po slavnostních projevech 
převzal starosta města symbolic-
ky pomník pod svou ochranu. Na  
závěr vystoupil pěvecký sbor Smeta-
na řízený ředitelem školy Jindřichem 
Tancibudkem. Po skončení oficiální 
části slavnosti probíhal na náměstí 
koncert sokolského dechového or-
chestru, řízeného R. Niesnerem.

V půl druhé odpoledne odchá-
zel z náměstí průvod do zámecké 
zahrady, pronajaté na tento den od 
hraběte Valdštejna (zahrada byla 
pronajata s podmínkou, že během 
24 hodin musí být uklizena). Zde se 
konal slavnostní koncert. V parku 
byly umístěny také prodejní stánky, 
kromě občerstvení se prodávaly  
i upomínkové předměty. K této slav-

nostní příležitosti byly vydány po-
hlednice s obrázkem pomníku i tisíc 
kusů odznaků s portrétem Václava 
Budovce. Filatelisté vydali slavnost-
ní známku a razítko. V průběhu slav-
nosti byla na poště rovněž otevřena 
zvláštní přepážka, kde byly tiskoviny 
opatřeny tímto příležitostným razít-
kem.

O tom, že pořadatelé přikládali 
slavnosti velký význam, svědčí i to, 
že uzavřeli u banky Slavia na 17. 
července od 10 do 15 hodin pojiš-
tění proti dešti. Případné srážky byl 
připraven měřit v místním cukrovaru 
ing. Šavrda. Pojistka byla uzavřena 
na 2 000 Kč, vyplacená částka měla 
záviset na množství srážek. K této 
situaci naštěstí nedošlo.

Po skončení slavnosti byly fo-
tografie ze slavnostního odhalení 
zaslány do ČTK a Šimákova před-
náška byla vydána tiskem. I z toho 
důvodu, že při projevu došlo k tech-
nickým problémům, kdy nefungoval 
zesilovač, a řečníka tak nebylo dob-
ře slyšet. Na organizaci celé akce se 
podílelo mnoho dobrovolníků, jimž 
se poté dostalo od vedení města  
a spolku oficiálního poděkování.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Slavnostní odhalení pomníku Vácava Bdovce z Budova 17. července 1938 na náměstí.

Retro výstava o plovárnách, 
lázních, plážové a letní módě
Od 1. července do 29. srpna pro vás 
Muzeum města Mnichovo Hradiště 
připravilo výstavu Kouzlo starých 
plováren. Připomene městské nebo 
říční lázně a plovárny a zároveň 
přiblíží trávení volného času, hygi-
enické návyky, dobovou letní módu 
a sportovní náčiní v prvních osmi 
desetiletí 20. století.

Na výstavě bude k vidění na-
prosto jedinečná sbírka historických 
oděvů, doplňků a plavek. Nebudou 
chybět ani klobouky, brýle, plovací, 
sportovní nebo zábavní pomůcky  
a mnoho dalších exponátů, stejně 
jako dobové dokumenty, fotografie, 
pohlednice nebo časopisy. Doplně-
ny budou reálie z Mnichova Hradiště 
a okolí, takže se můžete těšit napří-
klad na filmy a fotografie plováren  
u Jizery. 

Zpět do dob minulých vás v so-
botu 7. srpna zavede i tematická do-
bová módní přehlídka Hany Vignero-
vé, která se bude opakovat vícekrát 
během dne.

V létě nesmí v mnichovohradišť-
ském muzeu chybět tradiční truhlář-
ské dílničky, které pro děti připravuje 
Jednota bratrská. Letos se uskuteč-
ní 24. července a 21. srpna. Výrobek 
je inspirován tématem výstavy, ale 
co se bude vyrábět tentokrát, to ne-
prozradíme – děti to mají vždy jako 
překvapení. 

Atmosféru koupání, léta a po-
bytů na plážích dokreslí opravdová 
písečná pláž přímo v expozici! Bábo-
vičky budou připraveny, tak si přijďte 
pohrát.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Projev Josefa Vítězslava Šimáka, historika a profesora Karlovy Univerzity v Praze.

INZERCE

Josef Marek – Obrazy
V letošním roce uplyne 100 let od 
narození pana Josefa Marka, míst-
ního učitele a malíře. Městské mu-
zeum připomene toto kulaté výročí 
velkou soubornou výstavou jeho 
obrazů, která se bude konat od  
3. září do 31. října. Na výstavě 
bude k zakoupení i obsáhlý tištěný 
katalog, který zachycuje autorovu 
rozsáhlou celoživotní tvorbu. Dě-
kujeme tímto několika desítkám  
z vás, majitelům olejů, kreseb, tisků 
či akvarelů pana Marka, že jste nám 
obrazy zapůjčili ke zdokumentování. 
V katalogu bude díky tomu předsta-
veno téměř pět set děl. Slavnostní 
zahájení této výstavy je naplánová-
no na pátek 3. září, kdy od 17 hodin 
proběhne v Muzeu města Mnichovo 

Hradiště vernisáž. Všichni jste sr-
dečně zváni! 

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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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

Každý los UHLOTERIE HAVELKA obsahuje:
1× sleva 100 % = nákup zdarma • 2× sleva 50 % = nákup za polovinu  

2× sleva 25 % • 5× sleva 1000 Kč • 10× sleva 500 Kč  
další výhry 300, 200 a 100 Kč

tel. 602 489 489 • www.havelka.cz
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JARNÍ  SLEVY UHLÍ
+ UHLOTERIE

DOPRAVA + PÁS ZDARMA

INZERCE

Bližší informace a příjem
zakázek v Mnichově Hradišti:

Turnovská 292
po–pá 8.00-17.00
       so 8.00-11.30

MIJA - PRACOVNÍ ODĚVY s.r.o.

Tel.: 326 774 046

IN
ZE

RC
E

Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  

zapsán do evidence perio-
dického tisku  

Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 7/2021, náklad 
4070 ks

vychází 1. července 2021
jako měsíčník vydává 

město Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1, 

295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

Šéfredaktor: Mgr. Martin 
Weiss

telefon: 606 635 289, 
email: kamelot@mnhradiste.cz

INZERCE

...dokončení ze strany 14
Pracovní povinnost vězňů byla 

zavedena záhy po internaci. Muži 
stavěli další baráky, ženy „vařily“ 
řepnou polévku, uklízely kancelá-
ře, pracovaly v administrativě lágru  
a tak podobně. Do kuchyně se do-
stala i Anna, nejen, že uměla výbor-
ně vařit, ale pomohla jí její perfektní 
znalost němčiny, v mluvené i psané 
formě. Věčnou připomínkou na těžké 
tři roky je její vlastnoručně vyrobený 
růženec z kuliček tmavého chlebo-
vého těsta, propojených silnou nití, 
včetně křížku. Zřejmě jí pomohl 
těžké chvíle přečkat. Přesné datum 
jejího propuštění chybí. Po přiblížení 
se Rudé armády propustilo gestapo 
většinu vězňů 13. dubna 1945. Anna 
se na cestu domů, do Mnichova Hra-
diště, vydala pěšky, s ranečkem přes 
rameno, doslova s postupující osvo-
bozeneckou frontou. Když to bylo 
možné, využila vlaku či náhodných 
koňských povozů jedoucích stejným 
směrem. Vyznamenána byla čs. vo-
jenskou medailí za zásluhy I. stup-
ně a pamětním odznakem na účast  
v národním boji za osvobození Čes-
koslovenska v letech 1939 – 1945. 
Od města dostala darem radiopřijí-
mač, po vítězném únoru si pro něj  
z národního výboru opět přišli…

Karel Otta se se svou matkou 
po pěti válečných letech opětovně 
setkal v červenci 1945, ovšem jen 
na dobu pár měsíců. Poté, co za 
svobodu své rodné vlasti bojoval,  
v ní následně nemohl svobodně žít. 
Uvědomil si to již v roce 1946, kdy 
odešel přes Velkou Británii do USA. 
Velkou Británii opustil na palubě 
lodi Aquitania v červnu 1946 z pří-
stavu Southampton. Od 17. červen-
ce 1946 do 9. dubna 1947 sloužil  
v americké armádě. Se svou snou-

benkou Kristínou se oženil 14. února 
1948 v New Yorku, kde společně žili 
v bytě na adrese 207 East 77th Stre-
et. 8. února 1949 se jim narodil jedi-
ný syn Stanley. Ten vystudoval vyso-
kou školu, matematicko-fyzikálního 
zaměření, po studiu dokonce působil 
v Kennedyho vesmírném středisku 
na Floridě. Po tragické autonehodě 
v 90. letech 20. století se mentálně 
dostal na úroveň 10letého chlapce 
a byl umístěn do sanatoria… Na 
Floridu se v roce 1977 přestěhoval i 
Karel, a to na adresu 75 Grant Street 
v Longwoodu u Orlanda. Avšak bez 
Kristíny, neb se rozhodli žít odlou-
čeně. Kristína zůstala v New Yorku, 
kde pracovala v oblasti služeb (reha-
bilitace, masáže, snad i jako kadeř-
nice). Zemřela 6. května 1996.

Do Československa se po svém 
odchodu Karel vrátil jen jednou,  
v roce 1974. Se svou matkou a je-
diným bratrem se již bohužel vidět-
nemohl. Navštívil rodné Mnichovo 
Hradiště, své sestry v Neratovicích 
a Vansdorfu, svou neteř Jindřišku 
Knoblochovou, rozenou Tallerovou, 
a její rodinu ve Veselé včetně její 
dcery Jindřišky, které srdečně děkuji 
za spolupráci na tomto článku.

Karel Stanislav Otta zemřel  
v úterý 1. dubna 1997 ve věku 76 let. 
Pohřben je na floridském hřbitově 
National Cemetery ve městě Bush-
nell, sekce 319, Site 10.

Karla Otty si v naší rodině vážíme  
a jsme na něho náležitě hrdí. Stejnou 
úctu chováme i k Anně Ottové, která 
jej vychovala a neopustila v těžkých 
chvílích v době, kdy bojoval za svou 
vlast, zatímco ona za něj odpykávala 
tento ‚‚trest‘‘ v internačním táboře. 
  

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Karel Stanislav Otta... Inzerce 
v Kamelotu

Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
mnichovohradišťských domác-
ností? Vaši inzerci uvítáme. 
Stačí si připravit inzertní podklad 
a oslovit Ing. Danu Stránskou 
(dana.stranska@mnhradiste.
cz) z městského úřadu. Kon-
krétní cenové podmínky i pod-
mínky inzerování naleznete  
v sekci Kamelot na webu města, 
v případě dlouhodobé spoluprá-
ce je možná sleva. Stejně jako  
v případě jiných příspěvků,  
i pro inzerci platí uzávěrka vždy  
15. den v měsíci. V případě zá-
řijového čísla je uzávěrka 15. 
srpna. (red)


