
JAWA
Věděli jste, že zakladatel 
společnosti JAWA Fran-
tišek Janeček spojil své 
podnikání na čas také  
s Mnichovým Hradištěm?
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VOLBY
V říjnu proběhly volby do 
Poslanecké sněmovny, kte-
rých se v Hradišti zúčastni-
lo 68,17 % voličů. Jak Hra-
dišťáci hlasovali? 
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ROZHOVOR
Už dvanáctým rokem stojí  
v čele Zoo Praha mnicho-
vohradišťský rodák Miro-
slav Bobek. Právě ten je 
dalším účastníkem Štafety.
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INZERCE

Meloun pro Hradiště podpoří vznik spojnice 
s Vostrovem, obnovu kašny a in-line dráhu

nohama
na zemi

Vážení Hradišťáci,
stále ještě probíhají povolební jednání a novou vládu, která bude 

v následujících čtyřech letech rozhodovat o směřování České repub-
liky, budeme také znát až za několik dní. Přesto si můžeme být jisti, 
že díky výsledku voleb do Poslanecké sněmovny stojíme na prahu 
změny a nabíráme směr k politice ideovější, demokratičtější, jasně 
orientované na Západ, prostší populismu a snad i slušnější

Za to, aby tomu tak skutečně bylo, budu i já napínat všechny své 
síly. Díky hlasům mnoha z vás jsem získal poslanecký mandát a stal 
se celkově dokonce desátým poslancem s nejvyšším počtem pre-
ferenčních hlasů v rámci celé republiky. Jde o mimořádný závazek 
a já jsem odhodlán mu beze zbytku dostát. Za vaše hlasy upřímně 
děkuji.

Jsem také připraven pokračovat v roli starosty, pokud budou 
zastupitelé našeho města souhlasit. V rozdělané práci bych rád po-
kračoval jako neuvolněný starosta. Před námi je ještě dost práce 
– oprava budovy Klubu, výstavba nových školních tříd pro děti, do-
končení revitalizace náměstí a sídliště Jaselská nebo výstavba lávky 
přes Jizeru nebo lávky na Horku. Předem ale avizuji, že nehodlám 
pobírat dva plné platy. Považoval bych to za neetické. 

Mnichovo Hradiště bude mít svého poslance a já věřím, že náš 
region bude z této situace profitovat. Díky letům stráveným na rad-
nici a mezi lidmi mám, myslím, jasnou představu, jaká témata jsou 
dnes klíčová, a jejich postupnému řešení se hodlám naplno věnovat. 
Za důležité považuji hledání cesty z bytové krize, rozšíření kapacit 
škol a školek, snižování státního dluhu nebo změnu rozpočtového 
určení daní pro kraje, které pomůže řešit především opravy silnic 
druhé a třetí třídy. Z konkrétních projektů hodlám prosazovat stavby 
obchvatů a spojek, například té martinovické, která uleví dopravě  
v Mladé Boleslavi, rychlé železniční spojení mezi Prahou a Libercem 
nebo výstavbu nové porodnice v areálu Klaudiánovy nemocnice. 

Přestože jsem dostal důvěru, stojím nohama na zemi. Posled-
ních sedm let v čele města pro mě bylo zásadní životní zkušeností.  
Z ní hodlám nyní vycházet. Nejsem politik z povolání, jsem Hradiš-
ťák, který se politikem stal, zatímco se snažil dělat maximum pro své 
rodné město. A tak to zůstane.

Ondřej Lochman, starosta města

INZERCE
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Zasedání 
zastupitelstva města

Ve středu 3. listopadu se od 17 ho-
din uskuteční na sále Základní školy 
Studentská letošní předposlední 
zasedání nejvyššího samosprávné-
ho orgánu města. Program a pod-
klady k projednávaným bodům jsou  
v předstihu zveřejněny na webu 
města v sekci Zastupitelstvo. Veřej-
nost je srdečně zvána. (wes)

Je dobojováno. Hlasování v rám-
ci prvního ročníku participativního 
rozpočtu města v pondělí 4. října 
skončilo a vítězné návrhy byly ozná-
meny krátce nato. V pilotním ročníku 
se největší podpory ze strany veřej-
nosti dočkala spojnice mezi městem 
a areálem Vostrova, obnova kašny 
pod zámeckou zdí a jejího okolí  
a podpořeno bude také vytvoření 
in-line dráhy v areálu dopravního 
hřiště.

Jednoznačně nejpopulárněj-
ším návrhem letošního ročníku je 
projekt Tomáše Majdlocha Pěšky 
na Vostrov, jehož cílem je vytvoře-
ní bezpečné spojnice mezi městem  
a open air areálem Vostrov, kam se 
místní dosud vždy museli dopravo-
vat po silnici. Návrh získal 414 klad-
ných hlasů a bylo pro něj 59 procent 
hlasujících. Podél Budovcovy ulice 
by měla vzniknout pěšina, náklady 
na její výstavbu jsou odhadovány na 
400 tisíc korun. 

„Od zahájení samotného hlaso-

vání v sobotu 11. září byl tento ná-
vrh v čele a na první příčku ani na 
okamžik žádný jiný projekt nepustil,“ 
konstatuje Markéta Červinková, kte-

rá se stará o medializaci Melounu 
pro Hradiště.

Druhé místo ve výsledku pat-
ří návrhu Karla Maděry s názvem 

Klášná-kašna za 300 tisíc korun. 
Návrh poukazuje na neutěšený stav 
kašny pod zámeckou zdí a potřebu 
upravit prostor kolem ní. Podporu 
mu vyslovilo 251 hlasujících. 

Trojici nápadů, které příští rok 
čeká realizace, uzavírá návrh Marti-
na Bígla In-line v Hradišti. Nápad za 
140 tisíc korun získal 204 pozitivních 
hlasů a jeho předmětem je vybudo-
vání in-line dráhy s mobiliářem v are-
álu obnoveného dopravního hřiště.

In-line dráha se celkově umís-
tila až na čtvrté příčce za návrhem 
Rozkvetlý a bezpečný park, jenž po-
dala Marie Kučerová. Ten se dočkal 
226 pozitivních hlasů. Vzhledem  
k vyšším nákladům (540 tisíc korun) 
však projekt aktuálně zelenou dostat 
nemohl. „Vedení města má přesto 
zájem stav parku řešit. Budeme 
hledat cesty, jak se na údržbu parku  
u Domova Modrý kámen více za-
měřit v rámci údržby zeleně,“ dodal 
místostarosta Jan Mareš bezpro-
středně po oznámení výsledků.   ...2
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Meloun pro Hradiště 
podpoří vznik spojnice...

Lavička Václava Havla, 
výročí 85 let od narození

Finanční dary od firem na 
obnovu Lidické růže

parku u Domova Modrý kámen na 
jeho realizaci již nestačila zbývající 
částka. 

Pilotního ročníku participativ-
ního rozpočtu města se zúčastnilo 
697 hlasujících, což lze jednoznač-
ně označit za úspěch. Město by 
proto rádo tento počin v budoucnu 
zopakovalo. Vítězné návrhy čeká 
nyní schválení v listopadovém za-
stupitelstvu a v roce 2022 realizace,  
o rok později by se mohl Meloun vrátit  
s dalším ročníkem.

Martin Weiss

...dokončení z titulní strany

Přihlášené návrhy musely vyho-
vět některým požadavkům zformulo-
vaným v pravidlech participativního 
rozpočtu. Jednou z podmínek  pří-
padné realizace byla také minimálně 
čtvrtinová podpora od všech hlasu-
jících. Na tu bohužel nestačil napří-
klad pátý návrh v pořadí, Stolní tenis 
pro Hradiště od Maxima Maděry  
s podporou 167 hlasujících. Návrh 
Lezecké stěny (boulderu) od Zuza-
ny Tomášové naopak čtvrtinu hlasů 
získal, ale podobně jako v případě 

Jak to je aktuálně s halami v Hradišti?
V létě roku 2019 v Mnichově Hradi-
šti silně rezonovalo téma případné 
výstavby logistických a výrobních 
hal. Tou dobou již zasedala na 
městském úřadě pracovní skupina 
čítající urbanistku, architekty, práv-
níka či zástupce místní výrobní spo-
lečnosti. Jejím cílem bylo prověřit 
smysluplnost plánovaného využití 
rozvojových ploch v okolí města pro 
výrobu a skladování a také to, jak by 
tyto záměry ovlivnil rozpracovaný 
územní plánu. 

Výstupem z těchto jednání bylo 
doporučení upravit dílčím způsobem 
místní regulativy, a jejich prostřed-
nictvím zamezit nekontrolovatelné-
mu růstu velkých halových komple-
xů. Hradiště se povedlo ochránit 
také díky Zásadám pro výstavbu, 
dokumentu, který se stal vzorem 
jak regulovat soukromou výstavbu  
i v dalších městech. O prezentaci to-
hoto dokumentu požádalo například 
vedení Bakova nad Jizerou, Turnova 
či Liberce.

Jaká je situace nyní na konci 
roku 2021? V lokalitě Haškov zatím 
nemáme informace o jakékoliv aktu-
álně plánované výstavbě. Z neofici-
álních zdrojů pouze víme o záměru 
rozšířit skladovací kapacity v rámci 
areálu společnosti Linpac Packaging 
na Černé silnici.

Zájem o výstavbu je i v jiných 
částech města. Nejblíže realizaci 
je patrně rozšíření haly společnosti 
Ocún v Hrnčířské ulici, a to na troj-
násobek současných skladovacích 
prostor. Město v této věci podalo 
námitku proti výstavbě, a to kvůli 
současnému kapacitně nedostateč-
nému dopravnímu napojení sklado-
vacího areálu. Požadavek města je, 
aby investor vybudoval nové napo-
jení svého areálu u železniční trati  
a respektoval další požadavky for-
mulované v Zásadách rozvoje území 
města Mnichovo Hradiště.

Další hala, která už má své ob-
rysy, prozatím však pouze na papíře, 
je ta v areálu společnosti Kofola. Fir-

ma by ráda rozšířila své skladovací 
kapacity, a to výstavbou haly, jež 
by navazovala na současný objekt 
investora. Realizace tohoto záměru 
by přinesla nesporný benefit, jímž by 
bylo především napojení celého are-
álu přímo na silnice II/268, čímž by 
došlo k odklonění dopravní a s tím 
související hlukové zátěže z Černé 
silnice. Dopravní a hluková zátěž 
by se snížila v celé lokalitě, protože 
Kofola by mohla upustit od součas-
né praxe, kdy jsou její výrobky do-
časně deponovány v meziskladech  
v blízkém okolí a před expedicí jsou 
převáženy zpět do závodu. Mezi ne-
gativy tohoto záměru je však stavba 
na bonitně nejcennějších půdách  
v okolí města či negativní vliv na 
okolní faunu a mikroklima. Požadav-
kem města je v případě této haly, 
jež by se rozkládala na 11 tisících 
metrech čtverečních, posouzení 
vlivu stavby na životní prostředí dle 
zákona 100/2001 sb., respektování 
zásad pro výstavbu a realizace zele-

né střechy. Záměr byl státní správou 
na úrovni kraje již posouzen, a podle 
jejích závěrů nepotřebuje studii EIA. 
Město se proti tomuto rozhodnutí 
odvolalo a věc bude posuzovat Mini-
sterstvo životního prostředí.

Poslední záměr, který je vedení 
města aktuálně znám, je projekt haly 
v areálu bývalého LIAZu v místě 
někdejší kotelny, kde je po demolici 
komína volný prostor. Majitel areálu 
by měl záměr během podzimu blíže 
představit vedení města. 

Stejně jako u výše uvedených 
záměrů bude vedení města postu-
povat i v případě dalších stavebních 
záměrů. Vždy bude vyžadovat  plně-
ní zásad výstavby v Mnichově Hradi-
šti, naplňování podmínek územního 
plánu a bude se snažit přesvědčit 
investora, aby jeho záměr měl co 
nejmenší negativní vliv na okolní 
životní prostředí a dopravní situaci. 

Jan Mareš,
místostarosta města

Sokolská vlajka připomněla 
válečné oběti z řad sokolů

tomu právě 160 let od 8. října 1941, 
kdy proběhla nacistická Akce Sokol, 
jejímž cílem bylo vypořádat se se 
sokolským odbojem. Na 1500 soko-
lů tehdy putovalo do koncentračních 
táborů, většina z nich se konce vál-
ky nedožila. Památný den je poctou 
všem, kteří obětovali své životy v boji 
za svobodu, demokracii a samostat-
nost.

Martin Weiss

Stejně jako vloni zavlála i letos 8. 
října nad historickým průčelím rad-
nice sokolská vlajka. Její vyvěšení 
připomnělo Památný den Sokolstva, 
jenž zpřítomňuje oběti členů Sokola 
během nacistické okupace a ideály, 
jejichž nositeli byli sokolové již při 
vzniku samostatné Československé 
republiky.

Památný den sokolstva si při-
pomínáme 8. října a v kalendářích 
se objevuje od roku 2019. Letos je 

Parkování na náměstí je 
od října zpoplatněné

či platební kartou, a také prostřed-
nictvím mobilní aplikace MPLA.io, 
která už se dnes používá také v Mla-
dé Boleslavi, Kosmonosech, Liberci, 
Praze nebo Kolíně. Její používání 
šetří čas i kroky.

Městská policie začne dodržo-
vání nových pravidel v těchto dnech 
aktivně kontrolovat a vymáhat. 

K dlouhodobějšímu parkování 
jsou určeny méně frekventované 
plochy, například parkoviště u Druž-
by na křižovatce Turnovské a Lidické 
ulice. Bezplatné parkování na ná-
městí zůstává pouze v části navazu-
jící na Palackého ulici a v ulici Víta 
Nejedlého.

Martin Weiss

Masarykovo náměstí prochází již 
druhým rokem postupnou promě-
nou. Mění se povrchy, mobiliář, ze-
leň a nyní také parkovací režim.

Na všech zrevitalizovaných plo-
chách náměstí je od 14. října par-
kování zpoplatněno. Nově se jedná  
o prostory před základní školou  
a poštou. První půlhodina stání je 
zdarma, 1,5 hodiny přijde na dese-
tikorunu, každá další hodina potom 
na 20 Kč. Náměstí je ve zpoplat-
něném režimu od pondělí do pátku  
v čase 8 až 17 hodin a v sobotu od 
8 do 12 hodin. 

Zaplatit parkovné je možné  
v jednom ze tří nově umístěných 
parkovacích automatů, a to mincemi 

Hradiště přivítá advent rozsvícením 
čtrnáctimetrového smrku z Kněžmostu
O letošních Vánocích ozdobí revi-
talizované náměstí čtrnáctimetrový 
smrk ztepilý z Kněžmosta. Do města 
tento nadměrný náklad přijede v dru-
hé polovině listopadu.

„Převoz bude tentokrát o něco 
náročnější než v loňském roce. Je-
likož je strom těžší a také se nachází 
dál od silnice, bude k jeho vyzved-
nutí potřeba větší jeřáb,“ popisuje 
okolnosti, které bylo nutné vzhledem 

k převozu vzít v úvahu, Aleš Rychlý, 
jenž výběr vánočního stromu i jeho 
následné dekorování v posledních 
letech organizuje.

Strom věnovala městu skupina 
sousedů zastupovaná paní Jindrou 
Frankovou potom, co se rozhod-
li, že jehličnan už je příliš vysoký.  
K pokácení smrku a jeho následné-
mu převozu do města by mělo dojít 
18. listopadu dopoledne. Na cestě 

budou letošní vánoční strom do-
provázet policisté, městští strážníci  
a jednotka Sboru dobrovolných hasi-
čů Mnichovo Hradiště. Jejich pokyny 
by se měli během cesty řídit řidiči  
a na místě pak kolemjdoucí, kteří se 
na náměstí budou pohybovat v době 
instalace stromu na místo.

Slavnostní rozsvícení vánoč-
ního stromu se uskuteční 28. listo-
padu, tedy o první adventní neděli, 

v 16 hodin za zvuku vánočních ko-
led. Světelné ozdoby budou letos 
nově rozzářené po celý den (dosud 
se rozsvěcely až se soumrakem).  
A Hradišťáci si ozdobený strom uži-
jí dosyta – strom bude do tmy zářit 
nejen do Tří králů, jako tomu bylo  
v minulých letech, ale tentokrát až 
do Hromnic, tedy do 2. února.

Martin Weiss

Strážníci a policisté vybavili děti reflexními prvky
V úterý 19. října dohlíželi v brzkých 
ranních hodinách mladoboleslavští 
policisté spolu se strážníky Městské 
policie Mnichovo Hradiště a kraj-
ským koordinátorem BESIPu Miro-
slavem Poláchem na bezpečnost 
dětí v silničním provozu. Následně si 
děti prvních ročníků základní školy 
vyslechly na toto téma přednášku. 
Cílem společné preventivní akce 
bylo upozornit školáky i veřejnost 
na důležitost toho být vidět – vlastní 
viditelnost lze vhodně podpořit vhod-
nou barvou oblečení a doplňky z flu-
orescenčních materiálů, díky nimž 
mohou řidiči chodce či cyklisty sná-
ze zaznamenat. Děti si z rukou poli-
cistů a koordinátora BESIPu odnesly 
reflexní samolepky, brožury „Vidíme 
se“ s důležitými preventivními infor-
macemi a rozdáno bylo více než 300 
reflexních pásek. (wes)

Původní mobiliář je pryč a stejně 
tak některé stromy a dřeviny nebo 
cestičky. V parčíku na konci Lidic-
ké ulice, v místech, kde se potkává 
s ulicí Obránců míru, začaly práce, 
na jejichž konci bude toto zákoutí 
ve zcela novém kabátě. Na záhony 
růží, stromy a funkční vodotrysk, 
jemuž bude dominovat bronzová 
plastika Lidické růže si však budeme 
muset ještě pár měsíců počkat.

Jak Kamelot již informoval, v le-
tošním roce v místě probíhají pouze 
přípravné práce, hlavní část úprav 

bude zahájena v březnu. V průběhu 
dubna pak proběhne nová výsadba. 
Její součástí bude rovněž vysazení 
odrůdy lidických růží, jejichž štěp 
město dostane darem od Památníku 
Lidice. Slavnostní odhalení proběh-
ne 6. června 2022 u příležitosti 80. 
výročí lidické tragédie.

Tato městská investice se do-
čkala značné podpory ze strany 
místních firem. Na obnovu symbo-
lického místa přispěly společnosti 
Ecoglass, Mahle, Lasak a Horsch 
Stiftung. Všem patří velký dík. (wes)

Václav Havel, první prezident Čes-
ké republiky, by letos v říjnu oslavil 
85. narozeniny. Místo nich si však 
18. prosince budeme připomínat již 
desáté výročí jeho úmrtí. Při této 
příležitosti stojí za to připomenout, v 
jakém stavu se nachází veřejná sbír-
ka, jejímž cílem je vybrat finanční 
prostředky na lavičku Václava Hav-
la, která by dramatika, spisovatele 
a vůdčí osobnost české porevoluční 
politiky, v Mnichově Hradišti trvale 
připomínala. 

Město sbírku vyhlásilo vloni v 

listopadu, v předvečer výročí same-
tové revoluce. Dosud se do ní zapo-
jilo 46 přispěvatelů z řad jednotlivců 
i firem, kteří přispěli celkem 55 800 
Kč. Cílová částka, rovných 250 tisíc 
korun, je tak ještě poměrně vzdá-
lená. Sbírka však na webu www.
darujme.cz běží dál a poběží až do 
vybrání potřebného obnosu. 

V případě, že bude sbírka 
úspěšná, lavička Václava Havla 
bude instalována v parku u nádraží, 
případně v parku na Vrchlického ná-
vrší. (wes)
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Práce na revitalizaci Masarykova 
náměstí budou v nejbližších týdnech 
již ustávat, přesto čeká centrální 
městské prostranství letos ještě ně-
kolik viditelných změn. Například do-
končení výsadby zeleně. A dokonce 
také jedna úprava projektu, kterou 
řada místních jistě ocení. Týká se 
magnolií.

V jihozápadní části náměstí bylo 
během podzimu třeba dokončit ně-
kolik dílčích stavebních úprav – do-
plnit mobiliář a instalovat prvky pro 
nevidomé. Z tohoto důvodu bylo par-
koviště před hostincem U Karlových 
Varů na konci září týden uzavřeno. 
Práce byly dokončeny, stále však 
nejsou instalovány dva zahrazovací 
sloupky oddělující prostor pro pěší 
od prostoru pro automobily, pro něž 

Práce na náměstí pro letošní rok končí
jsou již připravené základy. Vzhle-
dem k dlouhým dodacím lhůtám by 
měly být sloupky doplněny až na 
konci října. Na přelom října a listopa-
du je rovněž naplánována ještě jed-
na změna na jižní straně náměstí,  
a to výměna tří platanů před radnicí 
za nové vrámci reklamace.

Na severní a východní straně 
náměstí bylo již v září dokončeno 
dláždění, což umožnilo, aby se plo-
cha opět stala dějištěm sousedské 
slavnosti. Zároveň to otevřelo cestu 
ke zkušebnímu provozu, díky němuž 
se do této části náměstí mohly vrátit 
automobily.

Nyní, v listopadu, se na ná-
městí vrátí socha Václava Budovce 
z Budova, kterou měl od září v péči 
restaurátor. Na východní straně ná-

městí je již připraven kamenný pod-
stavec, jenž se rovněž dočkal opra-
vy. Socha se tak vrátí na náměstí 
po svém exilu v zámecké zahradě 
po 71 letech (odvezena odtud byla  
7. listopadu 1950). 

Do konce tohoto roku budou 
ještě v rámci druhé etapy připrave-
ny spodní vrstvy mlatového povrchu 
v prostoru před poštou, kde bude 
prozatím vysazeno šestnáct jeřábů 
ze čtyřiadvaceti. Zbývajících osm je-
řábů čeká výsadba až příští rok, po 
realizaci vodního prvku. Vysazeno 
letos bude také ještě pět třešní před 
budovou školy. Co se týče zeleně, 
rada města po konzultaci s auto-
ry projektu a arboristou rozhodla  
o zachování dvou magnólií u mari-
ánského sloupu na západní straně 

náměstí. Protože keře špatně sná-
šejí prořez, budou upraveny jen mi-
nimálně a projekt v jejich okolí tomu 
bude přizpůsoben.

Jak informuje Miloš Krůfa z in-
vestičního odboru města, po dohodě 
se zhotovitelem již letos další práce 
na náměstí probíhat nebudou. Avi-
zovaná příprava místa pro vodní pr-
vek musela být odložena vzhledem 
ke zpožděné dodávce technologic-
ké šachty. Pokročilá část roku také 
již není příliš vhodná pro zahájení 
zemních prací a betonáž. Zhotovitel 
bude navíc muset koordinovat své 
práce s realizátorem rekonstrukce 
budovy Klubu, jehož opakovaný vý-
běr právě probíhá.

Martin Weiss

Volby 2021: Starosta Ondřej Lochman je poslancem, 
koalice Spolu, vítěz voleb, skončila v Hradišti až třetí

Volební výsledky – jak volilo Mnichovo Hradiště

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, které se konaly ve 
dnech 8. a 9. října, přinesly řadu po-
zoruhodných momentů. Zásadním 
je těsné vítězství koalice SPOLU 
(ODS, TOP09 a KDU-ČSL). Do-
sud vládnoucí hnutí ANO, které se 
umístilo na 2. místě, míří do opozice. 
ČSSD a KSČM, které platily ve sně-
movně za stálice, zůstaly tentokrát 
kvůli nízké podpoře ze strany voličů 
dokonce před branami dolní komory 
Parlamentu. Žádná nová politická 
uskupení, která se o důvěru občanů 
ucházela poprvé, se do Sněmovny 
nedostala. A letošní volby přinesly 
také jeden výsledek důležitý pro 
Mnichovo Hradiště – zvolení starosty 
Ondřeje Lochmana poslancem.

K volebním urnám letos dorazilo 
v Mnichově Hradišti 68,17 % voličů, 
což je mírný nadprůměr jak v rámci 
Středočeského kraje (volební účast 
67,95 %), tak v celostátním měřítku 
(65,43 %). Volební účast byla letos 
ve městě vyšší než v roce 2017 
(62,17 %). Celkově byl o volby do 
Poslanecké sněmovny letos největší 
zájem od roku 1998.

Stejně jako před čtyřmi lety zví-
tězilo v Hradišti tentokrát opět hnutí 
ANO, tentokrát však velmi těsně 
– dosáhlo 25,03 % hlasů, zatímco  
v roce 2017 dominovalo s 30,7 %. 
Na druhém místě s odstupem 1,1 
% se umístili Piráti a Starostové, 
kteří celostátně obsadili až třetí po-
zici. Není pochyb, že na místním 
nadprůměrném výsledku PirSTAN 
se pozitivně podepsala kandidatura 
starosty Ondřeje Lochmana. Jen 
pár setin za touto koalicí se umístil 
favorit letošních voleb, koalice SPO-
LU. Pokud by o skladbě Sněmovny 
rozhodovali pouze Hradišťáci, kromě 
SPD by se do Sněmovny dostala 
rovněž ČSSD, která v Hradišti zís-
kala 5,2 %.

Jak zaznělo již v úvodu, On-

Volební výsledky v rámci ČR + získané poslanecké mandáty

dřej Lochman, jenž kandidoval 
na středočeské kandidátce Pirátů  
a Starostů jako čtyřka, se nejen do-
stal do Sněmovny, ale zároveň se stal 
jedním z nejúspěšnějších kandidátů 

těchto voleb vůbec. Kroužek u jeho 
jména udělalo 27 656 voličů, což  
z Lochmana činí 10. nejúspěšnější-
ho kandidáta napříč nově vznikající 
Sněmovnou. Jak starosta vidí svou 

budoucnost v čele města, v kraj-
ském zastupitelstvu a v Poslanecké 
sněmovně, rozebereme v příštím 
vydání.

Martin Weiss

Volební výsledky přivítalo
v Hradišti vyzvánění zvonů
V sobotu 9. října se úderem 19. ho-
diny rozezněly zvony na věži kostela 
sv. Jakuba. Jejich vyzvánění však 
tentokrát nesvolávalo k modlitbě 
ani nepřipomínalo žádnou pietní 
událost. Farář Pavel Mach rozezněl 
trojici mnichovohradišťských zvonů  
z radosti nad již jasnými výsledky vo-
leb do Poslanecké sněmovny.

„Vítězství demokratických stran 
je důvodem k velké mé radosti  
a naději, že do poslaneckých lavic 
zasednou lidé, kteří budou mít na 

zřeteli  jak politickou, společenskou, 
morální i duchovní prosperitu naší 
země. Přeji všem novým zákono-
dárcům, včetně našeho starosty 
Ondřeje Lochmana pevné odhodlá-
ní, smysl pro  spravedlnost, pocho-
pení pro druhé, pevné zdraví a Boží 
požehnání. Ať tedy naše zvony i do 
budoucna jsou ohlašovateli dalších 
dobrých zpráv. Ať Bůh žehná naší 
české vlasti,“ vyjádřil se Pavel Mach. 

Martin Weiss

V listopadu proběhne 
podzimní úklid města
Ve dnech 10. až 26. listopadu bude 
ve městě a jeho místních částech 
probíhat pravidelné podzimní čištění 
komunikací. Žádáme proto občany, 
aby respektovali omezení parková-
ní vyznačené dopravními značkami 

a upozorňujeme, že za případné 
nedodržování dopravního značení 
budou udělovány pokuty městskou 
policií. Podrobný harmonogram čiš-
tění naleznete na webových strán-
kách města. (jb)

Běla Koudelková z Veselé 
oslavila životní jubileum

V říjnu oslavila 90. narozeniny paní 
Běla Koudelková, rodačka z Veselé, 
která v obci prožila celý svůj život. 
Popřát k jubileu jí v neděli 17. října 
dorazil s kyticí a dárkem starosta  
a soused Ondřej Lochman.

Běla Koudelková se narodila 
v roce 1931 a během svého života 
byla svědkem zásadních proměn 
své rodné vesnice. Vzpomínala na 
ně před několika lety v rámci projek-
tu Živá paměť veselská. Ten zachytil 

mimo jiné dlouho neznámý příběh 
dvou britských letců skrývajících se 
na sklonku války ve Veselé před 
nacisty. Britům několik veselských 
rodin navzdory obrovskému riziku 
pomohlo a samotná Běla Koudelko-
vá jim do úkrytu u Jizery nosila jídlo. 
S příběhem se můžete seznámit na 
www.zivapamet-vesela.cz.

Kamelot se k přání všeho nej-
lepšího připojuje a přeje především 
hodně zdraví. (wes)

Cena města: na nominace je čas do konce listopadu
Do úterý 30. listopadu je možné na-
vrhovat osobnosti na Cenu města 
Mnichovo Hradiště. Toto ocenění 
se uděluje za významný přínos  
k rozvoji města, nebo za mimořád-
nou činnost v různých oblastech 
života. Cena je rozdělena do dvou 
kategorií – za celoživotní přínos  
a za přínos v roce 2021. O udělení 
cen rozhodne v tajném hlasování 
zastupitelstvo města na své prosin-
cové schůzi a ocenění bude uděleno 
již tradičně během reprezentačního 
plesu města na začátku roku.

za celoživotní přínos získali pánové 
Josef Brož a Vlastimil Kouřil, manže-
lé Alena a Ladislav Hejlovi, Helena 
Průšková  in memoriam, Josef Flan-
derka, Josef Marek in memoriam, 
Blanka Glaserová, František Pešán 
a hudební skupina Diskant. V roce 
loňském cenu města získal pan Vác-
lav Toman. Luboš Dvořáček a Lenka 
Brynychová byli v roce 2015 oceněni 
za záchranu lidského života.

Aleš Rychlý,  
Kancelář vedoucího úřadu 

Pro podání nominace je po-
třeba vyplnit jednoduchý formulář  
a doručit jej do 30. listopadu 2021 do 
15 hodin na podatelnu městského 
úřadu či na e-mailovou adresu po-
datelna@mnhradiste.cz. Formulář 
nominace a pravidla udílení cen jsou 
ke stažení na webu města v sekci  
O městě → Cena města (v boxu Do-
kumenty v pravé části stránky) nebo 
si je můžete vyzvednout na podatel-
ně městského úřadu. Podat návrh 
na ocenění může každý občan měs-
ta. Informace o navrhovateli jsou 

důvěrné a bez předchozí dohody je 
nebudeme zveřejňovat. V případě 
dotazů se můžete obrátit na Aleše 
Rychlého , referenta městského úřa-
du (725 977 020, 326 776 617, ales.
rychly@mnhradiste.cz).

Pro vítěze budou kromě listin  
o udělení ceny připravena také krás-
ná díla vytvořená uměleckým ko-
vářem Pavlem Kverkem a studenty 
a pedagogy Střední uměleckoprů-
myslové školy sklářské Kamenický 
Šenov. 

V minulých letech cenu města 
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Do divadla na Dva nahatý chlapy i Deštivé 
dny s Richardem Krajčem oceněným Thálií
Městské divadlo uvede během lis-
topadu celkem tři divadelní předsta-
vení, pohádku pro děti, oceňované 
drama pro dva herce i bláznivou 
komedii. Vyberete si?

Pohádka uváděná v rámci dět-
ského předplatného představí vtipné 
zpracování známých pohádek O Bu-
dulínkovi a O Červené Karkulce zku-
šeného autora Jiřího Středy. Rozuz-
lení děje napomáhají také děti, které 
se aktivně zapojí do příběhu. Na 
Pohádky pana Pohádky pozveme  
v  sobotu 13. listopadu v 15 hodin.

Deštivé dny, které patří mezi 
nejpopulárnější a nejlepší inscena-
ce pražského Divadla Ungelt, jsou 
americkým dramatem o přátelství  
a zároveň kriminálním příběhem. 
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou 

přáteli od dětství, které oba strávili 
na chicagském předměstí. Dnes 
jsou parťáky u chicagské policie. 
Richard Krajčo za roli Dennyho zís-
kal v roce 2012 Cenu Thálie, jeho 

INZERCE

Děti mají v knihovně nově 
k dispozici čtenářské doupě
Protože náš domeček plný leporel 
pro malé děti se osvědčil a každý 
den je obsazený, jsme rády, že mů-
žeme v městské knihovně nabídnout 
útočiště i pro starší děti. Nechali 
jsme si vyrobit trochu tajemný za-
halený pohodlný kout pro děti, co si 
už umí číst samy. Děti v něm mohou 
sedět, ležet nebo se válet a číst si. 
Jediné, co je v něm zakázané, je 
hlasitě mluvit a používat moder-
ní techniku – telefony, notebooky  
a tablety. Po měsíci provozu musíme 
děti pochválit: pravidla přijaly za svá 
a každý den toto útulné místo využí-
vá několik dětí, které třeba čekají na 
autobus, nebo se jim prostě jen ještě 
nechce domů.

Dokonce se vyskytly i dotazy, 
kdy uděláme něco podobného také 
pro dospělé. Tak to už asi budeme 

muset počkat na novou knihovnu…

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Musica a tre: zazní panova 
flétna, housle a klavír
Listopadový program městského 
divadla otevře 11. listopadu koncert 
uskupení Musica a tre v rámci  49. 
sezóny Kruhu přátel hudby. 

Tentokrát nás čeká barevně, 
dramaturgicky i stylově osvěžující 
zážitek v sestavě: panova flétna 
(Liselotte Rokyta), klavír (Eliška 
Novotná) a housle (Halina Františá-
ková). V programu zazní transkripce  

i původní skladby pro tuto nástrojo-
vou kombinaci, a to od baroka až po 
současnost. Během koncertu usly-
šíme skladby od George Philippa 
Telemanna, Georga Friedricha Hän-
dela, Wolfganga Amadea Mozarta, 
Josefa Suka a Bély Bartóka.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

spoluhráč David Švehlík se umístil  
v širší nominaci. Přijďte se podívat 
na skvělé herecké výkony 16. listo-
padu od 19 hodin. Diváky raději pře-
dem upozorňujeme, že v rámci před-

stavení je použito hlasité střelby.
Poslední divadelní představení 

měsíce listopadu uvádíme v abo-
nentním cyklu 18. listopadu. Jde  
o komedii Dva nahatý chlapi. Seri-
ózní advokát se jednoho dne pro-
budí nahý v posteli se svým kolegou  
z práce. Ani jeden netuší, jak se do 
této situace dostali, manželka jed-
noho z nich však vymyslí způsob, 
jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se 
nakonec ukáže, skutečné pravdě 
hodně vzdálená. V režii Antonína 
Procházky hrají: Martin Zounar, 
Martina Randová, Martin Kraus  
a Daniela Šinkorová, nebo Michaela 
Dittrichová.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Díky cestopisné přednášce se podíváme na Balkán
Balkánský poloostrov je hornatou 
oblastí s bohatou historií. Její nej-
proslulejší částí je Řecko, kolébka 
evropské civilizace, ale i mnohé dal-
ší země mají zajímavé osudy. Kromě 
toho Balkán láká svou v mnoha mís-
tech nedotčenou přírodou, spoustou 
historických památek a teplým moř-
ským pobřežím.

O krásách a zajímavostech 
této oblasti přijde do našeho kina 
vyprávět Ctibor Košťál, cestovatel 
a uznávaný a oceňovaný fotograf 
z Trutnova. Setkali jsme se s ním v 
Mnichově Hradišti už v únoru 2020, 
kdy vystoupil s diashow o Skotsku. 
Nyní se podíváme do Srbska, Ma-
kedonie, Albánie, samozřejmě do 
Řecka a Chorvatska a také do Čer-
né Hory. Na přednášku s následnou 

besedou Křížem krážem Balkánem 
můžete přijít v úterý 9. listopadu od 
18 hodin.

Pan Košťál pravidelně každý rok 
vydává nástěnný kalendář vlastních 
fotografií z různých oblastí. Vyniká 
především ve fotografování horské 
krajiny, a tak letos nabízí autorský 
kalendář Krkonoše s příběhem 
2022, který bude v prodeji během 
jeho přednášky. Kalendář má roz-
měry 45x30 centimetrů, fotografie 
byly pořízeny v letech 1975 – 2020 
a každá je doplněna pocitovým mi-
nipříběhem. Jak říká pan Košťál: 
„NAŠE Krkonoše tu sice budou stá-
le, ale ty MÉ nikoli.“ Cena kalendáře 
je 160 Kč.

Vstupenky na akci si můžete 
rezervovat nebo koupit v předpro-

Martin Kraus a Martin Zounar jako Dva nahatý chlapi.

Kino začíná dýchat vánoční atmosférou už v listopadu
Jaké divácké hity nás čekají v kině 
v listopadu? Česká kinematografie 
vyprodukovala dva nové filmy s vá-
noční tématikou i názvem – Přání 
Ježíškovi a Vánoční příběh. Žánro-
vě jsou to komedie pro celou rodinu  
a natočily je ženy, již známé režisér-
ky, Marta Ferencová (Všechno nebo 
nic, Příliš osobní známost) a Irena 
Pavlásková (Čas dluhů, Fotograf). 
Pro fanoušky fantasy je tu pak další 
marvelovka, tentokrát s novými su-
perhrdiny, s názvem Eternals.

V nabídce máme tento měsíc 
dva neuvěřitelně silné příběhy, které 
si nenechte ujít. První je koprodukč-
ní snímek Zpráva, což je válečné 
drama podle skutečného hrdinské-
ho činu. Dvěma českým židovským 
vězňům se podařilo v roce 1944 
uprchnout z Osvětimi a dostat se 
až do Československa, aby tu mohli 
předat zprávu o páchaných hrůzách. 
Tento dokument byl použit po válce 

během norimberských procesů. Dru-
hým je historický film odehrávající 
se ve středověké Francii. Poslední 
souboj, jak se jmenuje, je natočený 
také podle skutečné události.

Pro děti jsme připravili tři nové 
animované filmy – Seal Team: Pár 
správných tuleňů, Addamsova ro-
dina 2, pokračování dobrodružství 

známé strašidelné rodinky, a Encan-
to, což je kouzelné městečko, kde 
se každé dítě rodí s nějakou mimo-
řádnou schopností – kromě dívenky 
Mirabel…

Dvě středeční dopoledne bude-
me hrát snímky Deníček moderního 
fotra a Zátopek. Přidáváme i třetí 
středeční dopolední projekci, a to  

o státním svátku 17. listopadu – hrát 
budeme dokument Karel, hlavně pro 
ty, kterým se nehodí večerní promí-
tací časy.

Po dvou letech přinášíme ko-
nečně také Filmové překvapení – 
tajný film, jehož název se dozvíte až 
v kinosále. Nebude chybět ani ces-
topisná přednáška Křížem krážem 
Balkánem s cestovatelem a známým 
fotografem Ctiborem Košťálem, a to 
v úterý 9. listopadu od 18 hodin. Při 
té příležitosti bude v prodeji nástěn-
ný kalendář jeho fotografií z Krkonoš 
s názvem Krkonoše s příběhem 
2022.

Ještě upozorňujeme, že na  
1. adventní neděli, 28. listopadu, 
bude kino promítat pro děti pouze 
dopoledne od 10 hodin. Těšíme se 
na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Ve Vánočním příběhu Ireny Pavláskové se představí plejáda českých herců. 

INZERCE

Výstavu obrazů Pavla Vašíčka můžete 
v Konírně navštívit do 27. listopadu

deji na Infocentru Mnichovo Hradiště 
či u pokladny kina v době provozu. 
Možné jsou také online rezervace na 
webu kino.mnhradiste.cz.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Zbývá jen ticho, to je název výstavy  
Pavla Vašíčka, jednoho z nejvýraz-
nějších představitelů mladé gene-
race českých malířů, která je aktu-
álně instalovaná v Galerii Konírna 
Základní umělecké školy Mnichovo 
Hradiště.

Pavel Vašíček používá široký 
rejstřík výrazů, od hyperrealistické-
ho portrétu k abstrakci a expresivní 

a gestické malbě. Jeho obrazy se 
vyznačují kontrastní a zářivou ba-
revností, lehkostí a mimořádným 
citem pro barevné ladění. Používá 
většinou velké formáty, ale i menší 
obrazy jsou plné napětí a vyzníva-
jí monumentálně. Výsostné místo  
v jeho tvorbě má práce se symboli-
kou.

Výstavu autora, jenž své první 

zkušenosti ze světa umění sbíral 
právě na půdě ZUŠ Mnichovo Hradi-
ště, můžete zhlédnout každou středu 
mezi 15. a 17. hodinou a o sobotách 
mezi 9. a 12. hodinou. Na telefonním 
čísle 606 858 110 je možné domluvit 
také individuální návštěvu. Výstava 
je přístupná do soboty 27. listopadu.

Martin Weiss
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Nejsilnější momenty Miroslava Bobka v čele Zoo Praha? Narození 
prvního pražského slůněte a návrat koní Převalského do přírody

M
N
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HOVOHRADIŠŤSK
Á

ŠTAFETA
Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman 
- Eva Hajzlerová - Vladimír Čermák - Alena 
Hejlová - Jana Dumková - Jiří Skřivan - Ond-
řej Knobloch - Dana a Petr Novákovi

Dlouhá léta Miroslav Bobek praco-
val v Českém rozhlasu, kde se jako 
vystudovaný přírodovědec oriento-
val na popularizaci vědy. Psaní se 
věnuje i dnes pravidelně, třebaže 
jeho hlavní pracovní náplň je už jiná. 
Od roku 2010 totiž stojí v čele Zoo 
Praha, jedné z nejrenomovanějších 
zoologických zahrad na světě vůbec. 

Přestože procestoval velkou 
část světa, rád se vrací do svého 
rodného Mnichova Hradiště a také 
do Českého ráje, kde kromě toho, 
že tam má dnes chatu, už jako kluk 
sbíral své první poznatky o světě 
kolem nás.

Potkáváme se v Mnichově Hradiš-
ti, kde jste byl právě navštívit svoji 
maminku. Zajímá vás, jakým smě-
rem se vaše rodné město dnes 
ubírá a jak se mění, přestože tu už 
nežijete? 

Samozřejmě. K Hradišti i Čes-
kému ráji mám vztah a snažím se 
zdejší dění sledovat alespoň rámco-
vě. Možná si vzpomenete, že jsem 
se vyjadřoval k patrně stále ještě 
plánovaným halám u Liazu. Kam 
se Hradiště ubírá, mi tedy lhostejné 
není.

Když jsme se domlouvali na roz-
hovoru, zmiňoval jste, že bychom 
s ním neměli otálet, protože vás 
brzy čeká cesta do střední Afriky. 
V této oblasti jako zoo operujete 
dlouhodobě, že?

Ano, těžiště naší činnosti je  
v Kamerunu, a sice v oblasti biosfé-
rické rezervace Dja, kde provozuje-
me Toulavý autobus. Tento projekt 
cílí zejména na děti, ale v druhém 
plánu i na rodiče a tamní opinion-
makery. Děti z kamerunských vesnic 
a měst v rámci projektu procházejí 
vzdělávacím procesem, zabývají se 
tématem agrolesnictví, seznamují 
se s deštným pralesem, navštíví 
záchranou stanici pro primáty, ze-
jména pro gorily... Cílem projektu je 
získat místní pro ochranu přírody, 
například je přesvědčit, že kácení 
pralesů nebo lov primátů pro maso 
představuje problém. Projekt Tou-
lavého autobusu by se měl nyní 
rozšiřovat výstavbou ubytovacích 
kapacit a uvažujeme také o poříze-
ní dalšího autobusu ve spolupráci  
s britskou ochránkyní primátů Ra-
chel Hogan a její organizací Ape 
Action Africa. Jako zoo v Africe pod-
porujeme rovněž strážce rezervací, 
vytvořili jsme množství vzdělávacích 
materiálů včetně úspěšných Gorilích 
pohádek, které jsou nyní přeloženy 
i do místního jazyka badjoué a mají 
velký úspěch, a také dalšími způso-
by se snažíme podporovat ochranu 
přírody. 

Daří se to? Vidíte v oblasti reálnou 
proměnu v nastavení toho, jak  
o světě kolem přemýšlejí místní?

V některých městečcích či 
vesnicích se situace posouvá díky 
tomu, že se nám skutečně podařilo 
změnit uvažování místních autorit – 
starostů, náčelníků, učitelů. Všechny 
aktivity spojené s ochranou přírody 
nyní bohužel vrátil o několik let na-
zpět covid. Některé věci jsou tak 
bohužel zpátky. Mám na mysli na-
příklad zcela veřejné obchodování  
s chráněnými luskouny.

Podobně velkých projektů, jako 
je Toulavý autobus, ale řešíte 
více. Hojně medializovaný byl na-
příklad návrat divokých koní do 
Mongolska...

Projektů řešíme celou řadu, těch 
velkých je několik. Kromě Toulavého 
autobusu patří právě návrat divo-

kých koní do Mongolska a další na 
něj navázané projekty v této zemi, 
například ochrana divokých velblou-
dů, k těm největším. Podporujeme 
také výzkum a ochranu gaviálů, 
do Austrálie jsme investovali nejen  
v souvislosti s tamními rozsáhlými 
požáry více než milion australských 
dolarů, na Balkáně spolupracujeme 
na návratu supů mrchožravých...

Jak tyto projekty realizované  
v zahraničí vnímat? Je to něco, 
co se dnes od dobré zoologické 
zahrady očekává, nebo je to určitá 
nadstavba?

Ve chvíli, kdy si zoo definujete 
moderním způsobem, jde dokonce  
o prioritní úkol. Není náhodou, že 
Světová asociace zoologických za-
hrad a akvárií WAZA má jako své 
heslo „United for Conservation“, 
což znamená spojeni v ochraně, 
přičemž se má na mysli v ochraně 
ohrožených druhů. Zoologické za-
hrady mají samozřejmě rekreační, 
vzdělávací a částečně také výzkum-
nou roli, zásadní je však dnes jejich 
příspěvek k ochraně biodiverzity.

Jak probíhá financování těchto 
projektů?

Z každého průchodu návštěv-
níka vstupním turniketem jde u nás 
určitá částka na speciální účet, ze 
kterého tyto projekty financujeme.  
V českém prostředí jsme byli do-
konce průkopníky tohoto přístupu 
a dodnes v tomto směru mezi tu-
zemskými zoologickými zahrada-
mi udáváme krok. Aktuálně jde  
v našem případě z každé vstupenky 
na tento speciální účet pětikoruna. 
Dále máme sbírkové konto, kam 
jdou nejen dary, ale také peníze  
z prodeje merchandisingu. Čerpáme 
samozřejmě i finance z veřejných 
fondů. A pak jsou tu mimořádné 
příjmy. Například 28. září, kdy jsme 
slavili 90. výročí otevření naší zoo-
logické zahrady, jsme jako jednu ze 
zajímavostí nabídli emisi vlastních 
pamětních listů v podobě bankovek 
– trojských tolarů. Ty na lícní straně 
nesou podobu populárních zvíře-
cích reprezentantů zoo, lachtana 
jihoafrického, gorily nížinné a slona 
indického, a jejich koupí návštěvníci 
podpoří právě takzvané in situ pro-
jekty realizované naší zoologickou 
zahradou v místech, kde ohrožené 
druhy zvířat žijí. Bankovky vyda-
la Státní tiskárna cenin a při jejich 
výrobě použila podobné či totožné 
postupy, jaké se využívají při výrobě 
skutečných bankovek.

Dotkli jsme se otázky financí. Do 

hospodaření zoo jistě zásadně 
zasáhl koronavirus. Jak se daří 
srovnávat se s ekonomickými do-
pady covidu, který přinesl několi-
kaměsíční uzavření zoologických 
zahrad?

Dohonit to samozřejmě nejde, 
protože naše hlavní část příjmů je 
ze vstupného, a tak musíme šetřit. 
Zejména tam, kde to člověk vidí vel-
mi nerad – třeba na údržbě. Některé 
chodníky si tak na opravu zkrátka 
budou muset počkat. Také jsme ne-
prodloužili pracovní smlouvy někte-
rým externistům. Magistrát hlavního 
města Prahy, který je naším zřizo-
vatelem, nám ale dal mimořádnou 
dotaci, která pomohla výpadek čás-
tečně dorovnat, něco jsme dostali 
od Ministerstva životního prostředí  
a velmi nás podržela veřejnost. Mám 
na mysli adopce a sponzoring kon-
krétních zvířat či pořizování strave-
nek pro zvířata. Podpora od lidí byla 
skutečně mimořádná a jsme za ni 
moc vděční.

Jak se s lockdownem srovnala 
zvířata? Jak reagovala na náhlou 
absenci návštěvníků?

Ano, to bylo v médiích oblíbené 
téma. Zvířata vnímají většinu změn 
spíše negativně, a tak tomu na za-
čátku bylo i s nepřítomností lidí. Také 
po opětovném otevření to chvíli trva-
lo, než si na návštěvníky opět zvyk-
la, ale opravdu jen chvilinku. Období 
po covidu s sebou však přineslo jed-
nu změnu, o které jsem zatím nikde 
moc nemluvil.  Zásadně se zhorši-
lo chování některých návštěvníků  
v areálu. Jako bychom se vrátili  
o čtvrt století do minulosti – člověk 
žasne, jak se někteří návštěvníci do-
vedou chovat a co všechno dokáží 
zničit.

Zmínil jste, že právě s penězi na 
údržbu to bylo bezprostředně po 
covidu horší. Jak se má situace 
dnes? Nezastavil se rozvoj zoo?

To naštěstí ne. Pražská zoo se 
neustále mění k lepšímu a investice 
pokračují. Za dobu mého působení 
jsme postavili Údolí slonů, Pavilon 
hrochů, Velemlokárium, Rákosův 
pavilon, Darwinův kráter, zrekon-
struovaly a přesunuly se Gočárovy 
domy, zrenovovali a rozšířili jsme 
restauraci Gaston, postavili restau-
raci Gulab, zajistili skalní masiv, ob-
novila se Zakázanka... To všechno 
byly velké investice a menších bylo 
nepočítaně. Covidu navzdory nyní 
probíhají dokončovací práce na no-
vém pavilonu goril, což je investice 
ve výši čtvrt miliardy. Stavební práce 
budou sice hotové již brzy, ale nový 

pavilon hodláme otevřít až v září 
příštího roku opět na výročí založe-
ní zoo. Čeká nás totiž ještě hodně 
práce se zvířaty, která se do pavilo-
nu budou postupně stěhovat. A pak 
doufáme, že začne výstavba arktic-
kého pavilonu. Aktuálně radou hlav-
ního města Prahy prošlo navýšení 
plánovaného rozpočtu na půl miliar-
dy, a tak věřím, že se i tato záležitost 
bude vyvíjet ke zdárnému výsledku. 
Nyní začala rovněž přeměna Plání  
v horní části areálu zoo. Začínáme 
poblíž horní stanice lanovky výstav-
bou nových stájí pro koně Převalské-
ho a plánujeme se postupně dostá-
vat dál a dál až k Oboře.

Mezi investicemi z posledních let 
jste zmínil také Darwinův kráter. 
Jeho obyvateli jsou i unikátní 
tasmánští čerti, ďáblové medvě-
dovití. Jak se jim v Praze zatím 
daří?

Darwinův kráter jsme otevírali 
vloni na jaře a ďáblové přicestovali 
předtím na podzim. Jsme po Dán-
sku teprve druhá zoo v Evropě, kte-
rá je získala přímo z Tasmánie. Šlo  
o poměrně velký diplomatický 
úspěch. Teď v listopadu je tedy bu-
deme mít dva roky a doufáme, že 
dostaneme povolení začít je roz-
množovat.

Co vlastně musí zoologická za-
hrada udělat, aby získala takové 
exkluzivní zvíře? Je za tím její re-
nomé? Nebo politika?

Na jedné straně určitě renomé, 
na druhé pak diplomatické úsilí na 
úrovni Ministerstva zahraničních 
věcí. Většinou se zvířata přesouvají 
mezi zoologickými zahradami, což 
je v rámci asociace EAZA proces 
svázaný poměrně striktními pravidly 
a záleží na doporučení koordinátorů, 
kteří tyto přesuny přesuny řídí. Ob-
čas ale získáme zvířata takříkajíc 
zvenku. To byl třeba případ našich 
ďáblů, kteří pocházejí z chovné 
stanice v Cressy v Tasmánii, nebo 
slonic Tamary a Janety, které jsme 
dovezli ze Srí Lanky. Když jsme 
usilovali o lvy indické z Gudžarátu, 
náš velvyslanec jednal s předsedou 
vlády Gudžarátu Nárendrou Modim, 
který je dnes premiérem Indie. Snad 
i díky tomu, že se stal předsedou 
vlády celé země, se ty lvy pro praž-
skou zoo podařilo získat. O ďáblech 
jsem zase v Austrálii jednal osobně 
s guvernérkou státu Victoria, což pro 
mne bylo připomínkou britské koloni-
ální éry – bylo to v honosném sídle, 
stěny zdobily staré obrazy a během 
večeře nám za zády stáli číšníci při-
pravení dolívat.

Zdá se, že jde o velmi symbolic-
kou záležitost.

Přesně. Navíc má prastaré 
kořeny. Panovníci odjakživa dávali 
zvířata jako dary svým spojencům 
či jiným panovníkům a tato zvyklost  
v určité míře přetrvává dodnes. Jako 
příklad si můžeme vzít tu tolik disku-
tovanou pandu velkou. Čína i Západ 
tu debatu o pandě natolik zpolitizo-
valy, a myslím si, že si vzájemně 
nemají co vyčítat, že z ní vytvořily 
úplnou obludu.

Pandu velkou tedy Zoo Praha  
v nejbližší době mít nebude, na 
jaké jiné zajímavé přírůstky ale 
můžete zájemce nalákat.

V horizontu měsíců očekáváme, 
že se nám z těch nejatraktivněj-
ších zvířat podaří získat vombaty 
a luskouny. Nedovedu ale říct, kdy 
přesně to bude, protože situaci nám 
stále ještě komplikuje covid a pak 
také blížící se zima, která předsta-
vuje při transportech zvířat vždycky 
problém.

A jaké další důležité milníky čekají 
Zoo Praha v příštím roce? Na co 
návštěvníky pozvete?

Určitě na zahájení hlavní se-
zóny, příchod nových zvířat v čele  
s luskouny a pak především na nový 
pavilon goril, který se otevře 28. 
září. Účast na slavnostním otevření 
předběžně přislíbila Jane Goodallo-
vá, známá britská ochránkyně zvířat  
a odbornice na chování primátů, 
zejména šimpanzů. Pokud bude 
zdráva a dorazí, právě ona nový pa-
vilon otevře. Už nyní není pochyb, že 
pavilon bude velmi atraktivní, gorily 
patří mezi nejpopulárnější zvířata, 
právě na ně jsou navázané někte-
ré naše in situ projekty, a o kvalitě 
technického provedení není sporu. 
Návštěvníci se mohou těšit napří-
klad na perfektní prostorový zvuk – 
při poslední cestě do Kamerunu mě 
doprovázel hudební skladatel Michal 
Rataj, který právě tam zvuky pralesa 
pořizoval.

Je nějaké zvře, které byste během 
svého působení chtěl pro praž-
skou zoo získat?

Je to taková osobnější, odbor-
nější věc. Velmi bych stál o kha-
-nyou, laoskou skalní krysu. To je 
velmi zajímavé zvíře, které trochu 
připomíná veverku a objeveno bylo 
teprve nedávno americkým zoolo-
gem Robem Timminsem. Shodou 
okolností jsem v Laosu na trhu po-
řídil jednu z jejích prvních fotografií. 
To je taková záležitost pro fajnšmek-
ry. Rád bych k nám do zoo ale dostal 

také nosorožce, což bude pro veřej-
nost informace bezpochyby daleko 
zajímavější.

Co se týče zvířat, mnoho času jste 
strávil s koni Převalského, když 
jste organizoval jejich návrat do 
přírody. Patří tato zvířata k vašim 
oblíbeným?

Určitě. Zoo Praha má velkou 
zásluhu na záchraně tohoto posled-
ního druhu divokého koně na světě. 
Vedeme jeho světovou plemennou 
knihu a během mého působení na 
postu ředitele jsme začali s transpor-
ty koní Převalského do volné přírody 
v Mongolsku. Rovněž podporujeme 
rozvoj infrastruktury v Přísně chrá-
něné oblasti Velká Gobi B, činnost 
rangerů a podobně. Za tento projekt 
jsme nyní získali nejvyšší ocenění, 
které může zoologická zahrada ob-
držet – WAZA Conservation Award. 
Nyní plánujeme vrátit koně Převal-
ského ještě na východ Mongolska, 
což bude velmi náročný projekt na 
mnoho let. 

Když se ohlédnete do minulosti, 
jaké momenty, které jste zažíval 
jako ředitel Zoo Praha, patřily  
k nejsilnějším? Ať už v dobrém 
nebo ve špatném?

Z těch pozitivních narození prv-
ního ryze pražského slůněte. Za tím 
je celá ta historie našeho chovu slo-
nů, vybudování Údolí slonů, dovoz 
slonic, o kterých jsme mluvili, ze Srí 
Lanky. To by byl top zážitek přímo  
u nás v zoo. Mimo zoo je to ale také 
jasné – šlo o vypouštění prvních 
koní Převalského v Mongolsku. Když 
se ta zvířata dostala ven z přeprav-
ních boxů po strastiplné cestě leta-
dlem a pak ještě horší cestě po zemi 
a vyrazila do otevřené krajiny, byla 
to krása. A naopak nejsmutnějším 
zážitkem byl rok 2013, kdy došlo bě-
hem povodní k zaplavení části zoo, 
a já potom, co jsme areál evakuovali, 
vystoupal na Zakázanku a díval se 
dolů na zaplavou spodní část areá-
lu. Dnes této smutné zkušenosti ale 
možná konkurují některé momenty 
během pandemie, kdy byla zoo za-
vřená a já sám chodil během slun-
ných dnů po liduprázdné zahradě. 
To byl podobně depresivní stav plný 
zklamání. Nakonec se naštěstí ne-
naplnily ty nejčernější scénáře – teď 
nemám na mysli ty epidemiologické, 
ale spíše ekonomické. Mohla se to-
tiž zastavit výstavba pavilonu goril 
nebo plánování dalšího rozvoje, ale 
k tomu naštěstí nedošlo. Zoo se těší 
velké podpoře a pochopení.

Martin Weiss

Za projekt návratu koní Převalského do divoké přírody, jehož je Miroslav Bobek aktivním účastíkem, obdržela Zoo Pra-
ha nejvyšší možné ocenění, které může zoologická zahrada získat – WAZA Conservation Award. První vypouštění koní 
do mongolských stepí považuje ředitel Zoo Praha za jeden ze svých nejsilnějších momentů v čele zoo. Foto: M. Dolejšová
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Fyzioterapie na gymnáziu

Třída kvinta z Gymnázia Mnicho-
vo Hradiště měla jedno odpoledne 
místo běžného vyučování výjimečný 
program. Protože děti během minu-
lého a také předminulého školního 
roku strávily mnohem více času  
u počítačů kvůli distanční výuce, 
paní třídní učitelka usoudila, že je 
potřeba zaměřit se na správné seze-
ní a nastavení zdravých pohybových 
návyků, a to pod odborných dohle-
dem. Na dvě hodiny proto studenty 
navštívila fyzioterapeutka Zuzka, 
odbornice na fyzioterapii a čínskou 
medicínu.
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Rybáři se zapojili do akce Čistá řeka Jizera
Děti odmala učíme ke vztahu k pří-
rodě. Zároveň jim ukazujeme, že se 
odpad třídí, ukládá se do popelnic  
a jsou místa, kam odpad prostě ne-
patří. Vše je o výchově a je to běh na 
dlouhou trať. 

Rybáři uklízejí své revíry v pra-
videlných brigádách. Rádi se zapo-
jujeme i do úklidových akcí jiných 
organizací nebo spolků. Jinak tomu 
nebylo ani v tomto případě, kdy jsme 
byli osloveni, zda bychom neměli 

zájem zapojit se do akce Čistá řeka 
Jizera. 

Každý kdo měl zájem pomo-
ci, se přihlásil, domluvili jsme se 
na úseku, který vyčistíme, obdrželi 
jsme pomůcky a další informace, 
kam s nasbíraným odpadem. Ten 
jsme nakonec svezli na jedno do-
mluvené místo, aby pytle nezůstaly 
u cest. Uklidili jsme levý břeh Jizery 
od haškovského jezu až po bývalý 
železný most. Dále pak úsek pod 

Fyzioterapeutka studentům vy-
světlila,  co a jak v těle funguje, jak 
nesprávné sezení ovlivňuje nejen 
činnost našich vnitřních orgánů, sva-
lů a kostí, ale i naši náladu a dokon-
ce i pozornost. Objasnila, jak správ-
ně sedět na židli, jak ze židle vstávat, 
jak využít oporu horních končetin  
o stůl, jak správně pracovat s myší... 
Všichni studenti bedlivě a s vážnou 
tváří spolupracovali. Zuzka se věno-
vala i každému jednotlivě a každého 
studenta nastavila do správné pozi-
ce.

Milé překvapení je, že i dva týd-

ny po setkání s fyzioterapeutkou si 
studenti ve škole pořád dávají pozor, 
aby si nedali nohu přes nohu nebo 
aby správně seděli na židli.

Někteří donesli nově naby-
té informace až domů a doma se  
o ně podělili. Práce fyzioterapeutky 
ve škole tak určitě nebyla marná.  
I když opravit staré pohybové ná-
vyky někdy bolí, překonání určitého 
nepohodlí nám pomůže k rozjasnění 
mysli a k veselejší náladě. 

 
Eva Kozáková, 

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Radost z osobních setkávání s pe-
dagogy a dalšími zájemci o naše 
vzdělávací aktivity je nepopsatelná. 
Pravda, velmi těžce se navazuje na 
covidovou a letní prázdninovou pře-
stávku, ale v rámci realizačního týmu 
jsme rády za každé prezenční se-
tkání, pracovní skupinu či workshop. 
Učitelé zapojení do našich pracov-
ních skupin využili této možnosti  
a potkali se nad různými tématy: nad 
matematickou i čtenářskou gramot-
ností, nad regionálním vzděláváním 
či rovnými příležitostmi. Ve všech 
případech šlo o velmi plodné schůz-
ky, z nichž vzešly četné inspirativní 
nápady, jež snad zvládneme v po-
sledním školním roce projektu ještě 
přetavit ve skutečnost. 

Jedním z takových setkání bylo 
to v mnichovohradišťské knihovně 
nad aktuálními kvalitními a oceňova-
nými knihami pro děti a mládež, jež 
jsou v knihovně k dispozici. Přítom-
né učitelky se mohly inspirovat tím 
nejnovějším, co knihovna v oblasti 
literatury pro děti a mládež nabízí. 
Není nad to osahat si každou z knih 
v ruce, prolistovat ji a poslechnout 
si stručné, leč výstižné doporučení 
Kateřiny Vítové, která má právě toto 

oddělení na starost. Jen škoda, že 
této možnosti nevyužilo více peda-
gogů – vždyť kdo jiný má ten největší 
přehled o všech knižních novinkách 
než právě knihovnice!

Znáte Ranou péči Diakonie? 
Tato sociální služba provází rodi-
ny dětí, kterým byla zjištěna rizika  
v jejich vývoji, nebo přímo rodiny, 
ve kterých je dítě s postižením. Ale-
na Kunová, poradkyně Rané péče 
Diakonie, představila tuto sociální 
službu od jejích počátků až po sou-
časnost, reagovala na dotazy pří-
tomných rodičů a vstoupila též do ko-
munikace s vedením Základní školy 
Švermova, kam mnozí z jejích ma-
lých svěřenců odcházejí, aby si spl-
nili povinnou školní docházku. Máme 
radost ze všech nových propojení,  
k nimž během tohoto setkání došlo!

V říjnu konečně došlo i na svým 
způsobem „stálice“ v naší nabídce 
– setkání s vedoucí Pedagogicko-
-psychologické poradny v Mladé Bo-
leslavi jsme nabízeli v květnu a poté 
i v říjnu loňského roku, zrealizovat jej 
se nám však podařilo až letos. O to 
víc nás potěšil zájem o toto setkání 
ze strany přítomných pedagogů, kte-
ří využili možnosti a zahrnuli lektor-
ku svými dotazy. Obdobná situace 
byla i v případě prezentace pomů-
cek pro výuku matematiky Kvirin –  
i v tomto případě jsme nabídli nový, 
třetí termín pro toto setkání. Kromě 
představení praktických výukových 
sad lektorka zmínila další možnosti 
zatraktivnění výuky matematiky, jež 
ve své praxi sama využívá.

Jaké jsou naše plány na listo-
pad? Pedagogové se mohou nechat 
ve čtvrtek 4. listopadu inspirovat 
učitelem z praxe Mgr. Lukášem Heř-
manem, který účastníky workshopu 
obohatí o zásobník aktivit pro efek-
tivní osvojení anglického a němec-
kého jazyka. Zájem o toto setkání je 
obrovský. Posvítíme si i na dětskou 
knížku, která poslouží jako vrátka 
do světa „umění“ – PaedDr. Lenka 
Hřibová představí v sobotu 6. lis-
topadu dopoledne své zkušenosti  
a inspirace z projektu BOOKSTART 
(cílovou skupinou projektu jsou 
rodiny s dětmi-nečtenáři). Děti si  
s knihami pohrají, budou vyrábět 
a užijí si i minidivadélko. Úterý  
16. listopadu odpoledne bude patřit 
rodičům a interaktivnímu semináři 
citové, vztahové a sexuální výchovy, 
ve kterém se dozvíme, jak s dětmi 
mluvit o sexualitě. Téma choulostivé, 
ale víc než potřebné. A máme tu pro 
vás ještě jednu sobotní pozvánku, 
konkrétně na 20. listopad, tentokrát 
do Dnebohu, kde budou moci děti 
strávit příjemné odpoledne nad za-
jímavou deskovou hrou, smart hrou 
či hlavolamem. Budou-li si v rámci 
akce chtít odpočinout od her bystří-
cích mozek, podporujících motoriku 
a logické myšlení, budou mít mož-
nost díky tvořivé dílničce.

Více podrobností o našich ak-
cích včetně možnosti přihlášení na-
leznete na webu www.map-mh.cz.

Markéta Tomášová
MAP II Mnichovohradišťsko

Podzim s MAPem

INZERCE

Šesti říjnovými výlety se mnicho-
vohradišťský Klub českých turistů 
rozloučil s turistickou sezónou roku 
2021. Mohli jste se s námi vydat 
na jednodenní výlety do Kryštofova 
Údolí a jeho okolí, nebo ze Semil 
přes Kozákov do Turnova. Senior-
ská parta se vypravila dvakrát na 
Náchodsko a absolvovala výlety  
z Jaroměře na pevnost Josefov  
a z České Skalice na zámek Ratibo-
řice a do Babiččina údolí. V říjnu se 
vydáváme už tradičně na dvoudenní 
víkendový pochod s Lukášem Umá-
čeným. Tentokrát nás zavedl do kra-
jiny Labských pískovců a stolových 
hor na česko-německém pomezí (na 
snímku pózujeme na vrcholu Gro-
sser Zschirnstein, dominantě Saské-
ho Švýcarska). Netradiční byl první 
noční pochod, který proběhl po uzá-
věrce Kamelotu – absolvovali jsme 
50 kilometrů z Jičína do Hradiště.

Zatím se však ještě úplně neu-
kládáme k zimnímu spánku. Do kon-
ce roku proběhne několik menších 
akcí pro rodiny s dětmi. Markéta To-
mášová naváže na loňské úspěšné 
Mnichovohradišťské kamínkování, 
krátké výlety po Mnichově Hradišti a 
bezprostředním okolí spojené s hle-

dáním barevných kamínků. Sledujte 
naše webové stránky www.kctmh.cz 
nebo Facebook www.facebook.com/
KCTMnHradiste, kde se o kamínko-
vání i všem ostatním z naší činnosti 
včas dozvíte. Nás ve výboru Klubu 
českých turistů čeká zhodnocení le-
tošního roku, příprava na příští sezó-
nu, vymýšlení nápadů na nové výle-
ty, příprava členské schůze… Těším 
se na potkávání s vámi i v příštím 
roce. Uvidíme, co nám přinese.

Na závěr bychom velmi rádi po-
děkovali všem, bez nichž by nemoh-
la naše činnost probíhat v takové 
míře. Činnost mnichovohradišťského 
Klubu českých turistů je každoroč-
ně podporována městem Mnichovo 
Hradiště. Na pochod Zásadně na 
Zásadku finančně přispívá sekce 
Rodinné turistiky Klubu českých 

Turistická sezóna končí, nastává 
čas bilancování a odpočinku

turistů. Poděkování patří i všem 42 
dárcům, kteří poslali dary v souhrn-
né výši 18 tisíc korun na Lavičky  
v krajině. Za tyto příspěvky moh-
ly být u výletních tras umístěny již 
dvě lavičky, jedna v aleji vedoucí na 
Káčov a druhá v Dolcích. O místě, 
kde bude na jaře osazena „naše“ po-
slední, třetí, lavička, rozhodnou dárci  
a členové KČT na podzim svým 
hlasováním. Ocenění zaslouží dob-
rovolníci, kteří chodili zalévat vysa-
zené duby u Přestavlckého rybníku. 
Děkujeme i všem, kteří se podíleli na 
organizaci výletů a našich dalších 
akcí, a v neposlední řadě i všem 
našim členům a účastníkům výletů.

Ondřej Šindelář,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

jezem v Hněvousicích a nad jezem 
až pod Sychrov. 

Poděkování patří všem zúčast-
něným. Zvláštní poděkování i těm, 
kteří nejsou členy místní organizace, 
a přesto se do akce s místními rybá-
ři zapojili, v některých případech do-
konce i se svými dětmi. Je příjemné 
pracovat s takovými lidmi.

Josef Ďurček,
ČRS, MO Mnichovo Hradiště
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Koncert, kuželky i dobroty. Domov 
Modrý kámen žil Týdnem sociálních služeb
Jako každý rok, i letos jsme se v Do-
mově Modrý kámen zapojili do celo-
republikového projektu pod záštitou 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR. Projekt nese název Tý-
den sociálních služeb a jde o týden, 
kdy může široká veřejnost navštívit 
různé sociální služby napříč celou 
Českou republikou a zblízka se  
s nimi seznámit. 

Také náš Domov se do projektu 
jako každý rok přihlásil. Pro návštěv-
níky Domova Modrý kámen byla 
určena osoba, která příchozí prová-
děla celým zařízením a odpovídala 
na veškeré dotazy, které se týkaly 
poskytování dané služby. Celý týden 
bývá provázen i bohatým doprovod-
ným programem pro naše uživate-
le a programu se mohou účastnit  
i právě příchozí návštěvníci. Vše 
samozřejmě probíhá za dodržení 
aktuálních podmínek pro návštěvu 
našeho zařízení v rámci předcháze-
ní onemocnění covid-19. 

Letošní Týden sociálních služeb 
u nás zahájil svým vystoupením le-

gendární mnichovohradišťský hu-
debník Jaroslav Špička, v minulosti 
známý z kapely Diskant. V dalších 
dnech nás přišli navštívit zástupci 
Denního centra pro seniory Jizera. 
Posezení s uživateli se neslo v přá-
telském duchu nad kávou a domácí-
mi koláči, které nám v Centru den-
ních služeb vlastnoručně připravili.  

V Týdnu sociálních služeb ne-
smí chybět ani pohyb, a tak jsme do 
programu zahrnuli sportovní klání  
v kuželkách. Zapojili se nejen uživa-
telé, ale síly mohli poměřit i zaměst-
nanci. 

Dále nesmělo chybět ani spo-
lečné sezení pro uživatele služeb  
v „Usměvavé kavárně“. Dobroty, kte-

ré si pro klienty připravily naše ak-
tivizační pracovnice, každému, jak 
název kavárny napovídá, vykouzlily 
úsměv na tváři. 

A tím se pomalu dostáváme 
do závěru Týdne sociálních služeb. 
Letos byl ozvláštněn tím, že na jeho 
konci čekaly naše uživatele volby 
do Poslanecké sněmovny. Každý 
kdo měl zájem volit, mohl navštívit 
volební komisi v určeném prostoru 
domova. A kdo se dostavit nemohl, 
toho navštívila volební komise přímo 
u něj doma. 

Na ty, kteří nás chtěli navštívit  
a z nějakého důvodu nemohli, se 
budeme těšit příští rok zase v říjnu.  
O aktuálním datu konání akce bu-
dete včas informováni na našich 
facebookových nebo webových 
stránkách. Zde také naleznete veš-
kerou fotodokumentaci a informace 
o aktuálních událostech, kterými Do-
mov Modrý kámen žije.

Renata Poláková,
Domov Modrý kámen

CHODÍM PO MĚSTĚ
Přibývá nám tmy. Doma si víc při-
spíme, přisvítíme. Ale venku? Proč 
se svítí po celou noc? K čemu je to 
dobré? Od jedenácté do páté ráno 
není na ulicích živáčka. Umělé svět-
lo přírodě vyloženě škodí a město 
plýtvá penězi. Kdypak se začneme 

obracet k přirozenějšímu žití a pře-
staneme svou přecivilizovaností pří-
rodě škodit? Chyťme se konečně za 
nos! Buďme vděčni za každý kousek 
zeleně ve městě a neničme ho umě-
lým osvětlením!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Tři otázky pro Renatu Polákovou, novou ředitelku Domova Modrý kámen 
V čele Domova Modrý kámen stojí 
od 1. října Renata Poláková, která 
nahradila Petra Nováka, jenž z postu 
odešel na vlastní žádost. Na co hod-
lá nová ředitelka klást důraz? A jaká 
je její dosavadní praxe v sociálních 
službách? 

Z jakého prostředí do vedení do-
mova přicházíte? Je to ze sociál-
ních služeb?

V sociálních službách nejsem 
úplný nováček. Po vystudování soci-
ální školy jsem před 16 lety nastou-
pila do Zdravotně sociálních služeb 
Turnov jako sociální pracovnice  
v Domově důchodců Pohoda. Postu-
pem času jsem měla možnost v or-
ganizaci ZSST profesně růst. Praco-

vala jsem na pozici manažera kvality 
sociálních služeb a tato práce spočí-
vala především v tvorbě Standardů 
kvality sociálních služeb pro všech-
ny registrované služby v organizaci. 
Mým úkolem v té době bylo seznámit 
všechny zaměstnance s nově vytvo-
řenými standardy a následně kontro-
lovat jejich dodržování. Posledních 
11 let jsem v ZSST pracovala na 
pozici vedoucí terénní pečovatelské 
služby a centra denních služeb. Byla 
to práce velmi zajímavá a různoro-
dá. Pojila se v ní jednak práce se za-
městnanci – vedení týmu, určování 
společných cílů, motivace, podpora 
kolegiality apod. A na straně druhé 
byla práce s uživateli. Cenné pro mě 
byly zkušenosti pečovatelek v přímé 

péči, z nichž jsem nejednou v praxi 
těžila. V terénní pečovatelské službě 
moje práce také obnášela zajištění 
logistiky celého provozu. Když tohle 
vše vezmete jako celek, šlo o práci, 
která mě bavila. Ráda bych své letité 
zkušenosti z praxe nyní zúročila jako 
ředitelka Domova Modrý kámen.

Čím se vyznačuje vaše vize ve-
dení domova? Kam se pod vaším 
vedením bude ubírat?

Budu klást důraz především 
na kvalitu poskytovaných služeb.  
Z mého pohledu tvoří vnitřního du-
cha domova především pracovníci  
v přímé péči. Jejich přístup, empatie 
a to, s čím vstupují do zaměstnání, 
se odráží na celkovém výsledku  
a vnímání služby. Ze své pozice se 
budu snažit vytvořit takové podmín-
ky, abychom ve službě měli pracov-
níky v přímé péči, kteří svou práci 
budou dělat srdcem. Na výsledku je 
to vždy nejen vidět, ale především cí-
tit. Práce v sociálních službách není 
určena pro každého. Je v ní potřeba 
najít hlubší smysl. V dlouhodobějším 

horizontu bych ráda podpořila palia-
tivní část péče, která je zde již za-
vedena. Snad každý člověk si přeje 
umřít v prostředí, které mu je známé, 
a obklopen lidmi, které miluje. Další 
z vizí v rámci zvyšování kvality péče 
poskytované v pobytové službě je  
z mého pohledu podpora zavádění 
a prohloubení bazální péče. Bazální 
péče je velmi inspirativní a hojně vy-
užívaný přístup především u imobil-
ních klientů, kterých je v pobytových 
službách stále více. Tyto zmíněné 
záměry nebudou z mého pohle-
du tak složité po finanční stránce, 
budou ovšem klást nároky na tým 
pracovníků v přímé péči a jejich ve-
dení. Správné nastavení společných 
cílů a následná pozitivní motivace 

personálu či zajištění kvalitních a cí-
lených vzdělávacích seminářů může  
v této oblasti přinést spoustu nových 
a kvalitních přístupů péče. 

Jaké jsou vaše aktuální priority ve 
vedení domova? 

Vzhledem k tomu, že jsem na 
nové pozici teprve od 1. října, je 
mou aktuální prioritou se co nejdříve 
zorientovat. Jednak z pohledu per-
sonálního, ale i administrativního. 
V prvních dnech, ale i do budouc-
na, vnímám jako podstatný kontakt  
s pracovníky v přímé péči i samotný-
mi uživateli. 

Martin Weiss

Září v Mateřské škole Jaselská bylo plné zážitků
V loňském školním roce byly děti  
o spoustu zajímavých akcí ochuze-
ny, neboť je kvůli zpřísněným hygi-
enickým pravidlům nebylo možné 
uskutečnit. Některé akce měly být 
realizovány v rámci Šablon, přičemž 
z nich získané finanční prostředky 
měly dětem umožnit takzvané pro-
žitkové učení jak v mateřské škole, 
tak i mimo ni – například na výletě či 
exkurzi. Bylo tedy rozhodnuto usku-
tečnit tyto zajímavé akce v novém 
školním roce. 

Hned začátkem září měly 
všechny děti možnost zhlédnout hu-
dební pořad paní Dagmar Čemuso-
vé Muzikantský rok. Námětem byla 
čtyři roční období, lidové písničky, 
říkadla a zvyky, které se k nim váží. 
Leitmotivem celého pořadu byla po-
hádka o jabloni a sově realizovaná 
plošnými loutkami a podbarvená 

hudbou Čtverem ročních období An-
tonia Vivaldiho. Děti měly možnost 
se aktivně zapojovat v průběhu ce-
lého pořadu zpíváním lidových pís-
niček, pohybovým, deklamačním či 
rytmickým cvičením. Byly nadšené, 
neboť si samy vyzkoušely jednodu-
chý doprovod k písním, například 

šustěním mikrotenového sáčku. 
Další zajímavou akcí určenou 

pouze pro nejstarší děti, byla návště-
va Starých Hradů. Na nádvoří děti 
přivítala čertice a svým vyprávěním 
je vtáhla do pohádkového světa  
a nalákala k prohlídce hradu. Nej-
prve však musely projít výukou letu 

na koštěti. Na hradní půdě se díky 
příběhům seznámily s pohádkovými 
bytostmi, s jejich úkoly a činnostmi, 
které vykonávají. Další pohádkové 
bytosti děti objevovaly v hradním 
sklepení. Nakonec si mohly prohléd-
nout i několik skutečných zvířat žijí-
cích v přilehlých prostorách hradu. 

Poslední, neméně zajímavou 
akcí, byla Jablka vzpomínek, kterou 
připravily lektorky z Geoparku Ral-
sko. Nejstarší kamarádi si užily celé 
„Jablíčkové dopoledne“. Nejprve si 
připomněli všechna roční období  
a potom společně zjišťovaly, co se s 
jabloňovým stromem děje na jaře, v 
létě, na podzim či v zimě. Vše bylo 
rovněž realizováno formou prožitko-
vého učení a děti byly po celou dobu 
aktivní. V jarním období si hrou na 
včelky vyzkoušely, jak včelička pře-
náší pyl z květu na květ. V létě si 
zahrály například jablíčkové pexeso, 
kdy zároveň poznávaly různé odrů-
dy jablíček u svých kamarádů, na 
podzim v sadě trhaly jablíčka, učily 
se je třídit a správně ukládat do be-
dýnek, jež si samy vytvořily. Počítání 
si měly možnost procvičit u červíků 
na jablíčkách. Další částí byla práce 

ve skupinách, kde děti velmi hezky 
spolupracovaly. Skládaly puzzle s 
motivem ovocné mísy, sbíraly jablíč-
ka do košíku zvonem, rovnaly jablíč-
ka na šňůrku podle barevných vzorů 
a za pomoci lektorky třídily pecky ke 
správnému ovoci a následně i ke 
stromu (jablíčka, hrušky a švestky). 
Každý si odnesl také vlastnoručně 
vyrobený dárek: na drátek navleče-
né jeřabinky svázané do tvaru jablíč-
ka a placku s vybarveným jablíčkem.  
Odměnou za to, jak krásně děti 
pracovaly, byla ochutnávka jablek, 
hrušek a švestek a také jablečného 
moštu. Děti si však neodnesly jen 
dárečky, nýbrž i spoustu nových 
poznatků, jež díky akci získaly. Už 
teď se všichni těší na další zajímavé 
akce. 

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská
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Mladší žáci Sokola mistry minivolejbalu
Po covidové přestávce se mohlo  
v květnu konečně začít znovu tréno-
vat a v Mnichově Hradišti se začala 
tvořit nadějná parta mladších žáků. 
V červnu si kluci vyzkoušeli první 
turnaj, a to hned letní mistrovství 
mladších žáků. V tomto turnaji v kon-
kurenci šesti volejbalových středisek 
se náš tým umístil na čtvrtém místě 
za výběry Hradeckého a Ústeckého 
kraje a za VK Kladno, které jsme 
sice porazili, ale kvůli horšímu skó-
re jsme ve výsledku skončili až za 
ním (za námi se umístily týmy Svitav  
a VK Karlovarsko). V létě se pak 
kluci připravovali na soustředěních  
v Semčicích a v Osečné. První vel-
kou akcí nové sezóny se nám stal 
celorepublikový festival minivolej-
balu v barvách, který se uskutečnil 
tento na konci září v Praze.

Na turnaj jsme přihlásili celkem 
osm družstev mladých volejbalistů  
z TJ Sokol Mnichovo Hradiště. 
Všechny tři klukovské týmy v mod-
rém minivolejbale se kvalifikovaly v 
sobotu úspěšně do finále, děvčata 
stejné kategorie prošla do druhé 
osmičky, kluci i děvčata v zelených 
dresech hrály, stejně jako oranžové 
týmy, ve středních výkonnostních 
skupinách. Po odehrání sobotních 
rozřazovacích skupin se pak část 
výpravy vrátila na noc domů a větši-
na starších týmů si udělala výlet do 
centra Prahy spojený s návštěvou 
galerie ocelových figurín a poté se 
přesunula na nocleh do sokolovny 
na Prosek.

V neděli turnaj pro všechny 
týmy pokračoval ve skupinách dle 

výkonnosti, přičemž nejlepší volejbal 
se hrál v klukovské finálové modré 
kategorii. V této skupině bojovaly  
i tři naše týmy. Jediné vítězství So-
kola MH C stačilo na osmé místo, 
B tým skončil na šesté příčce, ale 
v boji o pomyslné medaile nakonec 
zůstal ve hře jen náš A tým společ-
ně s týmy Kolína A, Lvů Praha A  
a Příbrami. Kluci z našeho A druž-
stva, kteří v sobotu bez porážky pro-
šli do finále z prvního místa, museli 
vybojovat vyrovnaná utkání se vše-
mi těmito týmy. Se Lvy museli otáčet 
zápas, ve kterém soupeř výrazně 
vedl, a s Kolínem ustát neustálé do-
tahování soupeře, ale nakonec díky 
kvalitním předvedeným výkonům 
všechny zápasy vyhráli a radovali se 

ze svého prvního velkého vítězství  
v této sezóně. 

Za předvedené výkony však 
zaslouží absolutorium nejen A tým 
ve složení Benda, Kysela, Skřivan, 
ale i ostatní hráči, jmenovitě Bube-
ník, Pospíšil, Švejdar, Štejnar, Krej-
čiřík, Jansta, Marcin, Cihlář, Bobek  
a Pecina a hráčky Blažková, Břízová, 
Koliášová, Krejčiříková, Murdycho-
vá, Šulcová, Beranová, Holanová  
a Zajícová. Všechny děti si užily  
i díky krásnému letnímu počasí per-
fektní turnaj v minivolejbale v bar-
vách a od těchto herních zkušeností 
se mohou odrazit k dalšímu zlepšo-
vání na trénincích i v zápasech.

Kluci z Mnichova Hradiště doká-
zali po šesti letech zopakovat úspěch 

svých předchůdců z roku 2015, kdy 
i tenkrát mladší žáci dokázali vyhrát 
republikové finále v barevném mini-
volejbale. Budeme věřit, že stejně 
jako tehdy, bude i tato generace 
skvělá parta, která v letošní sezó-
ně v týmu mladších žáků Sokola 
Mnichovo Hradiště zabojuje a získá 
další vavříny. Vždyť jejich předchůd-
ci pokračovali stříbrnými medailemi 
z republikového mistrovství a dnes 
hrají v extralize juniorů a současně 
za Mnichovo Hradiště v druhé lize 
mužů. Tak ať se vám všem, kluci  
i holky, daří i dál!

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Žáci Sokola Mnichova Hradiště byli úspěšní v prvním kole Českého poháru

Tenisté uzavřeli sezónu úspěšně
Letošní tenisová sezóna proběhla 
kvůli covidu ve zkráceném režimu. 
Místo tradičních osmi kol se hrála 
pouze kola tři – vyřazovacím způ-
sobem o umístění ve skupině. Druž-
stva byla nasazena podle umístění 
z loňského roku. Tenisový klub Mni-
chovo Hradiště šel do boje s celkem 
deseti družstvy v různých věkových 
kategoriích. 

Do finálového kola se dostalo 
celkem šest družstev, které bojo-
valy o postup do vyšší výkonnostní 
třídy. V kategorii mladšího žactva  
a dorostu byl finálový zápas ve zna-
mení derby proti domácímu týmu, 
avšak postoupit mohlo pouze jedno 
družstvo z každé kategorie. To se  
v obou případech podařilo favoritům 
z „A“ družstev.

Všem postupujícím gratulujeme 
a přejeme mnoho štěstí a úspěchů 
ve vyšších třídách.

TKMH pořádal během letní se-
zony několik turnajů v každé z ka-
tegorií. Ve dvou z nich dostal právo 
pořádat turnaje vyšší kategorie „B“, 
a to v kategorii mužů a dorosten-
ců. Během léta proběhly také dva 

příměstské kempy s hojnou účastí 
mládeže.

Petr Pospíšil,
Tenisový klub Mn. Hradiště

Babytenis – 4. místo
Mladší žactvo „A“ – 1. místo 
(postup do 2. třídy krajského 

přeboru)
Mladší žactvo „B“ – 2. místo
Starší žactvo „A“ – 2. místo
Starší žactvo „B“ – 3. místo

Dorost „A“ – 1. místo 
(postup do 2. třídy krajského 

přeboru)
Dorost „B“ – 2. místo
Dospělí „A“ – 1. místo 

(postup do 1. třídy krajského 
přeboru)

Dospělí „B“ – 8. místo 
(sestup do 4. třídy krajského 

přeboru)
Dospělí „C“ – 8. místo

„A“ tým dospělých (na snímku z finálového utkání s družstvem Žíželice, které 
skončilo s velmi těsným rozdílem 5:4). Zleva J. Junek, L. Malý, Z. Řezáčová,  
V. Hanušová, kapitán P. Pospíšil a M. Svoboda.

Výsledky družstev 
v kostce

Mistrovské tituly přivezly 
z Polska i mladé tanečnice
Od 8. do 10. října hostila Varšava 
otevřené mistrovství Polska a zá-
roveň mistrovství Evropy WADF.  
K vidění byla spousta tanečních sty-
lů v provedení mnoha tanečních škol 
z několika evropských zemí, mezi ni-
miž nechyběla děvčata z Mnichova 
Hradiště.

Největší zastoupení mělo na 
šampionátu samozřejmě Polsko, 
hned v závěsu ale byla Česká re-
publika. Nechyběli ani tanečníci 
například ze Švédska či Maďarska. 
Na závodech tanečníci zápolili v ka-
tegoriích jednotlivců, dvojic, malých  
i velkých týmů, a to vše ve standard-
ních, karibských a latinskoameric-
kých tancích. Výjimkou nebylo ani 
vystoupení Synchro dance, Cheer 
Pom  Pom dance a další. Vše sa-
mozřejmě pečlivě rozřazeno podle 
věkových kategorií. 

Hned ve třech z nich mělo své 
zastoupení v podobě tanečnic i Mni-
chovo Hradiště. V kategorii starších 
dětí se v obrovské konkurenci výbor-
ně umístily v sólech i duech Barbora 
Dušková a Anička Kolomazníková. 
Děvčata posbírala spoustu medailí. 

V kategorii mladších dětí, resp. mini 
kids, pak soutěžily Emička Dvořáko-
vá a Sylvinka Šťastná (doplnily je ta-
nečnice z Turnova Andrejka Váňová, 
Valentýnka Frýdová a Anička Vareč-
ková). Obě místní dívky jsou něko-
likanásobnými mistryněmi Evropy  
v kategorii malých týmů, Emička pak 
přidala ještě další výborná umístění 
v sólech i duech. 

Všechna děvčata závodí za 
turnovskou Taneční a pohybovou 
školu ILMA. Trenérské rodině Šul-
cových (můžete je znát například 
jako taneční mistry z místních taneč-
ních) děkujeme nejen za sportovní 
přípravu děvčat, ale také za orga-
nizaci zájezdu do Polska. Všechna 
mnichovohradišťská děvčata jsou 
ve svých kategoriích ve výsledku 
mistryněmi Evropy a my jsme na 
ně náležitě pyšné. Neusínáme ale 
na vavřínech a s napětím vyhlíží-
me světové taneční setkání World 
Dance Championship, které se bude 
konat v prosinci v Liberci.

Za ILMA tým
Jana Šťastná

Český pohár starších žáků se konal 
tento víkend v hale Slávie Hradec 
Králové a Sokol Mnichovo Hradiště 
do zápasů nastoupil s kádrem osmi 
hráčů. V této sestavě hráli: Tomáš 
Skřivan na nahrávce, smečaři Jan 
Litvik a Ondřej Kysela, blokaři Zby-
něk Marcin, Marek Jansta a Štěpán 
Bubeník a na liberu nastupoval  
v odlišném dresu Ondřej Švejdar. Na 
turnaj pro nemocnost kádru v naší 
skupině nedorazily Kralupy, a proto 
jsme v základní skupině absolvovali 
jen dvě utkání.

Sokol MH – Slávia Hradec 
Králové 0:2 (-21,-19). Proti favori-
zovanému domácímu celku jsme 
nastoupili koncentrovaně a hráli 
bojovný volejbal. Na síti měl soupeř 
jednoznačnou převahu díky vyšším 
hráčům, ale hráči Sokola to vynahra-
zovali bojovností. V první sadě jsme 

drželi vyrovnaný stav do 16:16, pak 
nám soupeř odskočil sérií čtyř bodů 
a set si již pohlídal. Ve druhé sadě 
si domácí udržovali od úvodu mírný 
náskok, ale i tak hráči Sokola před-
vedli výbornou hru.

Sokol MH – Dukla Liberec 2:0 
(8,20). Ani ve druhém utkání jsme 
nebyli favoritem a Dukla nás opět 
fyzicky převyšovala. Ale díky výbor-
nému podání a obětavé hře v poli 
jsme jí v první sadě přejeli rozdílem 
dvou tříd. Ve druhém setu se hra již 
vyrovnala a hráči Dukly předvedli 
několik pěkných smečí, ale přes-
to bylo nakonec jejich chyb více  
než jejich bodových míčů. Rozho-
dující bylo podání a přesnost hry,  
a v tom jsme byli lepší. Skončili jsme 
tak v základní skupině na druhém 
místě.

V dalším průběhu turnaje jsme 

lepší útok a trocha štěstí. Přesto 
hráči Sokola nechali na hřišti srdce, 
kluci se rvali až do posledního míče.

Sokol MH – Orion Praha 2:1 
(15,-21,13). Do utkání s Orionem 
jsme vletěli raketově a vedením 
11:0 při podání Tomáše Skřivana  
v podstatě první sadu rozhodli. Dru-
hý set byl vyrovnaný, ale soupeř 
udělal méně chyb na přihrávce a na 
útoku, a to mu stačilo na výhru. V tie-
-breaku pak boj o každý míč otáčel 
Orion při vedení 8:6, ale zlepšeným 
podáním v druhé části setu jsme šli 
až do vedení 13:10 a nakonec sadu 
dohráli hrou v poli a dobrým útokem 
Litvika a Kysely. Radost našich bor-
ců nebrala konce.

Sokol MH – Aero Odolena Voda 
0:2 (-16,-17). Zde jsme již nedoká-
zali udržet zcela koncentraci a Aero 
dominovalo na síti, ale i v přesnosti 

ostatních činností a zahrálo více 
méně bez chyb, ke kterým jsme 
soupeře nedokázali donutit. Díky 
výškové převaze dominovali na síti 
a také na podání. Z naší strany to 
byl pravděpodobně nejslabší výkon 
v celém turnaji. 

I tak je 16. celkové místo skvělé 
a na příštím turnaji, který se bude 
konat o víkendu 6. a 7. listopadu  
v Mnichově Hradišti se budeme sna-
žit ještě zlepšit náš výkon. Soupeři 
nám zde budou Karlovarsko, Dukla 
Liberec, Český Krumlov, Lvi Praha 
B, Jiskra Havlíčkův Brod, Ervěnice a 
Sokolov. Rádi bychom ještě vylepšili 
náš herní projev a v domácím turnaji 
uspěli co nejlépe i s podporou domá-
cích fanoušků. Budete mezi nimi?

Jiří Skřivan,
TJ Sokol MnichovoHradiště

ných akcí, po kterých si zvedl sebe-
vědomí a jeho hra se výrazně zlepši-
la. Přesto až do koncovky tie-breaku 
jsme byli ve hře o vítězství a rozhodl 

Víkendy plné stolního tenisu
Listopad bude v mnichovohradišťské 
sokolovně patřit stolnímu tenisu. Bě-
hem dvou víkendů se zde odehraje 
osm mistrovských utkání. V rámci 
třetí ligy změří domácí výběr síly 
postupně Brandýsem, ambiciózní 
Elizzou Praha, mladými puškami ze 
Slaného a třetí rezervou extraligo-
vého El Niňa Praha a bude si chtít 
vylepšit bilanci po dvou porážkách  
v zápasech s SKST Liberec C  
a D. Ve stejné dny pak odehraje svá 
utkání i Béčko v krajské soutěži dru-
hé třídy, které uvítá za svými stoly 
družstva Dolních Beřkovic, Všetat, 
Sadské a Nymburka. 

Zveme všechny, kteří mají rádi 
sport a fandění. Kluci budou rádi za 
podporu.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

nastoupili v křížku  
a utkali se v sobotu ve-
čer s Jihostrojem České 
Budějovice B. Tento 
soupeř byl bohužel nad 
naše síly a porazil nás 
2:0. Tím nás poslal do 
spodní poloviny pavou-
ka a hry o 13. až 18. 
místo. V neděli ráno 
jsme se tak utkali ve 
skupině s Dansportem 
a Orionem Praha. 

Sokol MH – Dans-
port Praha 1:2 (18,-
15,-12). V prvním 
setu na soupeře fun-
govala naše bojov-
ná hra a stačilo vydržet a počkat 
si na jeho chybu. Ve druhé sadě 
jsme naopak více chybovali my  
a soupeři se podařilo několik útoč-
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KINO

10. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZBOŽŇOVANÝ
J. Bartoška v komedii P. Kolečka. Dále hraje Z. Krónerová a I. Chýlková.

4. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

5. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NENÍ ČAS ZEMŘÍT
James Bond (D. Craig) se z důchodu vrací zpět do akce v nové bondovce.

6. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ETERNALS
Noví superhrdinové ze světa studia Marvel přicházejí zachránit svět.

7. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ 
Animovaní tuleni táhnou proti nepřátelským žralokům vyzbrojeni laskavostí.

9. LISTOPADU, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
KŘÍŽEM KRÁŽEM BALKÁNEM
S cestovatelem C. Košťálem po Srbsku, Makedonii, Albánii i Černé Hoře.

10. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
Česká komedie s J. Mádlem a T. Ramba o otci na „mateřské“ dovolené.

11. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Český film o manželských problémech od tvůrců Teorie tygra s J. Bartoškou.

12. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

13. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantická komedie s R. Krajčem, J. Duškem nebo E. Holubovou.

17. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY
Český film o manželských problémech od tvůrců Teorie tygra s J. Bartoškou.

18. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Máte rádi překvapení? Zveme vás na kvalitní film, jehož titul se dozvíte až  
v kinosále. Neplatí se předem, pokud vás film nezaujme, můžete do 10 
minut po začátku odejít bez placení. Nápověda: Co se jeví jako nehoda, 
nemusí nehoda vůbec být… Napínavé drama s prvky černého humoru.

KALENDÁR AKCÍˇ

24. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JEDINĚ TEREZA
Domnělá nevěra spustí v komedii s T. Kubařovou řetěz trapasů a omylů.

19. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÁSKA NA ŠPIČKÁCH
Romantická komedie o bývalé baletce V. Kerekes začínající žít na venkově.

20. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
Komedie o kamarádech v krizi středního věku podle knihy P. Hartla.

21. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MYŠI PATŘÍ DO NEBE 
Český animovaný film o myšce a lišákovi a jejich opravdovém přátelství.

24. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZÁTOPEK
Životní příběh fenomenálního atleta a olympionika v podání V. Neužila.

25. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
POSLEDNÍ SOUBOJ 
Francie, 14. století a souboj dvou přáteli na život a na smrt kvůli ženě.

26. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Humorné štědrovečerní situace, dojemné i komické, ve filmu I. Pavláskové.

3. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZPRÁVA
Dva čeští Židé prchají z Osvětimi, aby podali zprávu o prožitých hrůzách.

14. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ADDAMSOVA RODINA 2 
Dovolená s animovanou Addamsovou rodinou.

17. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

11. LISTOPADU, 17:30 AŽ 20:30
TIFFANY DÍLNIČKA – VÁŽKA
Práce se sklem pod vedením lektorky Jitky Maděrové. Rezervace místa je 
nutná nejpozději do 8. listopadu. Cena za výrobek je 250 Kč.

13. LISTOPADU, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kurz je vhodný i pro úplné začátečníky. Přineste si látku a přijďte si něco 
ušít. Přihlášky do 10. listopadu. Cena: 250 Kč/osobu.

13. LISTOPADU, 17:30 AŽ 19:00, ZÁMECKÁ ZAHRADA
BLUDIČKY A STRAŠIDLA
Setkání s bludičkami a strašidly. Nemusíte se bát, naše strašidla jsou ve-
selá a hravá. Vstup do zahrady bránou v ulici V Lipách. Cena: 70 Kč/dítě.

23. LISTOPADU, 18:00 AŽ 20:00
TVOŘIVÁ VÁNOČNÍ DÍLNIČKA – ADVENTNÍ VĚNCE
Tvoření dekorativních věnců. Pokud chcete tvořit věnec na stůl, doneste si 
svíčky a pod ně plechové kalíšky – zapichováky. Cena za věnec: 250 Kč.

20. LISTOPADU, 9:00 AŽ 15:00
KURZ 3D TISKU
Kurz vhodný pro děti od 10 let, pro dospělé a pedagogy představí základy 
3D modelování i 3D tisku, a to i vícebarevného. Cena: 400 Kč/osoba.

27. LISTOPADU, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE 
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
Romantická komedie s R. Krajčem, J. Duškem nebo E. Holubovou.

MUZEUM
23. LISTOPADU, 17:00, KINO MNICHOVO HRADIŠTĚ
VIRTUÁLNÍ PROCHÁZKY MĚSTEM 6
Již šestá procházka městem prostřednictvím dobových fotografií se za-
svěceným komentářem muzejníků. Tentokrát ulicemi Poříčská, Svatopluka 
Čecha a částí Víta Nejedlého.

27. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
Dokumentární film O. Špátové je poctou Karlu Gottovi, jeho životu a tvorbě.

28. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ENCANTO 
Animovaný film o městu, kde má každý kromě Mirabel zvláštní schopnosti.

26. AŽ 27. LISTOPADU, 18:00 AŽ 10:00
ADVENTNÍ PŘESPÁNÍ PRO HOLKY A KLUKY
Čeká nás povídání o Vánocích, vánoční příběhy, hry a tvoření. Přihlášení 
nejpozději do 23. listopadu. Cena: 350 Kč.

30. LISTOPADU, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny podle fantazie nebo pod vedením lektora. Výrobky si 
přijdeme naglazovat 14. prosince. Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

2., 9., 16., 23. A 30. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
4., 11., 18. A 25. LISTOPADU,, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
4., 11., 18. A 25. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
3. LISTOPADU, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI

MAP
4. LISTOPADU, 16:00 AŽ 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZÁSOBNÍK AKTIVIT PRO EFEKTIVNÍ OSVOJENÍ AJ A NJ
Inspirativní workshop pro učitele jazyků 1. a 2. stupně základních škol. 
Vstup zdarma. Registrace nutná.

6. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00, DS KOHOUTEK 
DĚTSKÁ KNÍŽKA JAKO VRÁTKA DO SVĚTA „UMĚNÍ“
Setkání pro rodiče (ale i prarodiče, pedagogy, vychovatele, průvodce) dě-
tí-nečtenářů a jejich ratolestí. Čekají vás hry, kutění s několika knížkami 
a interaktivní minidivadélko. Zkušenosti a inspirace z projektu Bookstart. 
Vstup zdarma.

16. LISTOPADU, 17:00 AŽ 19:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXUALITĚ
aneb jak učit dospělé mluvit o dětské sexualitě? Osvětové setkání pro rodi-
če, interaktivní seminář citové, vztahové a sexuální výchovy. Vstup zdarma. 
Registrace nutná.

20. LISTOPADU, 14:00 AŽ 17:00, HASIČÁRNA DNEBOH
BYSTŘIŠTĚ MOZKOVÝCH ZÁVITŮ S MODERNÍMI HRAMI
Sobotní odpoledne můžete strávit nad zajímavou deskovou hrou, smart 
hrou či hlavolamem. Vstup zdarma.

DIVADLO
11. LISTOPADU, 19:00, KONCERT
MUSICA A TRE – NÁHRADNÍ TERMÍN
Liselotte Rokyta – panova flétna, Eliška Novotná – klavír, Halina Františáko-
vá – housle. 3. koncert 49. sezóny cyklu Kruh přátel hudby.

13. LISTOPADU, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
POHÁDKY PANA POHÁDKY
Vtipné zpracování známých pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce 
zkušeného autora Jiřího Středy zapojí děti do děje.

16. LISTOPADU, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DEŠTIVÉ DNY – NÁHRADNÍ TERMÍN
Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem ode-
hrávajícím se v americkém Chicagu. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík.

18. LISTOPADU, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DVA NAHATÝ CHLAPI – NÁHRADNÍ TERMÍN
Bláznivá komedie, která v současné době slaví v Paříži velké úspěchy.  
V hlavních rolích Martin Zounar a Martin Kraus.

STOLNÍ TENIS

14. LISTOPADU, 10:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH – TTC ELIZZA PRAHA D
TJ SOKOL MH B – SOKOL VŠETATY A

13. LISTOPADU, 14:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH – TTC BRANDÝS NAD LABEM
13. LISTOPADU, 17:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH B – SOKOL DOLNÍ BEŘKOVICE

27. LISTOPADU, 14:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH – STC SLANÝ
27. LISTOPADU, 17:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH B – SADSKÁ C
28. LISTOPADU, 10:00, SOKOLOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
TJ SOKOL MH – SF SKK EL NIÑO PRAHA D
TJ SOKOL MH B – LOKOMOTIVA NYMBURK A

5. AŽ 6. LISTOPADU, 18:00 AŽ 10:00
DUŠIČKOVÉ PŘESPÁNÍ PRO HOLKY A KLUKY
Tematické hry, tvoření, historky... S sebou věci na přespání a třeba i kostým. 
Cena: 300 Kč/osoba (v ceně je večeře, snídaně, program a materiál).

5., 12., 19. a 26. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
PÍĎALKY – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Říkanky, pohybová cvičení a další program pro rozvoj dětí od 6 do 18 měsí-
ců. Začátky lekcí v 9 a 10 hodin (45 minut). Cena: 50 Kč/rodič + dítě.

5., 12., 19. a 26. LISTOPADU, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Dopolední herna je prostorem k setkávání nejen maminek s dětmi ve věku 
1-4 let. Bez řízeného programu. Cena: 20 Kč/osoba či dítě.

2. LISTOPADU, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny podle fantazie nebo pod vedením lektora. Výrobky si 
přijdeme naglazovat 16. listopadu. Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

2., 16. A 30. LISTOPADU, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny ze světa fantasy. Pro děti 
od 14 let a dospělé, znalost angličtiny velkým plusem. Cena: 80 Kč/osoba.

OSTATNÍ

3. LISTOPADU, 17:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. 

DO 27. LISTOPADU, GALERIE KONÍRNA ZUŠ MN. HRADIŠTĚ
ZBÝVÁ JEN TICHO – VÝSTAVA OBRAZŮ PAVLA VAŠÍČKA
Výstava je otevřená ve středu od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 
hodin, případně po domluvě na telefonním čísle 606 858 110.

3. A 17. LISTOPADU, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
Pravidelná možnost konzultovat stavební záměry s architektem města.

11. LISTOPADU, 17:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
Lampionový průvod se svatým Martinem v čele na koni povede od radnice 
na farní zahradu, kde bude připraveno drobné občerstvení.

28. LISTOPADU, 16:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Zahájení adventu doprovodí zpíváním děti z Mateřské školy Jaselská.

28. LISTOPADU, 18:00, KOSTEL SV. JAKUBA
1. ADVENTNÍ KONCERT
První z cyklu předvánočních koncertů. Účinkuje Petr Tomeš.
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Žijeme pro Hradiště
Jak hodnotíte zavedení, realizaci a výsledky participa-
tivního rozpočtu „Meloun pro Hradiště“, o němž obča-
né hlasovali v průběhu září a října?

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.

Z mého pohledu 
se jedná o velmi ná-
paditý a vstřícný krok. 

Jeho iniciátorem a hlavním podporo-
vatelem je samozřejmě naše město, 
které je po finanční stránce rovněž 
sponzorem tohoto projektu. A o co 
že tu hlavně jde? Zapojit co nejširší 
skupinu občanů, kteří nejsou lhostej-
ní ke svému okolí, a přimět je, aby 
svými podněty umožnili některému 
opomenutému zákoutí získat ztrace-
nou krásu nebo třeba dali vzniknout 
úplně novému místu pro sportovní či 
kulturní vyžití. 

První návrhy, které se objevily 
po spuštění akce, byly leckdy trochu 
za hranou, ale ty, které postoupily do 
dalšího projednávání, jsou tím, o co 
zadavateli právě šlo. Milion, onen 
„Meloun“, je relativně dost peněz pro 
řadového občana, ale na vzkříšení 
zapomenutých míst či vybudování 
něčeho potřebného a užitečného 
pro občany našeho města, je to bez 
urážky „trochu málo“. Jako první 
vlašťovka je to však dobrý počin. Ně-
kteří si představují honosná zákoutí, 
instalaci konkrétních věcí, cokoliv co 
by město povzneslo... Při dnešních 

  Petr Havel (ODS)
cenách materiálů, projektů a práce 
postačí však peníze jen na akce 
menšího rozsahu. Nikde není ovšem 
psáno, že nepřijdou nové výzvy a 
hlavně sponzoři. Jako pilotní projekt 
tohoto typu hodnotím Meloun velice 
kladně. Vytrhnout občany ze všed-
ního života a dát jim možnost za-
pojit se svými nápady a podněty do 
přetváření města, je velmi pozitivní. 
Každý nápad, který se povede tímto 
způsobem realizovat, je malým pří-
spěvkem autora ke zlepšení života 
ve městě. Může se v duchu pochválit 
a říci si: „To jsem vymyslel já“.

Mladým hasičům SDH Mnichovo 
Hradiště se sportovní sezóna vydařila
Po covidové pauze jsme se letos 
s oddílem mladých hasičů SDH 
Mnichovo Hradiště poprvé sešli 
začátkem května v areálu hasičské 
zbrojnice a zahájili nácvik požárního 
sportu. Po pár trénincích nám byla 
činnost v tomto areálu ztížena až 
znemožněna. Abychom dokázali za-
jistit bezpečí našich dětí, začal náš 
oddíl hledat nové vhodné prostory 
pro nácvik požárního sportu. 

Jako první nám byl nabídnut 
málo využívaný prostor u sportovní 
haly BIOS. Po jednání s vedením 
Základní školy Sokolovská se však 
dohody dosáhnout nepodařilo. Ve-
doucí oddílu se nenechali odradit a 
začalo se hledat nanovo. Druhým 
prostorem, který by splňoval kritéria 
sportovní činnosti, byl atletický are-
ál Josefa Hrona za Základní školou 
Studentská. Díky vstřícnému přístu-
pu pana ředitele Čermáka a pana 
místostarosty Mareše jsme našli 
nový „domov“. Začal závod s časem, 
vše bylo potřeba připravit a zařídit 
pro trénink požárního sportu a šta-
fety. První trénink v novém areálu se 
konal 21. května 2021. Jelikož nám 
kvůli covidu chyběla zimní příprava, 
bylo pro nás velkým plusem posu-
nutí všech soutěží z měsíce června 
až na konec letních prázdnin. Získali 
jsme tedy dost času se po dlouhé 
pauze a náročném stěhování kvalit-
ně připravit.

Letošní sezóna se skládala cel-
kem z pěti závodů sestávajících ze 
štafet a požárních útoků. Náš oddíl 

na soutěžích startoval v kategori-
ích mladší a starší žáci. Družstvo 
mladších žáků, které patřilo mezi 
nováčky, předvádělo po celou sezó-
nu skvělé výkony jak ve štafetě, tak 
i v požárním útoku. Své čtyři starty 
dokázalo proměnit ve dvě vítězství  
a dvě druhá místa. Družstvo starších 
žáků se zúčastnilo všech závodů se-
zóny a nutno podotknout, že konku-
rence byla na vysoké úrovni. Celko-
vě toto družstvo obsadilo dvě druhá 
místa, jedno třetí a jedno čtvrté, a po 
troše sportovní smůly ve Svijanech 
jedno osmé místo. I přes nejslabší 
stroj ve startovním poli dosahovala 
družstva v požárním útoku skvělých 
časů. Nejlepší čas požárního úto-

ku sezóny 2021 družstva mladších 
žáků je 19,02 sekundy, družstvo 
starších žáků dosáhlo dokonce času 
18,59 sekundy. 

Letošní krátkou sportovní se-
zónu jsme si všichni velice užili. 
Děkujeme rodičům našich mladých 
hasičů za podporu a skvělé zázemí. 
Naším velkým přáním pro sezónu 
2022 je pořízení nového silnějšího 
stroje a vybudování travnaté dráhy 
pro nácvik požárního útoku. Všem, 
kdo nás letos podpořili, velké díky!!!

Více na www.hasici-mh-junior.
cz.

Za SDH Mnichovo Hradiště
kolektiv autorů JaZ

INZERCE

Nápad vyzkoušet za-
vést participativní roz-
počet v našem městě 

oceňuji. Upřímně, jako občan jsem 
se o této plánované akci dozvěděl ze 
sociálních sítí o letních prázdninách 
a moc pozornosti jsem jí nevěnoval, 
spíše jsem ji jen zaregistroval. Bě-
hem září se mi o ní kromě internetu 
zmínilo i několik známých, takže zví-
tězila zvědavost se alespoň trochu 
podívat na to, o co vlastně jde.

Pozitivum participativního roz-
počtu vidím v tom, že umožňuje, 
aby se občané částečně zapojili do 
rozhodování o rozvoji svého města. 

Radnice vymezí finance ze svého 
ročního rozpočtu, občané vymýš-
lejí nápady a podávají návrhy, co 
za dané peníze vybudovat, zlepšit, 
změnit. Na internetu jsem si vyhle-
dal, že v některých městech Evropy 
participativní rozpočty fungují už i 
patnáct let, v Česku jsou spíše no-
vinkou, ale už nikoliv zase tak ojedi-
nělou záležitostí.

Naše město má sebou první, 
pilotní ročník. Sešlo se přes dvě 
desítky bezpochyby zajímavých, 
nevšedních i příjemně překvapivých 
nápadů. Aktivně se svým hlasová-
ním zapojilo skoro sedm stovek spo-

  Petr Mazánek (ČSSD a SZ)
luobčanů. Domnívám se, že na první 
pokus je to slušný výsledek a snad 
i potvrzení faktu, že mnohým lidem 
v Hradišti a v jeho okolí žijícím není 
dění ve městě tak nějak ukradené.

Samotný způsob provedení 
akce „Meloun pro Hradiště“, přede-
vším pak posouzení jeho výsledků, 
je myslím ponejvíce úkol pro vedení 
města. Jsem přesvědčen, že elekt-
ronický způsob hlasování byl v po-
řádku a že informace na webových 
stránkách města, potažmo sociál-
ních sítích či zde v Kamelotu byly 
taktéž dostačující.

První ročník „Me-
lounu pro Hradiště” 
považuji za velice 

vydařený. Sešlo se 21 zajímavých 
návrhů na vylepšení našeho města 
z oblasti kulturní, sportovní i volno-
časové. Těší mě, že mohli občané 
vyjádřit své nápady touto formou. 

Ti, kteří tak učinili, už dobře ví, 

že není úplně jednoduché jít takzva-
ně s kůží na trh, dát svoji tvář nápa-
du a čelit reakcím veřejnosti, které 
mohou být nejen kladné. Takže roz-
hodně díky všem za odvahu. 

O návrzích rozhodovalo 697 
hlasujících, což není úplně velké 
číslo, ale vzhledem k tomu, že se 
jedná o první ročník této akce, je po-

  Edita Řezáčová (ŽpH)
chopitelné. Myslím si, že až budou 
nápady realizovány, vzbudí možnost 
podílet se na dalším participativním 
rozpočtu větší zájem. 

Oceňuji zejména profesionální 
přípravu realizačního týmu, kvalitní 
webové stránky i komunikaci celého 
projektu.

Máte rezervované 
místo na jarmarku?

Vánoční jarmark se v letošním 
roce uskuteční 11. prosince a dou-
fáme, že tentokrát to vyjde tak, jak 
jste zvyklí. Prodejci, kteří chtějí mít 
stánek na Masarykově náměstí, 
vyplní přihlášku a zašlou ji buď poš-
tou, nebo elektronicky. Podmínky 
zůstávají stejné jako v roce 2019.  
O přijetí či nepřijetí budou všichni in-
formováni do konce měsíce listopadu  
a přijatým stánkařům bude zaslána 
smlouva k podpisu a faktura k úhra-
dě poplatku. Uzávěrka přihlášek je 
15. listopadu. Agendu přihlašování 
prodejních stánků na jarmark řeší 
Helena Maršíková (607 901 711 – 
volat pouze mezi 8. a 16. hodinou, 
jarmark@klubmh.cz). Přihlašování 
organizací, spolků a škol má na 
starost Petra Pilbauerová z Klubu 
dětí a mládeže (724 985 154, petra.
pilbauerova@ddm-mb.cz). Podrob-
nosti na webu města. (wes)
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Virtuální procházky 
městem pokračují!
Historií Mnichova Hradiště se  
v listopadu projdeme již po šesté!  
V rámci pokračování cyklu Virtuál-
ních procházek městem, a to v úterý 
23. listopadu od 17 hodin v měst-
ském kině.  

Nejprve naše kroky povedou 
časem proměněnou Poříčskou ulicí 
s panelovou výstavbou z počátku 
90. let 20. století, původně spojující 
střed města s Poříčím na břehu řeky 
Jizery. Následně zamíříme do ulice 
Svatopluka Čecha. Od vily známého 
stavitele Václava Šulce sestoupíme 
k hudební škole manželů Červových, 
právě dle Marie Červové se zde do-
dnes říká Na Marjánce. Připomene-
me si i další známá jména spojená 
s touto lokalitou. Navštívíme jesle 
a tiskárnu a budeme svědky stavby 
jednoho z nejstarších činžovních 
domů. V místech dnešní křižovatky 
vzpomeneme na statek, městský 
chudobinec a špitál z roku 1677. 

Dále se vydáme částí ulice 

Boleslavské, dnes Víta Nejedlého, 
k náměstí. Připomeneme si zdejší 
živnostníky, prozkoumáme skle-
py původních domů, nahlédneme 
za vrata i do interiéru roubeného 
měšťanského domu z 18. století  
a prozkoumáme i protilehlý dům 
panelový. Po cestě se občerstvíme  
v Hostinci U Bílého beránka, posléze 
ve vyhlášeném Ottově, resp. Loudo-
vě řeznictví. (PS: případné žlouten-
ky nás zbaví zdravotníci polikliniky 
při dalších virtuálních procházkách, 
které připravujeme!) 

Vstupenky budou k dostání na 
místě, bez rezervace za jednotnou 
cenu 5korun. Vážíme si vaší dosa-
vadní hojné účasti a těšíme se na 
opětovné setkání! 

Za příspěvek na propagaci udá-
losti a vytištění plakátů děkujeme 
Tiskárně Jelínek.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Vyšlo letošní třetí vydání sborníku 
Od Ještěda k Troskám
Třetí letošní číslo sborníku Od Ještě-
da k Troskám přináší několik článků, 
které se váží k Mnichovohradišťsku.

Studie Ladislava Futtery po-
jednává o rozsáhlé akci na podpo-
ru připojení Horní a Dolní Lužice  
k Československu, kterou v roce 
1945 organizoval v našem měs-
tě a okolí Jaroslav Plch, vedoucí 
naší městské knihovny a poté také 
předseda mnichovohradišťského 
ONV. Iva Pekrtová Procházková se 
zabývá vývojem zámecké zahrady  
v Mnichově Hradišti a Karel Hu-
bač připomíná činnost architekta a 
stavitele Ladislava Čapka, rodáka 
z Veselé. Kromě článků z Mnicho-
vohradišťska si můžete přečíst také  
o památkové rezervaci Trávníky  
v Železném Brodě, o stromech  
a s nimi spojených sakrálních pa-
mátkách v našem okolí či o nevyjas-
něných okolnostech utonutí šlech-

tice Kamila Rohana. Rubrika ze 
starých čísel přináší popis bojů prus-
ko-rakouské války u Kosti a u Svijan. 
Kromě uvedených otiskuje časopis  
i další zajímavé články a informace.

Časopis je k dostání v měst-

Ing. František Janeček a Mnichovo Hradiště
HISTORIE

Před 80 lety, dne 4. června 1941 
zemřel významný český konstruktér, 
vynálezce a zakladatel světoznámé 
značky JAWA Ing. Dr. techn. h. c. 
František Janeček. Jeho jméno je 
spojeno i s Mnichovým Hradištěm!

Narodil se 23. ledna 1878 ve vý-
chodočeském Klášteře nad Dědinou. 
Po základním vzdělání, absolvoval 
strojní průmyslovou školu v Praze,  
z níž zamířil na studia elektrotech-
niky do Berlína. V Německu získal  
 první zaměstnání u firmy Schuckert 
a spol. v Norimberku, v roce 1898 byl 
přijat jako konstruktér do Kolbeno-
vých továren firmy Schuckert a spol. 
v pražských Vysočanech. František 
Janeček je autorem desítek patentů, 
i v oblasti vojenské výzbroje.

Do historie našeho města se 
zapsal jako podnikatel dne 25. lis-
topadu 1920, kdy se svým bývalým 
kolegou, dílovedoucím továrny Breit-
feld–Daněk Františkem Kohoutkem 
společně založili továrnu na výrobu 
kovových nástrojů, nářadí a přes-
ných přístrojů pod názvem Franti-
šek Kohoutek a spol. Firma sídlila 
v uvolněných prostorách Poláčkovy 
továrny v Havlíčkově ulici čp. 547  
a čp. 546 v Příčné ulici.

Na své podnikání v Mnichově 
Hradišti vzpomenul František Jane-
ček v rozhlasové přednášce vysíla-
né pražskou stanicí v cyklu věnova-
ném životním zkušenostem našich 
velkých mužů, kteří něco dokázali. 
Její přepis byl v srpnu roku 1938 
otištěn v časopisu AUTO v čísle  
6. Článek je nazván Jak jsem začí-
nal.

„Z této doby (1. světová válka, 
pozn. red.) pochází také vyřešení 
mého ručního granátu, jež bylo po-
krokem proti konstrukcím ve válce 
užívaným. Velkovýroba těchto gra-
nátů byla koncem války zahájena, 
ale všeobecně zaveden byl až do 
výzbroje československého vojska, 
neboť ihned po převratu věnoval 
jsem své služby a znalosti potřebám 
naší tvořící se armády. Z rakouské 
válečné kořisti a vojenských skla-
dišť dostal náš stát mnoho výzbroje  
v nejrůznějším stavu a zachovalosti. 
Jednou z těchto zbraní byly i kulo-
mety Schwarzlose, které vyráběla 
za války zbrojovka ve Štýru. Tyto 
kulomety bylo třeba předělati na 
novou munici, zlepšiti je a sjednotiti 
v jeden vzor, jehož součásti by byly 
vzájemně výměnné. Provésti u nás 
tuto adaptaci kulometů byl nesnadný 

nedohoda byla vedení města dokon-
ce vytýkána, v reakci na tyto výtky  
z 11. září 1936 uvedené v Pojizer-
ských listech, se dočteme, že nebyla 
úplně tak jednostranná: „V zájmu 
pravdy! Již mnohokráte bylo vytknu-
to správám města, že dopustily, aby 
se z města vystěhoval ing. Janeček 
se svým podnikem. (…) Sleduji  
s opravdovým zájmem osudy  
i správu města a mohu zde veřejně  
v zájmu pravdy prohlásiti, že správa 
města neopomenula ničeho, aby 
udržela podniky ing. Janečka v Mni-
chově Hradišti, že však to byly jiné, 
podstatné důvody, hlavně nutnost 
býti blíže Prahy, které donutily ing. 
Janečka, že se z Mnichova Hradiště 

vystěhoval,“ píše au-
tor podepi-

sující se 

zkratkou -ka-. 
Vyjádření lítosti nad oním od-

chodem podnikatelským, ale zá-
roveň bohužel i nad tím věčným, 
navždy do historie města zazna-
menal tehdejší městský kronikář 
Václav Pařík v nejstarší kronice 
města: ‚‚Dne 4. 6. 1941 zemřel dr. 
techn. věd h. c. František Janeček. 
(…) Ing. Janeček byl vynálezcem 
z oboru elektroniky a mechaniky. 
Český průmysl ztratil vynikajícího 
odborníka. Lze litovati, že k trvalému 
umístění takového podniku jakým 
jest Janečkova Zbrojovka, v našem 
městě nedošlo.‘‘

Osobnost Františka Janečka 
je s Mnichovým Hradištěm navždy 
spojena, stejně tak jako s životy 
tisíců zaměstnanců jeho továren  
a celou naší zemí. Tu svým géniem 
proslavil po celém světě, a není tedy 
divu, že nadále žije také v srdcích 
nadšených sběratelů motocyklů  
a automobilů značky JAWA, kterých  
v našem kraji rozhodně není zrovna 
málo.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

úkol, protože jsme neměli ani zaří-
zení, ani zkušeností. Ministerstvo 
mne však vyzvalo, zda bych se chtěl  
o vyřešení tohoto úkolu pokusiti.

Založil jsem tedy v Mnichově 
Hradišti malou továrnu, ve které 
jsme s touto prací začali. Současně 
však vyráběli jsme zde i jiné druhy 
vojenské výzbroje, hlavně součásti 
ručních granátů, které se plnily vý-
bušninou v bývalé dynamitce v Zám-
cích u Roztok, kterou jsem pro tento 
účel zakoupil. Pracovali jsme tehdy 
v poměrech – oproti dnešku – hodně 
primitivních. Všechny nesnáze však 
překonávala moje pevná vůle pro-
vésti nesnadný úkol a pomáhalo mi 
v tom i nadšení mých spolupracov-
níků. Do štábu svých dílovedoucích 
a úředníků převzal jsem schopné 
pracovníky ze své předválečné la-
boratoře, dále některé osvědčené 
dělníky z Daňkovky a konečně jsem 
zaměstnal i hodně českých zbrojířů, 
pracujících za války ve Štýru nebo 
ve vojenských dílnách. To byly za-
čátky mé zbrojovky.

V Mnichově Hradišti byli jsme 
tísněni nedostatkem místa. Tak 
například naše střelnice, v podni-
ku toho druhu nezbytná, byla ve 
skladišti na dvoře (čp. 547 a čp. 
546, pozn. red.), každá rána byla  
v okolí slyšitelná, a náš podnik nebyl 
tu proto ve velké oblibě. Vzpomí-

nám, že jsme souse-
dovi prostříleli hraniční 
zeď a rozstříleli hromadu  
u zdi uložených bramborů. 
Naštěstí se nestalo nic hor-
šího. Protože tovární místnosti  
v Mnichově Hradišti pak již nestači-
ly, koupil jsem v roce 1922 bývalou 
zájezdní hospodu Na zelené lišce 
při benešovské silnici u Prahy, kte-
rá byla toho času adaptována na 
obuvnickou továrničku. Něco se  
k tomu ještě přistavělo, a tak jsme se 
postupně přestěhovali z Hradiště do 
Prahy.“

V roce 1922 Janečkova firma 
zaměstnávala 50 osob. Tou dobou 
František Janeček rozvázal spo-
lupráci s Františkem Kohoutkem.  
I nadále chtěl pokračovat ve zbroj-
ní výrobě, závod významně rozšířit  
a zmodernizovat. Zakoupit chtěl 
proto pozemky v Mnichově Hradišti 
v místech Vrchlického návrší, tzv. 
Na Bubnu. S jejich majiteli se však 
nedohodl na ceně a rada města  
s nabídkou jiných obecních pozem-
ků přišla již pozdě. František Jane-
ček následně odkoupil licenci na 
motocykl německé značky Wande-
rer, čímž v roce 1929 začala výroba 
motocyklů pod světoznámou znač-
kou JAWA (Janeček-Wanderer).

Litovalo Mnichovo Hradiště 
odchodu Františka Janečka? Ona 
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ském muzeu, v trafice na náměstí  
a v Trafice Lída na křižovatce ulic 
Víta Nejedlého a Jaselská. Cena 
jednoho čísla je 50 Kč.

Jana Dumková

Zakladatel světoznámé společnosti JAWA František Janeček.
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Vzpomínka na pana učitele a malíře Josefa Marka u příležitosti výstavy obrazů 
a kreseb v městském muzeu k jeho nedožitým 100. narozeninám
Dne 3. září jsem se zúčastnil ver-
nisáže výstavy obrazů u příležitosti 
nedožitých 100. narozenin učitele  
a malíře Josefa Marka. Po úvodních 
proslovech Jany Dumkové, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště, 
které výstavu připravilo, starosty 
Ondřeje Lochmana, Jiřího Marka 
a Jaroslava Koloce, tradičního řeč-
níka na výstavách Josefa Marka, 
měli pozvaní návštěvníci možnost 
zhlédnout v tradičních zámeckých 
prostorách dosud rozsahem největší 
výstavu Markových obrazů a kreseb, 
a to od počátků jeho tvorby až po 
její završení na počátku tohoto sto-
letí. Výstava byla otevřena do konce 
října.

Velmi záslužným počinem je 
archivace převážné části Markových 
kreseb a obrazů, na kterém usilov-
ně pracoval kolektiv Muzea města 
Mnichovo Hradiště. Aby vznikl ka-
talog jeho obrazů, poskytlo obrazy 
ve svém vlastnictví více než osm 
desítek občanů z města i celého re-
gionu, a to jak pro výstavu, tak pro 
účely archivace. Někteří poslali foto-
grafie obrazů alespoň v elektronické 
podobě. Obrazy i kresby byly ofo-
ceny, o čež se zasloužil nejmladší  
z fotografického rodu Vopatů. Vznik-
la tak  poměrně rozsáhlá kniha „Ka-
talog obrazů – Josef Marek, učitel  
a malíř“, která byla na výše uvedené 
vernisáži představena.

Je vhodné zde též poděkovat 
všem sponzorům, městu Mnichovo 
Hradiště, okolním a dokonce i vzdá-
leným obcím, že tato kniha mohla 
být vydána. Jejich jména jsou uve-
dena v závěru této rozsáhlé a dobře 
výtvarně provedené publikace. Tato 
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kniha se tak stala vyvrcholením 
uctění památky Josefa Marka v na-
šem regionu.

Na autora si dovolím v řádcích 
níže jako jeho bývalý žák osobně 
vzpomenout. Omlouvám se, že se 
některé výše uvedené myšlenky či 
informace opakují, osobní vzpomín-
ku na něho jsem si totiž pro sebe 
psal již v listopadu roku 2009, nyní 
jsem ji jen poupravil a doplnil.

Učil jich stovky, možná i přes 
tisíc žáků, vydali by určitě na malé 
městečko. Pan učitel Marek. Když 
se u něho řeklo, že je učitel, zname-
nalo to, že opravdu učil, a to velmi 
dobře. A navíc i v tehdejších ne 
zrovna lehkých dobách. A tak nám 
všem, které učil, zůstane v paměti. 
Měl jsem to štěstí, že byl dokonce  
i mým třídním učitelem na devítiletce 
v letech 1969–1972. Nikdy na to ne-
zapomenu, tak jako ostatně i mnozí 
další jeho žáci a žákyně. Byl totiž 
nejlepším učitelem, kterého jsem  
v životě měl. 

Mít dobrého učitele, když člověk 
dospívá, to je hrozně důležitá věc. 
Ovlivní vás to na celý další život. 
Měli jsme ho tehdy na matemati-
ku, geometrii a na kreslení. Mám 
osobní vzpomínku na jednu hodinu 
kreslení, kde nám vykládal zaníceně  
o významu malířského směru im-
presionismu. Dokázal vyložit způsob 
techniky těchto malířů i nám – „ma-
lířským nedoukům“. Spolu s výkla-
dem jeho kolegy Josefa Brože, který 
nám zase líčil, jak se šel opakovaně 
v Paříži podívat se svou manželkou 
na impresionisty do proslulé „míčov-
ny“ u Place de la Concorde či jak 
chodil při tomto zájezdu s Čedokem 

v noci s manželkou po památkách  
v Paříži, aby je nerušili turisti, jsem 
byl tak ovlivněn, že se mi tento ma-
lířský směr stal nejzamilovanějším. 
Měl jsem to štěstí, že jsem mohl 
později v Paříži objevovat v obra-
zárnách to, co mí učitelé měli rádi či 
sami viděli.

Čím mi však Josef Marek hlavně 
utkvěl v paměti, byla jeho lidskost, 
vstřícnost a snaha nás vše dobře na-
učit a pomoci nám vstoupit do života. 
Dovedl velmi dobře rozlišovat vše, co 
bylo dobré i špatné. Byla to opravdu 
škola života, zvláště v té době. Nikdy 
na nás nekřičel, měl přirozenou au-
toritu. Jako na třídního učitele jsme 
se na něho mohli spolehnout, že 
se nás pokusí „vytáhnout“ z nějaké 
té bryndy, kterou jsme si někdy na-
tropili. Ale nezneužívali jsme toho.  
A i když jsme tehdy možná někdy 
byli zlobiví kluci a zlobivé holky, my-
slím, že jsme ho nikdy nezklamali 
a že z nás vychoval dobré lidi. A to 
bylo to hlavní, co jsme si z jeho ho-
din odnesli do života. Podobně nás 
vychovával i jeho kolega Josef Brož, 
ale i někteří další učitelé.

Pan učitel Marek nás měl tehdy 
jako 7.A až 9.A tři roky, a myslím, že 
jsme mu snad o trochu více utkvě-
li jako třída v paměti, neboť to byla 
tehdy tzv. výběrová třída – to „nejlep-
ší“, co se dalo v Mnichově Hradišti 
a jeho okolí do této třídy „nabrat“. 
Byl to experiment tehdejšího mini-
sterstva školství, jeden z „posled-
ních povzdechů“ nám pamětníkům 
známého konce šedesátých let. Ex-
periment byl posléze opět opuštěn  
a vše se vrátilo v tehdejším školství 
do starých kolejí. Zda bylo toto tzv. 

elitářství v rámci devítileté školy 
dobré či ne, nechávám na úsudku 
čtenářů. Osobně nezapomenu na 
několikadenní třídní výlety s naším 
třídním do jižních Čech a na jižní 
Moravu, které obětavě organizoval, 
nezapomenu na to, jak jsem ho vi-
děl kreslit mizející ulice v Mnichově 
Hradišti, které musely ustoupit nové 
výstavbě a nezapomenu ani na poz-
dější osobní setkání s ním, kdy už 
jsem byl jen jeho bývalým žákem. 

Naposledy jsme se s ním jako 
jeho bývalá třída viděli v září roku 
2007, spolu s dalšími učiteli, kteří na 
náš večírek „deváťáků po 35 letech“ 
přišli. Zemřel náhle ve věku 88 let.  
A už se nedověděl, že jsem se  
u něho chtěl zase zastavit, popřát 
mu zdraví a zeptat se ho na jeho po-
slední obrazy. Už jsem to při svém 
pracovním vytížení nestihl.

Pan učitel Marek má to štěstí, 
že nebude zapomenut. Patřil k těm 
lidem, kteří byli v našem životě dů-
ležití, na které nelze zapomenout. 
Panu učiteli to ale nestačilo, že byl 
dobrým vyučujícím, on ještě k tomu 
dobře kreslil a maloval. Maloval již 
dříve a po přestěhování do našeho 
města si město a jeho okolí včetně 
Českého ráje zamiloval a zvěčnil 
ho v mnoha svých kresbách a obra-
zech. Je nás mnoho, kdo vlastní ně-
jakou jeho perokresbu či obraz, i já 
patřím k těm šťastným. Svému příteli 
a souputníkovi – panu učiteli Brožo-
vi – nakreslil většinu perokreseb do 
jeho básnických sbírek, a společně 
se tak pokusili oslavit přírodu, člově-
ka a zvěčnit život sám v neúprosném 
běhu času.

I u mne vždy visely v místnosti 

jeho obrazy. Pan učitel nebyl mým 
příbuzným, přesto jsem měl v roce 
2009 dojem, že zase odešel kus 
mého dětství a mládí, které se už 
nikdy nevrátí. Odešel můj milovaný 
učitel. Ale moje babička vždy říkáva-
la: „Myšlénky jsou volné, vzpomínky 
ti nikdo „nesebéře.“

Takže ani já sám nezapomenu. 
A jen panu učiteli závidím jeho dlou-
hý život a to, co pro nás všechny, pro 
svou rodinu, pro nás, své tehdejší 
žáky, a pro všechny lidi v našem 
městě, udělal. Kdyby se většině  
z nás podařilo dokázat v životě to, co 
jemu! A proto v našich vzpomínkách 
bude s námi ještě dlouho.

My všichni jeho žáci a žákyně 
jednou odejdeme za ním. A já si 
přeji a doufám, že tam někde na nás 
jednou bude čekat, bude se na nás 
usmívat, když budeme přicházet, 
jako tehdy před lety ve škole, a bude 
připraven nás učit v tom jiném světě, 
abychom mu tam neudělali ostudu. 

A já vím, že nás to naučí, on nás ni-
kdy nezklamal.

Závěrem bych chtěl vyzdvih-
nout, že podobní lidé a osobnosti 
jako učitel Josef Marek, stejného 
dobrého charakteru a povahy, vždy 
formovali a ovlivňovali – a to ve 
všech dobách, i těch méně stabil-
ních, nejistých a neklidných, myšlení 
druhých lidí kolem sebe. Byli solí 
každého města a regionu, byli lidmi, 
na které člověk vždy rád a v dobrém 
vzpomíná, byli lidmi, kteří nás ovliv-
ňovali a ovlivňují doposud. Musíme 
si jen přát, aby takoví lidé byli i nyní 
mezi námi, aby ovlivnili zase další 
generace po nás. Myslím si, že mezi 
námi mnozí lidé stejného ražení žijí 
naštěstí i dnes, o mnohých to vím, 
a to je jistě dobře i pro další gene-
race...

Jan Herink,
bývalý žák Josefa Marka


