
ROZHOVOR
S malířem Pavlem Vašíč-
kem o jeho cestě k výtvar-
nému umění, inspirativních 
setkáních i malování do 
noci.
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HROZEN
Architektonická kancelář 
doporučuje využít hotel 
Hrozen pro potřeby muzea. 
Jak navrhuje adaptovat 
prostory a upravit budovu?
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INTEGRACE
Nové jízdní řády, možnosti 
jak uhradit jízdné, ceny... 
Mnichovohradišťsko je od 
12. prosince součástí Praž-
ské integrované dopravy.
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INZERCE

Pomník Budovce 
se vrátil na náměstí

BUDME NA SEBE VLÍDNÍ,
ÚSMEV JE JEštE ZADARMO

Drazí Hradišťáci,
po roce se opět nachýlila doba adventu, doba očekávání, v litur-

gii období radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní pří-
pravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba 
adventní zároveň dobou půstu, kdy byly zakázány zábavy, svatby  
a hodování. Inu, podle všeho to vypadá, že podobně jako minulý rok 
budeme muset některé z dříve tradičních adventních akcí nejspíš 
opět oželet. Sledujte prosím tedy pečlivě webové stránky pořadatelů, 
kde budou zveřejňovány informace o podmínkách pořádání jednot-
livých akcí.

Kromě už výše zmíněné problematiky koronavirové nákazy  
a neustálého očekávání nových protiepidemických opatření rezonuje 
mezi lidmi i raketový nárůst cen. Uplynulé roky se míra inflace drže-
la v nízkých jednotkách procent, ceny rostly pozvolna, platy o něco 
rychleji a společnost si užívala doby hojnosti. Asi se to dalo čekat, 
žádný strom přeci neroste až do nebe a zákonitě musejí přijít horší 
časy. Správný hospodář na to však musí být připraven. Nebudu zde 
hodnotit připravenost státu. Město naštěstí hospodařilo i přes koro-
nakrizi v posledních letech, až na jednu výjimku, s přebytkovým roz-
počtem a má do budoucna slušný polštář na krytí nepředvídatelného 
nárůstu výdajů. Při sestavování rozpočtu na rok 2022 bylo zjevné, 
že náklady na energie, likvidaci odpadů, služby ale i opravy a údrž-
bu oproti loňsku výrazně porostou, a přitom, dle odhadu daňových 
příjmů, nelze počítat s výrazně většími zdroji. Polštář se bude hodit. 
Nelze jej však rozpárat během jednoho roku. Občané byli zvyklí na 
některé služby za hubičku, tomu bude do budoucna jinak. Nový rok 
tak přináší v lepším případě šanci k zodpovědnému šetření zdrojů 
nebo naopak nutnost sáhnout si hlouběji do peněženky.

Očekávání na začátku adventu jsou všelijaká, spíše ne moc 
povzbuzující, a proto je potřeba radovat se i z malých úspěchů  
a běžných věcí. Snad se nám povede uspořádat tradiční vánoční 
akce bez toho, aby bylo nutné rozlišovat návštěvníky na očkované  
a neočkované, což je proti vánočnímu poslání – lidi sbližovat a usmi-
řovat. 

Přeji Vám, abyste se svými nejbližšími prožili advent i Vánoční 
svátky v klidu, pohodě a hlavně ve zdraví.

Jan Mareš, místostarosta města

INZERCE
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K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů 

v novém roce 2022 připojujeme poděkování za Vaši důvěru 

a těšíme se na další úspěšnou spolupráci.
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INZERCE

Zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 13. prosince se od 17 
hodin uskuteční na sále Základní 
školy Studentská letošní poslední 
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)

Část náměstí před historickým vstu-
pem do budovy radnice se v neděli 
7. listopadu oděla do národních 
barev, radniční věž ozdobily státní 
vlajky, nechyběla tribuna pro řečníky  
v barvách trikolóry a také, krátce 
před 14. hodinou zatím ještě pod bí-
lou plachtou, zrestaurovaný pomník 
Václava Budovce z Budova. Právě  
u příležitosti jeho návratu na ná-
městí z exilu v zámecké zahradě se 
konala slavnost, na níž kromě řady 
Hradišťáků nechyběla také středo-
česká hejtmanka Petra Pecková  
a další vzácní hosté.

Myšlenka postavit v Mnichově 
Hradišti pomník Václava Budovce  
z Budova vznikla v roce 1921. Je to 
tedy více než sto let od chvíle, kdy 
se naši předkové rozhodli nějakým 
trvalým způsobem uctít památku 
protestantského šlechtice. Budovec 
byl pro naše předky představitelem 
osvíceného správce panství, který, 
ač pocházel z chudé šlechtické ro-
diny, dokázal rozmnožit svůj majetek 
a vybudovat výstavní sídlo jak v Mni-

chově Hradišti, tak v Praze v Týnské 
ulici, ale především celé své panství 
pozvednout.  

„Václav Budovec z Budova 
patří k osobnostem, které zasáhly 
nejen do dějin Mnichovohradišťska, 
ale výrazně také do českých dějin  
a dokonce do dějin středoevropských.  
A to nejen svým literárním dílem, 
ale také svými kontakty a myšlen-
kovým odkazem projevujícím se  
v řadě rovin,“ konstatoval ředitel His-
torického ústavu Akademie věd ČR 
Martin Holý, jenž byl na akci jedním 
z řečníků.

„Pokud se podíváte na histo-
rické propagační materiály města  
z 20. a 30. let, zjistíte, že Mnichovo 
Hradiště se prezentovalo nejčastěji 
jako „brána do Českého ráje, ale 
také jako město Budovcovo. Osob-
nost Budovce protíná stovky let  
v dějinách Mnichova Hradiště, a za 
to mu dodnes vzdáváme hold,“ ne-
chal se slyšet rovněž starosta Ondřej 
Lochman. 
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Pomník Budovce se vrátil na náměstí, jeho návrat 
před radnici připomněl odhalení sochy v roce 1938
...dokončení z titulní strany

Vedle hejtmanky Petry Peckové, 
Martina Holého a Ondřeje Lochma-
na na akci promluvil zejména o víře 
a morálních východiscích Budovce 
rovněž Ivo Šrajbr, správce místního 
sboru Jednoty bratrské. Slavnostní 
ráz události propůjčili rovněž kro-
jovaní skauti, baráčníci, sokolové 
a členové Československé obce 
legionářské z Mladé Boleslavi, kteří 
vynesli na veřejnost i své prapory.

Po úvodním vystoupení Dět-
ského pěveckého sboru Zvonky  
a projevech došlo na samotné odha-
lení sochy. To přineslo úsměvný zá-
drhel. Plachta zakrývající sochu ne  
a ne sklouznut, a tak přišel na řadu 
žebřík, se kterým přispěchal Aleš 
Rychlý, jenž programem provázel. 
Na závěr akce zahrála staropražské 
písně kapela Hašlerka.

Pomník Václava Budovce  
z Budova se na náměstí vrátil po 
71 letech. Přestože na místě, kde 
byl v roce 1938 slavnostně odha-
len, přečkal celou druhou světovou 
válku, kdy většinu podobných soch  
z bronzu pohltil válečný průmysl, po 
roce 1948 působil v centru města 
vzhledem k politickým okolnostem 
nepatřičně, a tak byl 7. listopadu 1950 
přesunut do zámecké zahrady. Díky 
rekonstrukci náměstí je dnes zpět  
v centru města, tam, kde ho naši 
předkové od začátku zamýšleli.

Martin Weiss

Během akce se na pár okamžiků zdálo, že si Václav Budovec z Budova přeje zůstat v anonymitě. Plachtu, jež ho zprvu 
zakrývala, se totiž nedařilo stáhnout ani na jednu, ani na druhou stranu, a tak bylo nakonec nutné přistavit žebřík. 
Pak už se zrestaurovaná socha nechala vidět v celé kráse. 

V pondělí 1. listopadu proběhlo  
v kině veřejné setkání k úpravám ulic 
Ivana Olbrachta (části od Jiráskovy 
ulice po ulici Jana Švermy), Sme-
tanova, Žižkova a Dr. Hořice. Třem 
desítkám obyvatel této části měs-
ta zástupci radnice a projektanta 
představili dosavadní postup příprav  
a také aktualizovanou verzi studie, 
která má být kompromisem mezi 
požadavky technických předpisů 
či Dopravního inspektorátu Policie 
ČR (především bezpečnost a pro-
stupnost lokality) a obyvateli lokality 
(především dostatek parkovacích 
míst, ale také zklidnění automobilo-
vé dopravy).

A jaké jsou tedy principy, které 
rekonstrukce zohlední? V celé lo-
kalitě bude zaveden dopravní režim 
„zóna 30 km/h s předností zprava“. 
Dojde ke snížení či zpomalení množ-
ství dešťových vod odváděných do 
jednotné kanalizace s využitím čás-
tečně vodopropustných chodníků  
a parkovacích stání. Vjezdy do ob-
jektů budou přes zkosený obrubník 
tak, aby se nemusela snižovat ni-

veleta chodníku v každém vjezdu. 
Chodníky jsou ve všech ulicích 
umístěny po obou stranách tak, aby 
byl umožněn pěší přístup do všech 
objektů. Uvnitř území vzniknou mís-
ta pro přecházení, na okrajích u kři-
žovatek s frekventovanějšími ulicemi 
i přechody pro chodce.

V ulicích Smetanova, Žižkova  
a Dr. Hořice je navržen jednosměrný 
provoz s možností pohybu cyklistů 
v protisměru. Vozovka bude mít šíři 
4,5 metru, podélná parkovací stání 
dva metry (umístění po pravé straně 
ve směru jízdy), chodníky 1,5 až 1,9 
metru. Křižovatky těchto ulic budou 
vyvýšené.

V ulici Ivana Olbrachta zůstanou 
dva jízdní pruhy o celkové šíři šest 
metrů s podélným parkovacím stá-
ním šíře dva metry (střídavě po obou 
stranách, aby bylo možno parkovat 
z obou směrů jízdy). Dojde také ke 
směrovému vyosení vozovky, které 
povede ke zpomalení jízdy. Chodní-
ky tu budou 1,8 až 2,3 metru široké.

V následující diskuzi se uká-
zalo, že ne všichni jsou s návrhem 

spokojeni a někteří obyvatelé poci-
ťují obavy z nedostatku parkování  
v ulicích. Projektant vysvětlil, že po-
žadavek na často zmiňované dva 
parkovací pruhy v ulicích Smetano-
va, Žižkova a Dr. Hořice, je problema-
tický s ohledem na nedostatečnou 
šíři komunikace. Jediným možným 
řešením by bylo zrušit chodník po 
jedné straně komunikace. I pokud by 
s tímto řešením souhlasili obyvatelé 
přilehlých nemovitostí, mohla by ta-
kový záměr zhatit výše nákladů na 
přeložku elektrického vedení nebo 
názor již zmiňovaného dopravního 
inspektorátu. Jisté uklidnění přines-
la informace, že co se šíře komu-
nikace včetně parkovacího pruhu 
týče, nedochází v návrhu ke změně  
k horšímu, naopak se někde vozov-
ka rozšiřuje. Díky jednosměrnému 
provozu tak bude možné nejen le-
gálně zaparkovat po pravé straně 
jízdního pruhu, ale také zastavit na 
nezbytně nutnou dobu, například 
kvůli vyložení věcí, i na levé straně a 
vozovka zůstane průjezdná. V disku-
zi padly i dotazy na svod dešťových 

vod, který by si měli zajistit majitelé 
nemovitostí na vlastních pozemcích.  
V nezbytných případech bude mož-
né svod zaústit i do dešťové kana-
lizace. Proběhla také dohoda na 
zamezení průjezdu nákladních aut 
nad 7,5 tuny. Na závěr měli občané 
možnost připomínkovat konkrétní 
záležitosti týkající se jejich nemovi-
tostí. 

A jaký bude další postup? Po 
schválení finální verze studie (bude 
zveřejněna na webu města) zpracu-
je projektant projektovou dokumen-
taci pro stavební povolení. Získání 
stavebního povolení předpokládáme 
v průběhu roku 2022. V příštím roce 
by měl proběhnout také výběr zho-
tovitele stavby. Samotná realizace 
rekonstrukce ulic je v plánu po eta-
pách, pravděpodobně od roku 2023. 
Navazovat by měla na výměnu ně-
kterých inženýrských sítí v lokalitě, 
se správci sítí bude další postup 
koordinován.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Obyvatelé připomínkovali plánované úpravy ulic Úspěšné Lavičky v krajině
získají všechny lavičky vzhledem  
k nerovnoměrnému opotřebení dře-
va nátěr hnědou lazurou.

Nápad na vznik projektu Lavičky 
v krajině vznikl v hlavě Lukáše Umá-
čeného, který si inspiraci přivezl ze 
svých toulek po Německu. S vervou 
a umem se realizace nápadu zhostil 
již zmíněný sbor Jednoty bratrské. 
Partnerem projektu je od počátku 
rovněž místní Klub českých turistů. 
Více o projektu se dozvíte na www.
jbmh.cz včetně fotek z realizace či 
mapy s místy, kde by lavičky mohly 
stát v budoucnu. 

Pokud vás nápad zaujal a také 
byste se rádi stali patrony nových 
laviček, můžete se Jednotě bratrské 
přihlásit. Vězte, že cena za lavičku 
se vzhledem k strmě stoupajícím 
cenám za materiál zvyšuje od roku 
2022 na sedm tisíc korun. Ale nevá-
hejte! Už nyní na svou lavičku čekají 
čtyři zájemci a kapacity truhlářské 
dílny nejsou neomezené.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník MÚ

Alej od zámku na vrch Káčov, vy-
hlídka mezi Přestavlckými rybníky 
a Dobrou Vodou, cesta z Hoškovic 
podél letiště na Podolí, rybníček Na 
Obci u Hoškovic, pomník z prusko-
-rakouské války v Dolcích, vyhlídka 
nad Dobrou Vodou směrem na Hor-
ku, posed na poli mezi Káčovem  
a vrchem Čertovina – to je sedm 
míst, kde od dubna do října členové 
sboru a truhlářského kroužku místní 
Jednoty bratrské umístili dřevěné la-
vičky z jejich dílny. 

Všechny lavičky mají také své 
patrony. Jsou mezi nimi místní spol-
ky, firmy i rodiny. Místa, kde jsou 
lavičky umístěny, nejen přirostla  
k srdci patronům, ale poskytují hez-
ké výhledy do okolní krajiny i na 
vzdálenější dominanty. Přímo tak 
vybízejí k posezení.

Patroni za svůj příspěvek, který 
letos činil šest tisíc korun, získali ne-
jen lavičku, ale také závazek údržby 
a ošetření lavice po následující tři 
roky. Údržbu zajistí Jednota bratr-
ská, v jednání je ale i výpomoc stu-
dentů z místního gymnázia. Na jaře 

Stejně jako v uplynulých letech si 
mohou sportovní a zájmové spolky 
sídlící v Mnichově Hradišti či fyzické 
osoby zajišťující sportovní, zájmové 
či kulturně-společenské vyžití ve 
městě žádat prostřednictvím do-
tačního programu o podporu svých 
veřeně prospěšných aktivit v roce 
2022. Pravidla, kritéria i formuláře 
žádosti najdete na webových strán-
kách města: www.mnhradiste.cz/
radnice/rozpocet/dotacni-program 
nebo na Portálu občana. Žádost  
o dotaci na celoroční činnost je po-
třeba odevzdat buď elektronicky na 
e-mail posta@mnhradiste.cz, da-
tovou schránkou či prostřednictvím 
výše zmíněného Portálu občana, 
nebo klasicky papírově na podatelnu 
městského úřadu do 31. prosince. 
Žádosti na jednorázové akce lze po-
dávat i v dalších dvou kolech a to do 
30. dubna a do 31. srpna. Žádosti na 
partnerskou mezistátní spolupráci  
a na investici lze podat v průběhu 
celého roku.

Případné dotazy k žádostem ale 
i k vyúčtování můžete také směřovat 
na Adélu Bolkovou (přízemí měst-
ského úřadu, kancelář č. 6, e-mail: 
adela.bolkova@mnhradiste.cz, tel.: 
326 776 609). (ab)

Spolky mohou žádat 
o podporu na rok 2022

Zatímco radnice se do nového ka-
bátu oděla již několik let nazpět, 
budova Klubu na generální rekon-
strukci dosud čekala. Po letošním 
zahájení prací bude hlavní část 
rekonstrukce pokračovat z kraje 
nového roku. Dokončena má být v 
listopadu roku 2022. Předmětem 
zakázky je obnova fasády na stra-
ně orientované na náměstí i fasády 
v obou atriích, výměna oken, čás-
tečná výměna krovu, nová střešní 
konstrukce včetně nových stropů 
v podkroví objektu č.p. 299, dále 
hromosvod a další stavební úpravy 
spojené se změnou užívání objek-
tu. Na konci listopadu probíhalo 
aktualizování prováděcí projektové 
dokumentace, po něm již nebude 
nic bránit výběru dodavatele stavby. 
Vnitřní vybavení objektu bude vy-
soutěženo samostatně, a to patrně  
v únoru. Po opravě budovy Klubu  
a dokončení revitalizace náměstí 
získá centrum města po letech jed-
notný výraz. (wes)

Rekonstrukce budovy 
Klubu pokračuje

Stejně jako minulý rok se s přicháze-
jící zimou prodlužuje interval svozu 
bioodpadu z hnědých popelnic na 
čtyřtýdenní. V prosinci, lednu a úno-
ru je obecně produkce biologicky 
rozložitelného odpadu v domácnos-
tech několikanásobně nižší než po 
zbytek roku, proto je pro tyto měsí-
ce stanovena jiná frekvence svozu.  
V západní části města budou svo-
zy probíhat 7. prosince, 4. ledna  
a 1. února, od 1. března pak opět ve 
čtrnáctidenním cyklu. Ve východní 
části a přidružených místních čás-
tech to bude 30. listopadu, 28. pro-
since, 25. ledna, 22. února a poté 
každé druhé úterý. (jm)

Zimní svoz bioodpaduListopad přinesl změny ve vedení města
sestava rady města. Tu po sedmi 
letech opoustila Hana Otáhalová 
(za Žijeme pro Hradiště), které patří 
upřímný dík za práci pro Mnichovo 
Hradiště. Novým členem rady se  
3. listopadu stal Jiří Plíhal.

Jiří Plíhal je projektový inženýr, 
který v Hradišti zakotvil před třemi 
desítkami let díky svému působení  
v Liazu. Dnes je již druhým volebním 
obdobím zastupitelem města, pů-
sobil a působí ve finančním výboru  
a ve výboru pro dopravu a bezpeč-
nost našeho města.

Martin Weiss

Vzhledem ke svému zvolení do Po-
slanecké sněmovny se v polovině 
listopadu obrátil na zastupitelstvo 
města starosta Ondřej Lochman 
a kolegy zastupitele požádal, aby 
upravili charakter jeho funkce  
z „uvolněný“ na „neuvolněný“. Ti na 
svém zasedání 3. listopadu jeho žá-
dost akceptovali (s platností od 15. 
listopadu). V praxi tak bude Ondřej 
Lochman vykonávat poslanecký 
mandát, zůstane však se všemi po-
vinnostmi vyplývající z úřadu staros-
ty také v čele města, ovšem jeho plat 
bude zkrácen na 50 %. 

Změny doznala také personální 

Mateřskou školu v Mírové ulici čekají 
v příštím roce změny. Díky výstavbě 
nové třídy dojde k navýšení kapacity 
školky, a to o 25 míst. Projekt, jehož 
zahájení je naplánované na leden 
2022, však počítá rovněž se zateple-
ním objektu, úpravou prostorů v su-
terénu i prvním nadzemním podlaží 
a s výměnou střešní krytiny. První 
etapa, v rámci níž vznikne nová tří-
da, by měla být dokončena v létě. 
Děti budou mezitím docházet do 
náhradních prostor. Následně bude 
probíhat obnova střechy a zateplo-
vání fasády. Obnovy se dočká také 
vybavení zahrady. Definitivně hotovo 
bude v říjnu či listopadu. (wes)

Rozšíření kapacity MŠ
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Lepší provázanost spojů a efek-
tivnější obsluha celého území, to 
je hlavním benefitem změny, která 
začíná platit v neděli 12. prosince. 
Tímto dnem je do PID (systém Praž-
ské integrované dopravy) začleněna 
velká část Mladoboleslavska. Pro 
cestující to znamená podstatně jed-
nodušší cestování.

Výhod zavedení PID na Mlado-
boleslavsko je pro cestující vícero. 
Jistě ocení jasně vymezená tarifní 
pásma, jednotný odbavovací sys-
tém, jenž umožňuje cestovat na jed-
nu jízdenku s více dopravci, a to jak 
po silnici, tak po železnici, nižší ceny 
zejména při využití dlouhodobějších 
časových kuponů, mnoho možností, 

Mladoboleslavsko je od prosince součástí 
PID, cestující ocení jednodušší systém

jak jízdné uhradit (Lítačku lze vyřídit 
osobně či online, lze ji nechat poslat 
poštou, kupon lze rovněž nahrát na 
platební kartu Visa či Mastercard, 
jednorázové jízdenky lze zakoupit 
prostřednictvím SMS, bezkontaktně 
platební kartou, v hotovosti v prodej-
ním automatu nebo v mobilní aplika-
ci Lítačka), propracované jízdní řády, 
v nichž jsou návaznosti některých 
spoů garantované, a další výhody. 
Samozřejmostí je navázanost spo-
jů na automobilovou a cyklistickou 
dopravu a tlak na další zkvalitňování 
služeb. Pro něj jsou východiskem 
pravidelné čtvrtletní vyhodnocování 
standardů kvality. 

Kromě nových linek a jízdních 

řádů čekají na cestující i jiné způso-
by odbavení. Ty ovšem pro pravidel-
né cestující představují i jednu ne-
výhodu. Od 12. prosince přestanou 
všichni dopravci přijímat ve svých  
autobusech pro platbu jízdného 
dosavadní čipové karty společností 
Arriva Střední Čechy, Transcentrum, 
Dopravního podniku Mladá Boleslav, 
Bus Line nebo ČSAD Liberec. Nové 
odbavovací zařízení čipové karty, 
které se používaly více než 15 let, 
neumí načíst. Nové terminály nabí-
zejí možnost odbavit se již zmíně-
nou Lítačkou nebo zaplatit i za jed-
nu jízdenku bankovní kartou stejně 
jednoduše jako za nákup v obchodě. 
Zůstatky na čipových kartách budou 

dopravci vyplácet poté, co si cestu-
jící vyplní příslušnou žádost, na za-
čátku příštího roku.

Kompletní informace o jízden-
kách, způsobech odbavení, ale  
i o trasách, zastávkách a nových 
jízdních řádech na Mladoboleslav-
sku naleznete na webových strán-
kách PID. Informace se průběžně 
doplňují a aktualizují.

Jak již zaznělo, kartu PID Lítač-
ka je možné si vyřídit on-line nebo 
na příslušných pobočkách – v Mladé 
Boleslavi to lze například na autobu-
sovém nádraží v pokladně Českých 
drah.

Martin Weiss

Ze zahrad ukradl jízdní kola 
a nářadí za téměř sto tisíc

dež a porušovaní domovní svobody 
čtyřiadvacetiletému muži z Českolip-
ska. Uvedeného se dopustil v pěti 
případech, a to i přesto, že byl za 
takový čin v posledních třech letech 
odsouzen a potrestán. Celkově tento 
muž způsobil škodu ve výši devade-
sáti čtyř tisíc korun. 

Ukradené věci z místa páchání 
trestné činnosti prodával, a tím tak 
získával finanční hotovost, kterou 
dále používal pro svoji potřebu. Na-
vzdory této skutečnosti se podařilo 
policii některé věci vrátit zpět jejich 
původním majitelům.

Jan Reitr,
Policie ČR, Obvodní oddělení 

Mnichovo Hradiště

Od začátku října tohoto roku měli po-
licisté z Mnichova Hradiště v revíru 
škodnou. Neznámý pachatel pře-
konával oplocení rodinných domů  
a zahrad, kde následně svou pozor-
nost směřoval na odstavená jízdní 
kola, ale i různé druhy ručního nářa-
dí. Škoda na majetku se pohybovala 
v řádech desetitisíců korun.

Díky výborné práci mladobo-
leslavských kriminalistů, policistů 
Obvodního oddělení Policie ČR 
Mnichovo Hradiště a strážníků Měst-
ské policie Mnichovo Hradiště, se 
pachatele sériové majetkové trestné 
činnosti podařilo po usilovné práci 
zadržet. Dne 4. listopadu tak policis-
té z OOP Mnichovo Hradiště sdělili 
podezření ze spáchání přečinů krá-

Olšinu čeká příští rok revize 
údajů katastru nemovitostí

názvy a pomístní jména. Od vlastní-
ků nemovitostí bude katastrální úřad 
v této věci vyžadovat součinnost. 

Majitelé nemovitostí jsou povin-
ni zúčastnit se na výzvu katastrální-
ho úřadu jednání osobně, nebo na 
něj vyslat svého zástupce. Dlouho-
době platí rovněž povinnost ohla-
šovat katastrálnímu úřadu změny 
údajů týkající se nemovitostí, a to do 
30 dnů od jejich vzniku, vše doklá-
dat listinami, a zároveň na vyzvání 
předložit ve stanovené lhůtě listiny 
pro zápis do katastru.

Martin Weiss

Katastrální úřad pro Středočeský 
kraj bude prostřednictvím svého 
mladoboleslavského pracoviště pro-
vádět od 6. ledna a přibližně do 31. 
prosince 2022 revizi souladu údajů  
v katastru nemovitostí se skutečným 
stavem v terénu v katastrálním úze-
mí Olšina. 

Předmětem revize jsou hranice 
pozemků, obvody budov a vodních 
děl, druhy pozemků a způsoby jejich 
využití, typy staveb a způsoby jejich 
využití, zápisy v záznamu pro další 
řízení, hranice katastrálního území, 
zhušťovací body, podrobné polohové 
a výškové bodové pole, další prvky 
polohopisu katastrální mapy a místní 

Další dotace pro lávku 
přes Jizeru u Černé silnice

vo Hradiště a Klášter podělí rovným 
dílem.

V tuto chvíli je celý projekt při-
praven, má vysoutěženého dodava-
tele, kterým je společnost Raeder  
& Falge s.r.o., a v lednu bude star-
tovat vlastní realizace. Po svém do-
končení, které je plánované na září 
roku 2022, bude lávka sloužit jak 
pěším, tak cyklistům. Povede přes ni 
také trasa páteřní cyklostezky Gree-
nway Jizera, jejíž jednotlivé části 
budou v dalších letech postupně 
připravovány a budovány.

Martin Weiss

Na stavbu, jejíž realizaci připravuje 
město společně s obcí Klášter Hra-
diště nad Jizerou nedaleko areálu 
společnosti Kofola, se podařilo zís-
kat další dotační titul. 1,8 milionu 
město získalo na konci října z Fondu 
cyklistické infrastruktury Středočes-
kého kraje. Již dříve na projektovou 
přípravu této investici přispěl Nadač-
ní fond ŠKODA AUTO částkou 500 
tisíc korun a Státní fond dopravní 
infrastruktury 10,2 miliony korun.  
Z celkových nákladů kalkulovaných 
na 17,5 milionu korun se tak na do-
tacích a darech podařilo získat 12,5 
milionu. O zbylé náklady se Mnicho-

Bude mít město vlastní 
technickou četu?
Na program jednání rady města se 
v závěru listopadu dostal bod týka-
jící se případného zřízení technické 
čety města. Ta by měla zajišťovat 
například drobné úpravy veřejných 
prostranství, opravy či úklid komu-
nikací, opravovat drobné závady  
v městských budovách nebo třeba 
pomáhat při technickém zajišťování 
akcí města. Vzhledem k současné 
praxi, kdy jsou na tyto dílčí úkoly 
najímáni externí dodavatelé, by šlo 
o praxi výrazně operativnější a ve 
výsledku možná i výhodnější.

Návrh počítá se zřízením čety 
čítající vedoucího a dva další stálé 
pracovníky, jež by případně dopl-
ňovali lidé zprostředkovaní Úřadem 
práce nebo lidé zaměstnaní na do-
hodu o provedení práce.

Zázemí technické čety by mohlo 
dle návrhu vzniknout ve Hřbitovní 
ulici v domě čp. 316, který radnice  
v současnosti pronajímá. Nutná 
však bude investice do vybavení čí-
tajícího mimo jiné dodávku se sklop-
ným přívěsem, elektrocentrálu nebo 
elektrické ruční vybavení.

Rada města zřízení technické 
čety podpořila, téma probrali za-
stupitelé na pracovním zasedání  
a s vytvořením jednotky počítá i ná-
vrh rozpočtu na příští rok. Do dubna 
2022, kdy by četa mohla začít praco-
vat na zvelebování města, je potřeba 
specifikovat konkrétní úkoly technic-
ké čety, vypsat výběrové řízení na 
jednotlivé pozice a pořídit potřebné 
vybavení.

Martin Weiss

Silvestr má výjimku 
z omezení ohňostrojů

Od letošního léta v Mnichově Hra-
dišti platí nová obecně závazná vy-
hláška regulující používání zábavní 
pyrotechniky a takzvaných lampionů 
štěstí. Připomínáme, že zatímco 
lampiony jsou od července zcela za-
povězené, zábavní pyrotechnika má 
několik výjimek. Zájemci si o indivi-
duální povolení ohňostroje mohou 
zažádat, pro všechny pak platí sil-
vestrovská výjimka ze zákazu – za-
číná 31. prosince v 18 hodin a končí 
1. ledna ve 2 hodiny v noci. Celé 
znění vyhlášky zájemci naleznete 
na webu města pod kartou Radnice,  
v sekci Právní předpisy. (wes)

Milostivé léto – návod, jak se zbavit exekucí
Ve čtvrtek 28. října začalo takzvané 
Milostivé léto. Během něj mohou lidé 
snadněji ukončit exekuce, které jim 
v minulosti vznikly vůči veřejnopráv-
ním institucím. Nesplacené závazky 
půjde vymazat během tří následují-
cích  měsíců za zvýhodněných pod-
mínek.

Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí 
jistinu (původní dluh) a k tomu při-
dá 907,50 Kč jako náklady (750 Kč 
+ DPH), ten exekuci ukončí. Týká 
se to dluhů, které mají lidé vůči ve-
řejné správě, a to včetně institucí  
s jakýmkoli státním podílem, podni-
ků s účastí města nebo zdravotní po-
jišťovny apod. Po zaplacení částky 

sestávající z jistiny a poplatku exe-
kutor automaticky vydá rozhodnutí  
o zastavení exekuce pro zbytek dlu-
hu a osvobození od zbytku dluhu. 
Peníze musí být dlužníkem uhraze-
ny na účet exekutora.

Podmínkou využití Milostivé-
ho léta je i to, že člověk nesmí být  
v oddlužení. Milostivé léto lze rovněž 
uplatnit jenom v případě exekucí, 
které řeší soudní exekutoři. 

Toto tříměsíční období je vý-
hodné pro dlužníky, kteří mají reálný 
zájem své dluhy splatit a exekuce se 
zbavit, ale problémem je pro ně dra-
hé příslušenství (zejména exekuční 
náklady, vysoké úroky apod.), které 

mnohdy činí až několikanásobek pů-
vodního dluhu.

Jak tedy postupovat? Kontaktuj-
te příslušného („svého“) exekutora, 
nejlépe dopisem, a zjistěte si výši 
jistiny, kterou je potřeba zaplatit. 
Uveďte, že chcete využít institutu Mi-
lostivého léta a požádejte o platební 

údaje. Zaplaťte příslušnou částku 
(jistinu + 907,50 Kč). Písemně infor-
mujte exekutora, že jste využili Mi-
lostivého léta, dluh jste uhradili a žá-
dáte exekutora, aby dále postupoval 
dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona  
č. 286/2021 Sb. Vše musíte udělat 
do 28. ledna 2022.

Pro město Mnichovo Hradiště 
vymáhá dluhy exekutorský úřad Mgr. 
Ing. Jiřího Proška. Jste-li dlužníkem 
města s exekucí od tohoto exeku-
torského úřadu, kontakty naleznete  
v infoboxu.

Jaroslava Kolomazníková,
finanční a školský odbor MÚ

Kontakt
Exekutorský úřad Plzeň – město, 
Dominikánská 8, 301 00 Plzeň

tel. číslo podatelny: 377 464 009
e-mail: info@exekutors.cz

datová schránka: pvwg8xd.

Vánoční jarmark: 
bude, či nebude?

Čas utíká velmi rychle a my stá-
le pročítáme nová nařízení vlády, 
která omezují konání akcí. Jak to 
tedy s vánočním jarmarkem v Mni-
chově Hradišti bude? Přípravy byly 
koncem listopadu hotové, pozvání 
přijaly kapely ABBA World Revival, 
Slávek Maděra & VilMa, tcheichan a 
Martin Maxa. Mezi účinkujícími měly 
být i mateřské školy a ZUŠ, ale vše 
je jinak. Vzhledem k nepříznivému 
vývoji covidové situace byl Klub Mni-
chovo Hradiště nucen ponechat jar-
mark bez programu na podiu, tedy 
pouze v podobě stánkového prodeje 
s reprodukovanou hudbou. Jsme ale 
rádi, že tradici jarmarku můžeme za-
chovat alespoň v této podobě. Akce 
začíná 11. prosince v 9 hodin na 
Masarykově náměstí. Připraveno je 
spousta stánků s bohatým sortimen-
tem a chybět nebudou ani farmářské 
trhy probíhající souběžně v Mírové 
ulici. 

Dominik Malý,
Klub Mnichovo Hradiště

Přesun muzea do Hroznu je reálný
Architektonická kancelář re:architek-
ti studio v letošním roce pro město 
zpracovávala studii využitelnosti 
hotelu Hrozen pro potřeby měst-
ského muzea a infocentra. Studie je 
nyní hotova a architekti souhlasí, že 
stavba by byla pro tyto účely adapto-
vatelná. Bez zásadních úprav se to 
však neobejde.

Tým architektů předně navrhuje 
odstranit část přístavby na východní 
straně, v níž dnes funguje kuchyně 
restaurace. Tím by se honosný objekt 
opticky oddělil od sousední zástavby  
a získal dvorek využitelný v horkých 
letních dnech. Přes dvorek by vedl 
hlavní, dostatečně dimenzovaný  
a reprezentativní vstup do objektu.

Co se týče vnitřních dispozic,  
v přízemí by měla vzniknout kance-
lář infocentra se zázemím, pokladna, 
kavárna či bistro s barem a sál pro 
cca 50 lidí. O patro výš studie po-
čítá s prostory pro knihovnu muzea  
a badatelnu, kancelářemi a příruč-
ním depozitářem, jehož součástí 
bude rovněž prostor pro přípravu 
výstav. Hlavní část, takřka 200 m2  
by zabírala expozice muzea. Stejná 
plocha, navíc ještě vzdušnější díky 
klenutému podhledu, by byla i v dru-
hém nadzemním podlaží, kam archi-

tekti umisťují ještě prostor pro dočas-
né výstavy a sklad muzea. Kotelna  
v podkroví by zůstala zachována.

Úpravy objektu by bylo nutné 
spojit s kompletní technickou obmě-
nou včetně vybudování nového výta-
hu. Pouze kotelna, jejíž vybavení je 
rok staré, by zůstala zachována.

Studie představuje pracovní 
materiál, ze kterého budou zastu-
pitelé města vycházet při plánování 
dalších úprav historické budovy, kte-
rá je od roku 2019 v majetku Mnicho-
va Hradiště.

Martin Weiss
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Klub zve na Felixe Slováčka, 
Pokáče i zločin v kadeřnictví
Prosincová nabídka Klubu čítá hned 
dva koncerty a dvě divadelní před-
stavení. Vyberete si?

Hudební koktejl Felixe Slováčka
Na čtvrtek 2. prosince jsme pro 

vás připravili Hudební koktejl Felixe 
Slováčka plný nejznámějších melo-
dií, které zná snad každý. Tento kon-
cert bude pohlazením po duši. Felix 
Slováček i klavírista Vjačeslav Gro-
chovskij zde předvedou své brilant-
ní umění, které nenechá žádného 
posluchače chladným. Kromě koled 
a vánočních písní uslyšíme skladby 
od Bedřicha Smetany přes Zdeňka 
Fibicha až ke Karlu Svobodovi, za-
stavíme se na návštěvě u Antonína 
Dvořáka, Franze Schuberta a Feren-
ze Liszta. Naše hudební ochutnávka 
povede i do zahraničí – až k Oskaru 
Petersonovi – a ve finále pak k Enniu 
Morriconemu.

Pokáč v Mnichově Hradišti
A jelikož budou Vánoce, nadě-

líme vám 7. prosince ještě koncert 
písničkáře Pokáče, který vezme 

ukulele, kytaru, nové album Ant-
arktida a rozjede to jako zamlada 
na podzimním turné. Hurá! Vedle 
samotného zpěváka se můžete tě-
šit na vystoupení Terezy Balonové  
a prodej merchandisingu. Vstupenky 
jsou v prodeji v informačním centru.

Splašené nůžky
Přijďte s námi 16. prosince vy-

řešit zločin, který se stal v jednom 
příbramském kadeřnictví! Byla to 
vražda přímo v domě, kde žila slav-
ná klavíristka a kde působí velmi ori-

ginální kadeřník. Jak už to tak bývá, 
přicházejí sem lidé různí a všichni 
mají své osudy a problémy, s nimiž 
se přišli svěřit – nebo je naopak uta-
jit? Jeden z nich je vrah. A je na vás, 
divácích, abyste ho pomocí hlasová-
ní a postupnému zjišťování informací 
pomohli odhalit.Splašené nůžky byly 
dosud uvedeny na více než čtyřiceti 
místech, přeloženy do více než je-
denácti jazyků a vidělo je osm a půl 
milionu diváků. Je pozoruhodné, že 
se diváci na tuto komedii vracejí do 
hlediště i několikrát…

Dva sněhuláci o Vánocích
Nesmíme zapomenout ani na 

naše malé diváky, pro které jsme 
přichystali na 18. prosince klasickou 
pohádku Dva sněhuláci o Vánocích 
s řadou vánočních koled. Na cha-
loupku si dělá zálusk zlobivý čertík, 
který by rád zkazil Vánoce, to ale 
sněhuláci nedovolí. Pohádku dopl-
ňuje lidová hudba.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Nová technika v divadle
Už v září, tedy ještě před začátkem nové kulturní sezóny, proběhla  
v městském divadle modernizace části vybavení. Z podkroví do zá-
zemí divadla byla přesunuta zastaralá rozvodna scénického osvět-
lení a při této příležitosti prošlo proměnou celé pracoviště osvětlo-
vače. Byly upraveny kabeláže a rekonstruován rozvaděč osvětlení 
hlediště, stmívače a ovládací prvky spínacích okruhů. Veškeré ana-
logové prvky byly vyměněny za digitální. Osvětlovačům je nyní  
k dispozici rovněž nový pult osvětlení Element 2, který nahradil ten 
dožilý z 80. let a který umožňuje úplně jinou obsluhu světelného 
parku, než jeho předchůdce.

Zakázku o hodnotě takřka 1,1 milionu korun realizovala praž-
ská společnost Prolight. 

Martin Weiss

INZERCE

Přijmeme pracovníka 
na brigádu – ostraha
(noční recepční – 8 hod. směna)

Objekt: Hotel Klášter                     Tel. 602 281 773

INZERCE

Štěpán Tuček v monodramatu 
Levnej život „nesleze z jeviště“

Fotky Ondřeje Holase 
v městské knihovně
Až si budete chtít zpříjemnit dlouhé 
zimní, a někdy i nevlídné měsíce, 
zkuste se stavit třeba v městské 
knihovně. Kromě půjčení knih si tu 
teď totiž můžete prohlédnout výstavu 
krásných fotografií Ondřeje Holase z 
blízkého, ale i trochu vzdálenějšího 
okolí. Při prohlížení těchto jedineč-
ných náladových obrazů vás možná 
napadne, že by se vám líbilo mít ně-
který doma. V tom případě vám mile 

rádi zprostředkujeme kontakt na On-
dřeje. Kdyby vám ovšem jedna foto-
grafie nestačila a rádi byste je střída-
li třeba každý měsíc nebo dokonce 
každých čtrnáct dní, můžete si u nás 
objednat jeho závěsný či  stolní ka-
lendář. Nebo jím třeba udělat radost 
někomu blízkému…

Kateřina Vítová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Do kina vstupuje hromada českých filmů 
a také nový Spider Man
Poslední měsíc v roce přinášíme 
pestrou nabídku filmů všeho druhu. 
Z českých filmů vás pozveme na 
pokračování rodinné komedie Tady 
hlídám já s názvem Tady hlídáme 
my. Má premiéru hned na začát-
ku prosince a kromě mnoha psů  
v ní uvidíte stejné hlavní hrdiny jako  
v prvním díle, Lukáše Vaculíka  
a Jitku Ježkovou. Šumavský penzi-
on, který provozují, ale zanedbávají, 
a tak se do věci vloží jejich dcera  
a zařízení přejmenuje na Penzion 
pro pejsky… a jejich páníčky! A pro-
sperita je zaručena.

Zároveň vás zveme na vystou-
pení filmové delegace k tomuto 
snímku před filmem a následnou be-
sedu s diváky po projekci. Uskuteční 
se v den celorepublikové premiéry, 
ve čtvrtek 2. prosince 2021 od 18:30 
hodin. Diváky přijedou pozdravit pro-
ducentka Beatriz Šajmovičová, re-
žisér Juraj Šajmovič, herec a rodák  
z Kláštera nad Jizerou Štěpán Tuček 
a dva filmoví jezevčíci. Po filmu a be-
sedě bude také autogramiáda.

Nová pohádka Tajemství staré 
bambitky 2 je pokračováním stej-
nojmenného filmu z roku 2011.  
I tady uvidíte své hrdiny v podání 
stejných herců (Tomáš Klus, Kamila 
Janovičová, Ondřej Vetchý a další). 
Loupežník Karaba a jeho tajem-
ná bambitka budou mít opět práci,  
i když tentokrát se bezpráví odehrá-
vá v sousedním království. Tento 
snímek uvádíme také na Silvestra 
v podvečer se sklenkou šampusu 
na přivítanou! Silvestovská projekce 
začíná v 16:30. Přijďte se před ve-
černími oslavami rozloučit se starým 
rokem také k nám.

Česká komedie Šťastný nový 

rok z předminulého roku má také 
pokračování. Jmenuje se Šťastný 
nový rok 2: Dobro došli a uvedeme ji 
v premiéře den před Silvestrem.

Další nový český film je rema-
kem italské předlohy Naprostí cizinci 
a jmenuje se Známí neznámí. Ode-
hrává se na silvestrovském večírku, 
kde se účastníci rozhodnou sdílet 
všechny své mobilní zprávy a ho-
vory. V hlavních rolích se představí 
například Martin Hofmann, Táňa 
Pauhofová a Klára Issová.

V neděli 5. prosince, v den mi-
kulášské nadílky, hrajeme již dopo-
ledne od 10 hodin pásmo českých 
animovaných pohádek pro nejmenší 
děti O čertovi a jiné vánoční pohád-
ky.

Další díl o známém pavoučím 
muži má název Spider-Man: Bez 
domova. Bývalý nesmělý student 
Peter Parker, nyní Spider-Man (Tom 
Holland) si tak zvykl na svůj druhý 
život superhrdiny, že začíná mít 
problémy a rozhodl se proto poradit  
s Doctorem Strangem (Benedict 
Cumberbatch). Poprvé je do čes-
kých kin uveden slavný japonský 

animovaný film z roku 1988 Můj sou-
sed Totoro. Jde o příběh dvou dívek 
a lesního ducha Totora. Promítneme 
ho i v našem kině těsně před vánoč-
ními svátky.

Nekomerční artové filmy jsou 
zastoupeny dvěma tituly. České dra-
ma Jana Prušinovského Chyby je  
o lásce vzniklé po jedné prožité noci 
a následných problémech. Pokud se 
zajímáte o historii, doporučujeme 
vám dokument ukrajinského reži-
séra Vitalije Manského s názvem 
Gorbačov. Ráj. Je o muži, který se 
pokusil zreformovat socialismus  
v Sovětském svazu, čímž zapříčinil 
uvolnění mnoha evropských zemí 
včetně naší za sovětského vlivu,  
za koncem studené války, pád 
Berlínské zdi v listopadu 1989 i za 
rozpadem Sovětského svazu v roce 
1991.

Dvě prosincové středy dopoled-
ne uvidíte filmy Jedině Tereza a vel-
mi oblíbený Prvok, Šampón, Tečka 
a Karel.

Poslední promítání před vá-
nočními svátky bude ve čtvrtek 23. 
prosince. O svátcích nehrajeme 
a pokračujeme až od 29. do 31. 
prosince. Na Nový rok opět nepro-
mítáme, ale v neděli 2. ledna 2022 
pozveme děti před návratem do škol 
na nový animovaný film Zpívej 2.

Přejeme všem našim divá-
kům a příznivcům krásné Vánoce  
a v novém roce lepší časy, než byly  
v minulých dvou letech. Budeme 
rádi, když našemu kinu zachováte 
přízeň, ať budou jakákoli omezení. 
Děkujeme vám!

Macela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nové sochy 
v lesoparku

Těsně před odesláním prosincového 
Kamelotu do tisku byly do lesoparku 
instalovány dvě nové sochy z dílny 
řezbáře Tomáše Bosamba. Čert  
a hejkal doplňují již dříve umístě-
nou sochu mnicha. Všechny sochy 
pocházejí z regionálních báchorek  
a každou sochu nyní doplňuje tablo 
s originálním příběhem. (wes)

Upravená stodola, která nedávno rozšířila prostory oblíbeného Kafé 
Ořech, hostila 23. října divadelní představení Levnej život. V hlavní 
roli se v monodramatu o mladíkovi ještě nepolíbeném životem, jenž 
se náhle ocitne ve velkém světě modelingu, představil herec a rodák  
z Kláštera Štěpán Tuček.

Během hodinového představení jsou diváci svědky toho, jak Pat-
rik, pohledný mladý muž, dospívá, zažívá nečekaný úspěch, potýká se  
s drogami, nezvládá ukočírovat svůj život a končí jako troska. To 
vše za zvuku moderní elektronické hudby a ve výpravě odkazující 
k přehlídkovým molům a výstředním módním kreacím. Inscenace 
místy až brutálním způsobem přibližuje život současných náctile-
tých z takzvané generace Z, kteří jsou pohlceni světem sociálních 
sítí, jejichž specifický obsah plný pozlátka negativním způsobem 
ovlivňuje jejich vnímání reality, jejich osobnost i psychický stav.

Hru Barbory Kočičkové nastudovala v letošním roce 
se Štěpánem Tučkem herečka a režisérka Petra Horvátho-
vá. Inscenace měla premiéru 17. srpna v Praze. Případ-
ní zájemci, kteří nestihli mnichovohradišťskou reprízu, 
mají možnost drama jednoho herce vyznačující se notnou 

dávkou syrovosti vidět znovu 12. prosince v Českých Budějovicích v Galerii Rabenštejnská nebo  
13. prosince v Domově mládeže Lovosická v Praze.

Nadějného herce z Mnichova Hradiště můžete v nejbližší době vidět rovněž v Divadle Radka Br-
zobohatého v inscenacích Lakomec a Petr a Lucie, ve Vršovickém divadle Mana v inscenaci M*A*S*H  
a v Divadle Dokola ve hře Václava Havla Prase. A také v kině ve filmu Tady hlídáme my, který přijede do 
Mnichova Hradiště 2. prosince společně s delegací tvůrců představit.

Martin Weiss

Tipy Klubu MH
na vánoční dárky

Před Vánoci spouští Klub Mnichovo 
Hradiště s.r.o. předprodej vstupenek 
na dvě zajímavá představení, která 
můžete vzít jako tip na vánoční dá-
rek.

Nejúspěšnější česká travesti 
show Techtle Mechtle a Kočky s no-
vým pořadem „Cabaret Šulin Růž“ 
zamíří v březnu 2022 opět k nám. 
Pořad je parodií na známý kabaret 
Moulin Rouge v Paříži a zaujme 
nejen velkou jevištní scénou a tan-
cem, ale také více než sedmdesáti 
propracovanými kostýmy a vtipnými 
scénkami. Vstupenky jsou již v před-
prodeji.

Divadlo Bez zábradlí přijede do 
Mnichova Hradiště v příštím roce  
s představením Blbec k večeři. Při 
srážce s blbcem se může rozsvítit  
i inteligentovi. Přesto si raději dva-
krát rozmyslete, než někoho pro-
hlásíte za blbce. Může se vám stát, 
že se na váš účet bude v tu chvíli 
bavit někdo jiný. V hlavních rolích 
se představí Václav Vydra, Rudolf 
Hrušínský, Josef Carda a další.  
V předprodeji od 1. prosince. (bb)
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Na čtvrtek 21. října tohoto roku jsme 
v rámci projektu MAP II Mnicho-
vohradišťsko naplánovali setkání  
s Mgr. Bc. Libuší Kovářovou, opav-
skou učitelkou a autorkou originál-
ních výukových sad do matematiky 
Kvirin. Šlo již o třetí domluvený 
termín – ten první na jaře loňského 
roku padl kvůli covidu, stejně tak se 
nemohlo zrealizovat ze stejného dů-
vodu ani loňské listopadové setkání. 

Uskutečnění výše uvedeného 
říjnového workshopu již nestálo nic 
v cestě (kromě obvyklých protiepi-
demických omezení)! Leč zahrála si  
s námi příroda, která nám „naděli-
la“ nestandardní větrné podmínky. 
Ačkoliv lektorka přijela do Mnichova 
Hradiště vlakem z obrovské dálky,  
z Opavy, cestu jí zatarasily spadané 
stromy až v Bakově nad Jizerou. 
Bylo to dramatické, co si budeme 
povídat, proběhlo několik telefonátů 
s lektorkou typu: „Možná za chvíli 
vyrazíme.“ „Nikdo nic neví.“ „Přijedu 
pro vás tedy autem.“ „Nejezděte, 
za pět minut vlak vyjede z Bakova.“ 
Ačkoliv měla být lektorka v Mnicho-
vě Hradišti na nádraží kolem jedné 
hodiny, přijela nakonec asi 25 minut 
před začátkem workshopu. Její ob-
jemný kufr jsme dostrkaly po dlažeb-
ních kostkách až do Volnočasového 
centra zhruba pět minut před druhou 
hodinou, tedy před začátkem samot-
né akce. 

I přes velmi neobvyklý „nástup 
lektorky do akce“ proběhla ale sa-
motná prezentace jejích sad ve vel-
mi pohodovém duchu. Zájemkyně  
o představení Kvirinu měly možnost 
se ve skupinkách seznámit se sa-
dami pro obvod, obsah, objem, po-
vrch, hranoly a zlomky. Každá sada 

obsahuje pečlivě připravené zadání, 
dobře připravenou stavebnici a už je 
jen na dětech, aby řešení vymode-
lovaly sami. Půjdou tak k podstatě 
problému a získají cenné doved-
nosti. Pomůcka je totiž určena pro 
samostatnou, kreativní a přemýšli-
vou práci každého žáka. Cílem je jít 
skutečně k podstatě úkolů, pochopit 
do hloubky daný pojem ještě před-
tím, než žáci začnou k výpočtům po-
užívat vzorečky. A co víc – učitele to 
nestojí hodiny příprav ani žádné vel-
ké množství energie. Může se tedy 
kreativně realizovat jindy a jinde.

Chcete se o těchto zážitkových 
sadách dozvědět více? Vše podstat-
né se dočtete na webu www.kvirin.
cz. Chcete-li vidět, jak sady fungují, 
zadejte na YouTube heslo „Matema-
tika rukama“. A jak to dopadlo s lek-
torkou? Odpolední vlak z Mnichova 
Hradiště nejel. Doběhla jsem tedy 
domů pro auto a odvezla ji na vlak 
do Mladé Boleslavi. Ovšem i tam 
ale zpoždění na informační tabuli  
v délce tu 90 minut, tu 220 minut na-
značovala, že vlak do Kolína, kterým 
měla lektorka pokračovat dál, jen 
tak brzy nedorazí. Padlo tedy rychlé 
rozhodnutí, že ji odvezu přímo do 
Prahy, což se také stalo. Vlakem  
z hlavního nádraží dojela lektorka 
na rodnou severní Moravu, zpráva 
o šťastném návratu domů mi „pípla“ 
po půlnoci. Věřím, že její cesta do 
Mnichova Hradiště bude patřit k těm 
nezapomenutelným. Naštěstí se již 
lektorce ozvaly první školy ohledně 
objednávek výukových sad, nepod-
stupovala tedy onu větrnou cestu 
zbytečně.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Zážitková matematika

Podzim ve školce
Letos si děti užívaly nejen podzim-
ních radovánek na zahradě školky, 
ale i spoustu dalších zajímavých 
akcí. Jednou z nich byl i environ-
mentální výukový program z Geo-
parku Ralsko určený pro nejstarší 
děti  „Dobrodružství s mraky“. Lek-
torky si vzaly na pomoc lesního 
skřítka a nočního lovce (loutky), 
který často loví za bouřky. Děti tak 
získaly hravou formou spoustu no-
vých informací nejen o počasí, ale 
i o celém koloběhu vody v přírodě. 
Celý program probíhal formou po-
hybových, rytmizačních i výtvarných 
aktivit. 

Další, neméně zajímavou akcí, 
byl výukový program Nadačního fon-
du Albert „Lednice zdravé 5“.  Jed-

nalo se o pohádkový příběh, pomocí 
kterého se děti zábavnou formou 
učily základy zdravé výživy. Pásmo 
bylo protkáno interaktivními praktic-
kými úkoly, do kterých se zapojovaly 

všechny děti. Hravou a zábavnou 
formou si obohatily své znalosti 
nejen o zdravých a nezdravých po-
travinách, ale i o tom, jak je správně 
ukládat do lednice, aby si zachovaly 

všechny vitamíny. Příběhem pro-
vázely chytlavé písničky opatřené  
vtipným textem, které doplňovaly 
celkovou atmosféru. Každá třída na 
závěr obdržela plakáty s výživovým 
talířem a s obrázkem dětského těla 
znázorňujícím vliv určitých potra-
vin na jednotlivé části těla, zpěvník 
Zdravé pětky a CD s písničkami.

Závěr října již tradičně patřil 
Halloweenu. Ve třídách si děti po-
stavily strašidelné hrady a vyzdobily 
je duchy, netopýry a různou havětí. 
Vydlabaly jsme si i strašidelné dýně 
a upekly výborný dýňový koláč. Pod-
zimní svátek si děti jaksepatří užily. 

                                                                                              
Pavlína Bešíková,

Mateřská škola Jaselská

Co je celiakie či vakuola, jak se zdravě stravovat, 
počítat procenta nebo upéct bublaninu?
To všechno a mnoho dalších věcí se 
naučili studenti primy mnichovohra-
dišťského gymnázia během jediného 
projektového dne v úterý 26. října.

Nejdříve pracovali se sušeným 
ovocem připraveným z předchozího 
dne – pod mikroskopem srovnávali 
dužinu sušeného a čerstvého ovo-
ce, seznámili se s pojmem vakuola,  
a zejména s procenty, jimiž pak vy-
číslili zastoupení vody v ovoci. Poté 
ovoce ale přestalo být preparátem 
a stalo se surovinou: primáni se ve 
skupinkách pustili do vážení mou-
ky i dalších potravin  podle receptů 
na piškotovou bublaninu, buchtu  
s ovocem a nepečený cheesecake 
– množství  ingrediencí v recep-
tech ovšem nejdříve museli upravit 
v daném poměru, čímž si procvičili 
zlomky. Zabývali se také zastou-
pením tuků, sacharidů a bílkovin   
a významem vlákniny z ovoce ve 
zdravé stravě.  Za zmínku jistě stojí  
i to, že jeden z receptů byl bezlepko-
vý – studenti se tak přirozenou ces-

tou dozvěděli, co je celiakie a jakou 
dietu vyžaduje. Nakonec bylo těsto 
připraveno – a vlastně by v tuto chví-
li mohl nastat problém: gymnázium 
nemá k dispozici kuchyňku, tedy ani 
sporák s troubou. Paní učitelka ale 
měla připravené řešení: o přestáv-
ce odvezla připravené polotovary 
domů, zapnula troubu ve své kuchy-
ni a manžela pověřila dohledem. 

Další část dopoledne strávi-
li primáni venku. Během cesty do 

zámeckého parku se soustředili na 
měření vzdálenosti, kterou porov-
nali s údaji v mapách na Googlu.  
V zámeckém parku si změřili krok, 
odkrokovali okruh, vypočítali jeho 
délku a pak stopovali, jak rychle 
ho uběhnou. Další matematické 
postupy si zopakovali při výpočtu 
rychlosti, kterou běžel každý z nich,  
i průměrné rychlosti chlapců a dívek. 
Vedle počítání a pohybu si ale vší-
mali také krásného okolí – určovali 

druhy stromů a dozvěděli se, proč 
žloutne a opadává listí, a také něco 
o historii místního zámku.

Závěrečná část projektového 
dne se studentům primy líbila nejvíc. 
Po návratu do školy si totiž pochutna-
li na dobrotách, které vzešly z jejich 
ranního snažení, a u toho si povídali 
o tom, co za celý den prožili.  Měli za 
sebou intenzivní školní den – naučili 
se spoustu věcí při praktické čin-
nosti, pochopili souvislost matema-
tických či přírodovědných poznatků  
s realitou, trochu jinak poznali místo, 
kde chodí do školy. Pracovali v týmu 
a velmi dobře si uvědomovali, že  
dílo se jim podařilo jen proto, že kaž-
dý zodpovědně přinesl z domova, co 
slíbil. Prostě – užili si to. Velký dík 
za organizaci projektového dne patří 
paní učitelce Jitce Němcové, která  
v primě působí jako třídní a také zde 
vyučuje matematiku a přírodopis. 

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Téměř neviditelný: projektový den o zraku
„Téměř neviditelný“ projektový den 
vznikl jako doplněk učiva o lidských 
smyslech se zaměřením na zrak,  
a to v návaznosti na Mezinárodní 
den nevidomých. 

Jeho hlavní část se odehrála 
26. října, kdy všechny naše tři třídy 
9. ročníku navštívily Neviditelnou 
výstavu v Praze. Začal ale vlastně 
o týden dříve – podle svého uvážení 
a na základě svých silných stránek 
se deváťáci rozdělili do několika te-
matických skupin. Dostali rámcové 
nastínění očekávaného výstupu  
a měli tak týden na jeho přípravu, 
například na dohledání některých 

informací a pojmů, ale také na pří-
padné konzultace s vyučujícími 
předmětů, ke kterým jednotlivé vý-
stupy směřovaly (český jazyk, země-
pis, výtvarná výchova, přírodopis či 
svět práce). Vytvořily se tak skupiny 
redaktorské, které v průběhu výsta-
vy „zpovídaly“ svého nevidomého 
průvodce, skupiny vzdělávací, při-
pravující si podklady (hry a ukázky 
pomůcek pro nevidomé) pro mladší 
spolužáky, skupiny výtvarné pracu-
jící na svých obrázcích či dokonce 
na pohádce pro nevidomé, skupiny 
mapovací, vyhledávající v Praze  
a Hradišti orientační prvky usnad-

ňující nevidomým pohyb při cestě 
městem, a skupiny pracovní, které 
kromě neviditelné výstavy navštívily 
také jednu z hradišťských optik.

Hotové výstupy poté skupiny 
prezentovaly ostatním. Velmi vý-
znamným přínosem projektu bylo, 
že žáci prokázali svou dovednost 
v řešení problémů. Někteří přiznali 
potíže, které se v průběhu práce 
objevily, ale vyzdvihli i pozitiva, která 
jim výstup projektu přinesl. Uvedli 
daleko hlubší pochopení významu 
a ochrany zraku a také význam vy-
žádané či nabídnuté pomoci nevido-
mým, se kterými se i u nás v Mnicho-

vě Hradišti setkávají.

Terezie Nohýnková,
Základní škola Studentská

Žáci uspěli v okresním kole 
jazykového šampionátu
Žáci třídy 8. A ze Základní školy 
Studentská získali prvenství v pro-
cvičování slovní zásoby z anglické-
ho jazyka v okresním kole jazykové 
soutěže a postupují do krajského 
kola. Druhé místo v okrese Mladá 
Boleslav obsadili také žáci naší ško-
ly, a to tým angličtinářů z 9. C! 

A jak k tomu vlastně došlo?  
V říjnu se žáci zapojili do Jazyko-
vého WocaBee šampionátu. Jedná 
se o třetí ročník soutěže v učení 
slovíček cizího jazyka, ve kterém 
mezi sebou soupeří studenti všech 
cizích jazyků od základních škol až 
po gymnázia, a to nejen v Česku, 
ale také na Slovensku. Šampionát 
probíhá online v inovativní aplikaci 
pro učení cizích slovíček s názvem 
WocaBee. Celkem se do soutěže 
zapojilo téměř 60 tisíc žáků.

V našem okrese se nejpilnějšími 
účastníky stali právě žáci 8. A ze ZŠ 
Studentská, které učí paní učitelka 
Matoniaková. Prvenství získali díky 
tomu, že v soutěžním období mezi 
20. a 29. říjnem nahráli denně v prů-
měru až 532 bodů (tzv. WocaPoints) 
na žáka, přičemž v aplikaci získávali 
body samozřejmě pouze za správné 
odpovědi.

Díky skvělému výkonu se sta-
li okresními WocaBee šampiony  
a zaslouženě postupují do krajského 
kola, které probíhá v listopadu.

Držme našim žákům palce, aby 
se svou pílí probojovali až do česko-
-slovenského finále Jazykového Wo-
caBee šampionátu!

Učitelé ZŠ Studentská

Rozhovor s nevidomou paní Jarmilou
Na Neviditelné výstavě jsme měli 
možnost klást otázky paní Jarmile, 
které nám je ráda zodpověděla.

Jak dlouho jste slepá?
Základní školu jsem prošla 

se zrakem, ale časem se mi zrak 
zhoršoval a ve 14 letech jsem o něj 
přišla.

Jak zvládáte vaření?
Lehčí jídla zvládám, ale s těž-

šími mám problém.

Vadí vám, když vás někdo chce 
převést přes přechod?

Nevadí mi, když se někdo 
slušně zeptá a pomalu mě převe-
de, každopádně mi stačí, pokud 
dotyčný řekne: můžete jít. Protože 
můj slepecký pes mě převede.

Jakou rasu psa máte?
Mám hladkosrstého retrívra, též 

zvaného flat.

Zdají se vám sny?
Ano, mně se sny zdají, protože 

od narození jsem viděla, ale lidem, 
kteří nevidí a nikdy neviděli, se zdají 
sny podle toho, jak si daný tvar před-
stavují.

Jak rozpoznáte peníze?
Mince poznám tak, že koruna 

a desetikoruna mají po stranách 
vroubky a liší ve velikostí, dvoukoru-
na a dvacetikoruna mají po stranách 
plošky a liší se velikostí, pětikoruna 
a padesátikoruna mají po stranách 
hladký vzor a liší se ve velikosti. Pa-
pírové peníze poznám podle velikos-
ti od nejkratší po nejdelší.

Je obtížné si nalít pití? 
Není, poznám hladinu vody 

podle prstu, který vložím do skle-
ničky.

Vidíte obrysy? 
Ne, nevidím. Vidím nic. Zkuste 

si zašilhat a část u ucha, kde nic 
nevidíte, to je můj zrak.

Jak dlouho pracujete zde na Ne-
viditelné výstavě? 

Od roku 2013.

Kde bydlíte?
Ve východních Čechách po-

blíž Hradce Králové, u rodičů.

Nikolas Giňa, Jakub Rašín, 
Kryštof Švejda, Matěj Konšel, 

9. B

3. listopadu jsme se vydaly se 
skupinkou spolužaček do optiky 
Estante, která se nachází v Mni-
chově Hradišti na Masarykově 
náměstí. Zde se nám věnovala 
majitelka optiky, optometristka, 
Edita Řezáčová. Ukázala nám 
přístroje, které používá při své 
každodenní práci. Všechny nám 
pojmenovala a zároveň vysvětli-
la, k čemu slouží. Na naší paní 
učitelce jsme například viděly, 
jak funguje štěrbinová lampa 
a co má za úkol. Také jsme se 
dozvěděly, jaké nemoci očí se 
nejčastěji vyskytují. Paní op-
tometristka nám ukázala, jaké 
přístroje a postupy jsou využí-
vány při výrobě brýlí. Měly jsme 
možnost si na speciálních brýlích 
vyzkoušet, jak vidí lidé s nejčas-
tějšími vadami zraku – silně krát-
kozrací, silně dalekozrací nebo 
lidé s astigmatismem. Díky této 
příležitosti jsme se dozvěděly za-
jímavé informace a jsme rády, že 
jsme měly možnost nahlédnout, 
co tato práce obnáší. Všem ná-
vštěvu optiky doporučujeme.

Emma Janstová, Tereza Havlí-
ková a Eliška Kuntošová, 9. C

Oční optika

Šikovné ruce
Jak šikovné ruce mají hradišťské děti, jsme se vydali zjistit během října  
a listopadu do několika tříd na 1. základní školu. Některé děti už s prací se 
dřevem své zkušenosti měly, jiné přiznávaly, že zatím ne. Sousedním třídám 
děkujeme za trpělivost při zatloukání hřebíčků a městu Mnichovo Hradiště za 
finanční podporu. 

Petr Novák, Jednota bratrská
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Malíř Pavel Vašíček: Určující setkání se světem umění? Když jsem 
stál pod Michelangelovou Pietou ve Vatikánu a ztratil pojem o čase 

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

Obrazy Pavla Vašíčka jsou nepře-
hlédnutelné. Barevností, dynamikou, 
emotivností i vztahováním se ke svě-
tu dneška. Do konce listopadu jsme 
měli možnost obdivovat je v galerii 
ZUŠ Mnichovo Hradiště. S autorem, 
který je dalším účastníkem Mnicho-
vohradišťské štafety, jsme hovo-
řili nejen o vlastním procesu jeho 
tvorby, ale také o jeho inspiračních 
zdrojích, setkáních s osobnostmi, 
jež ho ovlivnily, nebo o jeho vztahu 
k Mnichovu Hradišti.

V  Galerii Konírna ZUŠ před ně-
kolika dny skončila výstava va-
šich obrazů, na které bylo slyšet 
spoustu slov uznání a chvály ze 
strany Hradišťáků. Jaký je vlastně 
váš vztah k  Mnichovu Hradišti?  
A je pravda, že jste svůj talent 
začínal jako školák tříbit právě na 
zdejší ZUŠ?

V Mnichově Hradišti jsem pro-
žil své dětství a dospívání, velký 
kus života. Docházel jsem na ZUŠ 
spolu s bratrem k paní Svatavě Bu-
dilové, později k paní Evě Ševců. Ty 
vlastně byly našimi prvními průvodci 
světem, který se před námi otevíral,  
a za to jim patří velký dík. Rád na 
ten čas vzpomínám. Pozdější studia 
a profese mě pak zanesla daleko od 
rodného hnízda. Mnoho let jsem žil 
v Praze, České Lípě, Kutné Hoře  
a pobýval v Německu. A tak pokaž-
dé, když jsem se vracel do Mnicho-
va Hradiště za rodinou a z dálky už 
rozpoznával vrch Mužský, kopec Ká-
čov, pod nímž vykukovala zámecká 
věž,  procházelo mnou chvění. Něco 
jako dotek. Tak se asi ozývají kořeny, 
které člověk podvědomě cítí.

To, že jste umělecky nadaný, bylo 
jasné už při pohledu na vaše dět-
ské práce. Máte však ve vzpomín-
kách nějaké setkání se světem 
umění, které pro vás bylo forma-
tivní a rozhodlo o vaší pozdější 
dráze? 

Ve třetím ročníku na Střední 
umělecko-průmyslové škole v Turno-
vě, jsme navštívili Itálii. Poprvé jsem 
viděl Padovu, Benátky, Florencii, 
Řím a spolu s tím všechny památky 
a díla, která jsem znal jen z učebnic 
a knih. Uchvátil mě Sandro Botticelli, 
Paolo Veronese, ale především ve-
likán renesance Michelangelo. Ten 
moment si vybavuji velmi dobře. 
Stál jsem pod Michelangelovou Pie-
tou ve Vatikánu, obklopilo mě ticho, 
ztratil jsem pojem o čase a jen jsem 
nekonečně zíral kamsi do hloubky. 
Jakmile jsem se vrátil do Čech, hned 
jsem si opatřil rudky a přírodní uhle, 
abych se následně pustil do kreseb 
portrétů po vzoru Michelangela.  
V té době jsem samozřejmě netušil, 
že tyto zkušenosti zúročím o pár let 
později na půdě akademie.

 
Vaše cesta k  výtvarnému umění, 
respektive k  malbě, nebyla však 
docela přímá. Čím vás zaujalo 
sklo? Narážím samozřejmě na 
Vaše studium na SUPŠ v Turnově 
a později na Vyšší odborné škole 
sklářské v  Novém Boru. Jakým 
způsobem jste se jím měl v plánu 
po studiu zabývat?

Práce s kamenem v podobě 
fasetových výbrusů je magická zá-
ležitost. Na šperkařské škole jsme 
si s bratrem ale ještě mnohem více 
oblíbili rytí intaglií a kameí. Proto 
jsme pokračovali ve studiu na vyšší 
sklářské škole v Novém Boru se spe-
cializací na ryté sklo. Už po prvním 
semestru jsem ale cítil, že se má 
vytoužená očekávání spojená s tvor-
bou skla nenaplní. Přišlo velké zkla-
mání. Celé mě to strašně dusilo. A to 

byl další z momentů, který mě svým 
významem ukázal cestu k malbě. 
Právě tehdy jsem pro sebe objevil 
osobnost a dílo německého malí-
ře, sochaře, filozofa a performera 
Josepha Beuyse. Jeho pluralismus 
mě uchvátil, osvobodil a připomněl 
mi, že umění není jen o zvládnutém 
řemesle, ale je především životní fi-
lozofií a postojem. Ačkoli jsem ještě 
ve druhém semestru studia zvítězil 
na dvou mezinárodních soutěžích 
designu skla, mé rozhodnutí pokra-
čovat jinou cestou to neovlivnilo a se 
sklem jsem se rozloučil.

V  roce 2000 jste tedy začal stu-
dovat na Akademii výtvarných 
umění v Ateliéru klasických ma-
lířských technik u prof. Zdeňka 
Berana. Co to bylo za svět, který 
se vám začal otevírat? Do jaké 
míry pro vás byla právě osobnost 
Zdeňka Berana určující?

Profesor Zdeňek Beran byl vý-
jimečnou osobností. Okouzlil mne 
svou pokorou, laskavým srdcem  
a přirozenou autoritou, se kterou se 
odmítal uchylovat ke kompromisům. 
V době kdy jsem hltal Sigmunda 
Freuda a Nietzscheho nebo se 
prokousával Kafkou, jsem se potkal  
s Beranovou monumentální mal-
bou. A bylo tam všechno! Kafka, 
existencialismus Alberta Camuse  
i Orwellův svět. Neustálé střetávání 
protikladů, z nichž vyzařovalo kom-
plexní vnímání světa. Byl to pro mne 
jedinečný prožitek z díla, z něhož 
sálala věčnost. To je dobré zname-
ní, poněvadž cokoli přesahuje jevo-
vou realitu, vás rozechvěje, přikove  
k zemi a dá vám třeba jen na chvíli 
pocítit, že jste toho součástí. Touto 
silou ke mě Beranovo dílo promlou-
vá dodnes.

Jaké další osobnosti vás inspiro-
valy nebo zaujaly?

Svět umění je světem setkává-
ní a často se v něm rodí přátelství.  
A tak krátce poté, kdy jsem na aka-

demii absolvoval, jsem se potkal  
s hudebním skladatelem, malířem  
a později prezidentským kandidátem 
prof. Vladimírem Franzem. Spřátelili 
jsme se a nedlouho na to mne po-
zval k sobě na chalupu, kde jsme 
společně strávili nějakých deset dní 
malováním v přírodě, toulkami po 
okolní krajině, povídáním o hudbě, 
umění a všem možném. Minulé léto 
jsme se u něj při cestě po Čechách 
s partnerkou na chvíli zastavili. Vla-
dimír je vynikající a zábavný glosátor 
společnosti s obrovským vhledem  
a nadhledem a pro mne osobně je 
jedním z těch průvodců životem, 
jehož myšlenky ke mně silně pro-
mlouvají. 

Na závěr bych se chtěl zmínit 
ještě o jednom pro mne blízkém 
setkání. Bylo to v roce 2015, kdy 
jsem se na moment vrátil z Němec-
ka, abych své obrazy představil na 
výstavě v Chrudimi. V ten den se 
zahajovala ve stejné galerii také vý-
stava plastik a soch Jana Koblasy. 
Jan Koblasa, ohromující postava 
českého sochařství se v roce 1968 
uchýlil do exilu v německém Kielu, 
kde později založil vlastní ateliér 
volného sochařství a který téměř 
dalších třicet let vedl. České pub-
likum tak bylo nuceno na jeho dílo  
z velké části zapomenout. Dodnes 
se však odkaz tohoto citlivého člově-
ka a zarputilého hledače krás i stínů 
života ozývá mimo jiné ve Vláčilově 
filmu Markéta Lazarová, ve kterém 
spolupracoval s dalším předním vý-
tvarníkem, Theodorem Pištěkem, na 
tvorbě dekorací. Mé obrazy ho na 
výstavě zaujaly a ještě téhož večera 
se se svou paní, vynikající ruskou 
malířkou Sonijou Jakuschevou roz-
mýšleli nad tím, pro jakou galerii  
v Německu mě doporučí.  Po něko-
lika týdnech jsem od Jana Koblasy 
obdržel dopis, ve kterém mě se svou 
manželkou seznámili s jejich vizí  
a nabídkou pomoci k uskutečnění 
mé výstavy, která se však už neko-
nala. V roce 2017 kulturu zastihla 

bolestná zpráva o Koblasově smrti. 
A já si v tu chvíli vzpoměl na mo-
ment, kdy se se mnou s jeho paní 
loučili. Tehdy dvaaosmdesátiletý 
Koblasa, silný, vysoký starý muž, 
jemný gentleman, láskyplně držel 
svou Sonju za ruku a jako dva mi-
lenci se pomalu ploužili ulicí. Před 
třemi lety jsem namaloval dva roz-
měrné obrazy, kterými jsem vzdal 
hold tomuto neuvěřitelnému umělci, 
na kterého nezapomenu.

Na AVU jste studoval společně se 
svým bratrem Petrem, že? Pochá-
zíte z umělecky založené rodiny? 

S bratrem Petrem jsme dvojča-
ta a studovali jsme stejné školy. Na 
pražské akademii Petr studoval také 
malbu u prof. Berana, nakonec ale 
diplomoval u prof. Milana Knížáka. 
A náš starší bratr David je také ob-
dařen nadáním a touhou po umělec-
kém světě, ale nepodařilo se mu ve 
správný moment tento dar rozvinout 
a takzvaně si „za tím jít“. Umění vždy 
vytváří prostor pro komunikaci, takže 
nebavit se společně v nějakém smě-
ru o umění, to nelze.

 
Dnes žijete a znovu tvoříte v Mni-
chově Hradišti. Mohl byste čte-
nářům přiblížit, jakým způsobem 
pracujete? Například jak dlouho 
nosíte námět v  hlavě, než jej za-
čnete realizovat? Zda zpracovává-
te nejprve studie, než se pustíte 
do samotného obrazu? Jak vypa-
dá váš den, když se postavíte ke 
stojanu…

Obyčejně je to tak, že mám ob-
raz v hlavě delší dobu a následně 
přichází proces realizace, během 
kterého se snažím původní před-
stavě co nejautentičtěji přiblížit. Pů-
vodní představu však nelze snadno 
znovu naplnit, zbyde z ní často jen 
zlomek. Skici pro mne mají význam 
při ujasnění si primárních obrazo-
vých plánů. Většinou se ale vrhám 
přímo na plátno, a dávám tak celé-
mu tvořivému procesu větší volnost. 
Zároveň  tím vytvářím podmínky pro 
malbu, která se může od počátku 
manifestovat skrze náhlé události     
a spontaneitu. S malbou začínám  
v devět ráno. Teprve po čtyřech až 
pěti hodinách soustředěné koncen-
trace, se ocitám v dynamice tvo-
ření, kdy se mi vše na plátně daří 
propojovat s jakousi samozřejmostí  
a svébytností. Občas mě malba ale 
nechce propustit, a tak maluji až do 
rána. 

 
Vaše díla vynikají velmi rozpozna-
telným stylem: barevností, sym-
bolikou a metaforami, působením 
na emoce i jistou naléhavostí. 
Jaká témata, která ve svých obra-
zech zpřítomňujete, jsou pro vás 
klíčová? 

Ve svých obrazech mnohdy rea-
guji na masmediální kulturu, kulturní 
průmysl a jiné dobové fenomény  
s tím spojené. Kladu si pak napří-
klad otázky ohledně víry a její ztráty. 
Otázky týkající se intimity člověka. 
Identity člověka. Jaký má lidská 
duše potenciál? Otázkou pak pro 
mě není „jaký byl měl člověk být“, 
ale „kým člověk je“. Je tím, z čeho 
vychází. V duchu expresionismu se 
pak snažím dávat výraz všemu, co 
je protikladné, temné, odpuzující, 
syrové a také jemné, tiché, krásné, 
na povrch se deroucí, intuitivní. Mohl 
by to být v představě obraz člověka? 
Určitě, a stejně tak obraz života, svě-
ta i krajiny, ve které žije.

 
Vaše obrazy se často prostřednic-
tvím nečekaně konkrétních mo-
tivů vztahují k  pokroku a moder-

nímu světu. Máte obavu z  toho, 
jakým směrem se svět kolem nás 
ubírá?

Když se zamyslím, vyvstane 
přede mnou spousta otázek týkají-
cích se pokroku. Tak třeba rychlost 
a uspěchanost dnešního světa.   
K čemu je člověku všechna ta pře-
míra informací a podnětů, které 
současná společnost chrlí rychlostí 
světla a obklopuje ho, když má stále 
méně času? Zbývá nám potom čas 
na to zastavit se a něco silně procítit, 
prožít? Člověk je zahlcen a doslova 
přesycen smogem vizuálních, me-
diálních a jiných informací. To jsou, 
myslím, zneklidňující skutečnosti. 
Často bývají otázky s tím spojené 
součástí mých obrazů podbarvené 
lehkou ironií. Reaguji tak na sou-
časnou převahu racionality nad „sta-
rostí“ o duši. Ostatně tak tomu bylo  
i v případě některých mých aktuál-
ních obrazů na mé výstavě v Galerii 
Konírna ZUŠ. Výstava nesla název 
„Zbývá jen ticho“ a význam těch-
to slov nás může přenést do doby  
o několik staletí dříve, do doby baro-
ka. „Ať už jsi mlčel, nebo mluvil, zbý-
vá ticho“. Takové je znění citátu ve 
své úplnosti. Jeho autorem je barok-
ní malíř, hudebník a básník Salvator 
Rosa. A je velmi aktuální! Vybízí 
totiž k utichnutí, k nutné potřebě pro-
citnout, něco tiše procítit. To se ne-
ztotožňuje s tím, co současný člověk 
prožívá. Přesněji, jakým způsobem 
vstřebává vše, co se ho dotýká a co 
jej obklopuje. Po vzoru konzumně 
nastavené společnosti polyká jeden 
požitek za druhým, aniž by znal jeho 
význam a hodnotu.

Jak byste charakterizoval svůj 
přístup k  tvorbě? Je to průzkum 
neprobádaného? Hra? Boj s  dé-
mony?

Je to především o objevování. 
O cestě, která není jednoznačná. Je 
křivolaká. 

 
Věřím, že i běžně poučený laik ve 
vašich dílech objeví řadu inspi-
račních zdrojů či přímo odkazů na 
proslulé obrazy či malíře. Do jaké-
ho období světového malířství se 
rád obracíte?

Tato tendence vztahování se 
k citacím nebo k odkazům na kon-
krétní díla z dob minulých je jedním 
z typických prvků celého postmoder-
nismu. Zahrnuje v sobě individuální 
postoje umělců ve všech oblastech 
umění, kteří pracují po stránce for-
mální i obsahové v rovině ideí plu-
ralismu. Před patnácti lety pro mě 
byla tato zákonitost velmi aktuální 

a atraktivní. Velmi rychle se však  
v kultuře ukotvila v takové míře, 
až se stala trendem, souvisejícím  
s převládající estetikou takzvané 
globálnosti v umění. A dala vznik-
nout něčemu, co se stává čím dál 
více viditelnější a zřejmější pro ná-
vštěvníky galerií po celém světě, 
bez ohledu na to zda obdivují umění 
v Praze, Paříži nebo New Yorku.  
Z děl se pomalu vytrácí autonomní 
charakter. Vše jakoby splývá a nese 
podobné znaky. Pakliže v mé tvorbě 
užívám tyto principy vzešlé z ideí 
postmoderny, pak jedině okrajově 
a ponechávám jim jasně vyme-
zený prostor a význam. Primárně 
zůstávám po dlouhou dobu věrný 
zásadám vzešlých z barokní malby 
a především barokní filozofie. Ta  
v sobě zahrnuje dualitu, klade vedle 
sebe protikladné principy. Do baroka 
se tedy vracím rád a vždy se znovu 
poučím. Když jsem studoval na aka-
demii, byl pro mě inspirací Francisco 
Goya, pro jeho vytříbený smysl pro 
malířské gesto. Uplynulo hodně 
času a já objevuji třeba Rembranta. 
Ale už jinak než jsem ho znal. 

 
Vaše obrazy vlastní galerie i sou-
kromí sběratelé v několika zemích 
Evropy i v USA. Je nějaká meta ve 
vaší tvorbě, kterou považujete za 
předěl a které si vážíte nejvíc?

Nedávno se mě někdo ptal, ja-
kou barvu mám nejraději. Ten pocit 
neznám. Není pro mě barva, kterou 
mám raději než jinou. Je pravda, že 
mám za sebou období, kdy na mých 
obrazech převládala zelená, později 
modrá anebo fialová. Zelená se ne-
obejde bez oranžové, která s ní tvoří 
protipól. Modrá k sobě potřebuje 
nutně žlutou ze stejného důvodu. 
Fialová zase oživne pod záblesky 
jemně zelenožluté. Nejde o množ-
ství, ale o míru. Jiný člověk se mě 
ptal, který obraz mi přinesl nejvíce 
radosti. Jinými slovy, který považuji 
za nejzdařilejší. Je to podobné jako 
s těmi barvami. Poněvadž je to vše 
součástí objevování, vím, že cesta 
za nejzdařilejším obrazem může být 
ještě pořád přede mnou. Jinak bych 
to nedělal. Umění není v zásadě ani 
o úspěchu. Je hlavně o vizi a vůli. 
Často jsem nucen vzdát se na této 
cestě pohodlí i jistoty. A to jsou pro 
mě mety, které překonávám.  A ne-
být mé milované a milující partnerky 
Kateřiny, mé obrazy by nebyly ve 
své barevnosti tak radostně zářivé, 
jako jsou od chvíle, kdy jsme se po-
tkali.

Martin Weiss

Veletrh Art Prag 2019 a Pavel Vašíček před svým obrazem S vědomím bez vědomí.

Na výstavě v Galerii Konírna ZUŠ s Evou Ševců a studenty 1. ročníku gymnázia.



8 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ PROSINEC 20218 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Žáci Sokola Mnichovo Hradiště bronzoví v turnaji Českého poháru!
Po úspěšně odehrané kvalifikaci 
jsme se přihlásili k pořadatelství dal-
šího turnaje Českého poháru a byla 
nám přidělena třetí osmička týmů  
v čele s Duklou Liberec, Lvy Praha 
B a VK Karlovarsko, tedy zálohami 
extraligových týmů. Dále se do této 
skupiny kvalifikoval VK Jirkov, Volej-
bal Sokolov, Jiskra Havlíčkův Brod  
a VSK Český Krumlov. V pátek před 
turnajem se bohužel pro nemoci  
a karanténu musela odhlásit Dukla 
Liberec, takže jsme museli mírně 
upravit organizaci turnaje. V sobotu 
6. listopadu náš tým zahajoval celý 
turnaj v domácím prostředí proti VK 
Jirkov. 

SMH – VK Jirkov 1:2 (20,-17,-
7). Začali jsme dobře, minimálně 
jsme chybovali a všichni hráči hráli 
plně koncentrovaně. V druhé sadě 
jsme se bohužel začali dopouštět 
chyb na podání i přihrávce a v útoku 
jsme se báli útočit naplno. Soupeř 
tak naše útoky často ubránil a sám 

zakončoval bodové míče přes své 
útočníky, kteří byli znatelně přesněj-
ší a důraznější. Proto jsme prohráli 
druhou sadu a poměrně jasně i tie-
-break.

SMH – Volejbal Sokolov 1:2 
(-28,-15,-11). Také druhé dopole-
dní utkání jsme začali dobře, ale 
postupně soupeř přebral aktivitu  
a byl lepším týmem. Znovu nás trápil 
nedostatečně důrazný útok a nedo-
rozumění v obraně. Navíc se sou-
peři úžasně rozehrál vysoký kapitán 
týmu Zahrádka, který nás ničil jak na 
síti, tak na podání. První set jsme 
sice vyhráli, ale ve druhém nám So-
kolov nedal šanci a v tie-breaku pak 
také ne, když vedl již 14:5. Při po-
dání Pospíšila jsme ještě živili naději  
a dali pět bodů v řadě, ale nakonec 
se obrat nepodařil.

SMH – Lvi Praha B 2:0 (10,10).  
V odpoledních zápasech jsme ko-
nečně začali předvádět hru, která 
nás zdobila v HK. Dobré podání  

a kvalitně dohrávané míče v útoku 
po dobré obraně a přesné nahrávce. 
V tomto zápase jsme byli jasně lepší 
a soupeři nedali šanci.

SMH – Jiskra Havlíčkův Brod 
2:0 (13,15). Také poslední sobotní 
zápas se z našeho pohledu vydařil. 
Vyšší protihráče jsme přehráli přes-
ností a větším důrazem na podání i 
na bloku. Dařilo se nám zrychlovat 
hru středem, ale hlavně bodovat po 
útoku z hlavního kůlu. Všichni hráči 
již zvládli postavení ve hře, hráli dob-
ře na svých postech a současně se 

skvěle navzájem doplňovali.
SMH – VK Karlovarsko 2:1 (21,-

23,12). V prvním nedělním utkání 
jsme výborně začali a zvládli jako 
ve všech předchozích duelech prv-
ní set. Jenže v druhém se soupeř 
zlepšil, a my jsme mu tak nedokázali 
odskočit na větší bodový rozdíl. Za 
vyrovnaného stavu pak byli po dvou 
našich chybách úspěšnější hosté. 
Tím jsme si výrazně zkomplikovali 
situaci, protože Jirkov na sousedním 
hřišti sice porazil 2:0 Sokolov, ale my 
jsme ztratili důležitý bod v boji o dru-

Poradenský program pro děti, mladistvé a rodiče
Organizace Laxus v Mnichově 
Hradišti již dlouhodobě poskytuje 
poradenské služby pro děti, mladist-
vé i jejich rodiče. Služba je určena 
především pro takové děti a rodiče, 
kteří se nacházejí v nepříznivé soci-
ální situaci, jež souvisí s narušením 
vztahů a znevýhodňujícím rodinným 
sociálním prostředím. 

Pracujeme s klienty, kteří mají 
problémy s chováním, konflikty se 
společenskými normami, experi-
mentují s návykovými látkami nebo 
jsou závislostmi ohroženi. „Zjedno-
dušeně a srozumitelněji řečeno se 
dá říct, že pracujeme se všemi dět-
mi, které řeší různé trable ve škole 
(třeba do ní moc nechodí, „zlobí“ 
apod.) nebo doma, zkoušejí experi-
mentovat s návykovými látkami, čas-
to s marihuanou, alkoholem a další-
mi drogami. Zároveň jsme tady pro 
rodiče, kteří s takovou situací chtějí 

něco dělat a potřebují podporu, po-
moc nebo nasměrování, jak z toho 
ven,“ říká Tereza Müllerová.

Cílem naší služby je nejen 
podpora, pomoc, ale i prevence.  
S klienty pracujeme v rámci individu-
álních sezení, v průběhu poraden-
ského procesu přizýváme i rodinné 
příslušníky, partnery, je-li to pro 
řešení situace vhodné nebo potřeb-
né. S dětmi také pracujeme v rámci 
dětské skupiny. Zájemci o službu se 
k nám dostávají několika cestami: 
dobrovolně z vlastní vůle, na zá-
kladě doporučení nebo uloženého 
opatření soudu či OSPODu (Orgán 
sociálně-právní ochrany dětí, pozn. 
red.), často také na doporučení ško-
ly. Službu zde zajišťuje poradenská 
pracovnice Ambulantního centra  
v Mladé Boleslavi Tereza Müllero-
vá, která má dlouholeté zkušenosti  
v poradenské práci s lidmi potýkající-

mi se se závislostí, preventivní práci  
s dětmi a mladistvými, vedením 
skupiny a rodinným poradenstvím. 
Na vedení dětských skupin se podílí 
také speciální pedagožka a sociální 
pracovnice s dlouholetou zkuše-
ností s prací s žáky základních škol  
a mladistvými. 

Ukazuje se, že pro tento typ 
poradenství je zásadní důvěra  
a bezpečný kontakt s dítětem, či 
rodiči. „Lidský vztah a bezpečí 
jsou základními kameny pro dobře 
odvedenou práci s našimi klienty, 
zároveň je to to nejcennější, co jim  
v rámci prevence můžeme předá-
vat,“ popisuje Tereza Müllerová  
a dodává: „Program šijeme našim 
klientům na míru, musíme vychá-
zet z jejich individuálních příběhů, 
emocí, obtíží apod. Každý k nám 
přichází s takovým svým vlastním 
jedinečným uzlíkem, který společ-

ně rozplétáme a hledáme společně 
správné cesty, jak z toho ven.“ Pro 
práci s dětmi využíváme i moderních 
terapeutických a poradenských pří-
stupů, pracujeme s terapeutickými 
kartami, používáme herní pískovi-
ště, takzvaný Sandplaying, a další 
metody.

V Mnichově Hradišti jsme pravi-
delně každou středu v odpoledních 
hodinách v prostorech Volnočasové-
ho centra v Podzámecké ulici. V pří-
padě zájmu o konzultaci je nutné se 
dopředu objednat, a to na telefonním 
čísle 733 184 995 přímo u pracov-
nice Laxus z. ú., nebo kontaktovat 
OSPOD Mnichovo Hradiště, (Soňa 
Košková, tel. 326 776 703). 

Činnost organizace Laxus je 
podporována městem Mnichovo 
Hradiště.

Jana Vondrová,
Laxus / Semiramis

Kamila Podlahová z organizace Anděl Strážný: 
Vracím pomoc, kterou jsem kdysi sama dostala 
Je to již několik měsíců, co u nás  
v organizaci Anděl Strážný, v regis-
trované sociální službě poskytující 
tísňovou péči, začala pracovat Ka-
mila Podlahová. Kamila se narodila 
v roce 1991 v jihočeských Prachati-
cích. Ne všechny dny v jejím životě 
však byly tak malebné, jako den 
jejího narození. 

Ve svých 25 letech one-
mocněla akutní lymfoblastickou 
leukémií a ze dne na den přišla  
o bezstarostné dospívání. A i když 
to bylo, řečeno Kamilinými slovy, 
velmi náročné životní období, bylo 
zároveň dobou, kdy si uvědomila, 
jak důležité je zdraví, jak důležité je 
být tu pro druhé, když nás potřebují 
a to nejhlavnější, že i ona chce po-
máhat lidem tak, jak oni tenkrát po-
mohli jí. A proto s jejím souhlasem 
píšeme tyto řádky. Jak Kamila sama 
říká: ,,Moc se mi tu líbí. Vždy jsem 
v sobě měla zakořeněnou úctu ke 
stáří a moudrosti, kterou toto životní 
období v sobě má. Už tenkrát jsem 
měla svého anděla strážného a nyní 
mám dalšího a moc ráda bych vám 
o něm řekla víc.”

Hlavním posláním naší orga-
nizace je, aby lidé mohli zůstat co 
nejdéle ve známém prostředí jejich 
domovů a nemuseli odcházet do po-
bytových zařízení. S pomocí tísňo-

vé péče mohou zůstat žít tam, kde 
to znají a mají rádi, s pocitem, že 
pokud se jim cokoliv stane, pomoc 
vždy přijde, a to téměř okamžitě. 
Anděl Strážný poskytuje jistotu, bez-
pečí a pomoc v krizových situacích 
seniorům, lidem se zdravotním po-
stižením či lidem nacházejícím se  
v krizové životní situaci, doma i ven-
ku, ve chvílích, kdy jsou sami. Anděl 
Strážný lidem pomáhá prostřednic-
tvím mobilního monitorovacího zaří-
zení s SOS tlačítkem. Toto zařízení 
je napojeno na dispečink organiza-
ce, který je klientům k dispozici 24 
hodin denně, 365 dní v roce. 

V praxi Anděl Strážný funguje 
následovně. Budoucí klient se dozví 
o naší službě a projeví o ni zájem 
na bezplatné nonstop infolince 800 
603 030, kde mu odborně vyškole-
ní pracovníci dispečinku poskytnou 
veškeré informace a předají kontakt 
na sociální pracovnici v místě jeho 
bydliště. Následně si se sociální pra-
covnicí domluví den a čas schůzky, 
ona přijede k němu domů a předá 
mu veškeré informace, mobilní mo-
nitorovací zařízení, vše podrobně 
vysvětlí a službu individuálně nasta-
ví na míru. 

Díky monitorovacímu zařízení je 
náš klient v nepřetržitém hlasovém  
a elektronickém kontaktu s odbor-
ným personálem. Ten je schopen 

mu zprostředkovat neodkladnou 
pomoc v případě náhlého ohrožení 
zdravotního stavu nebo života (na-
příklad při pádu, náhlém zhoršení 
zdravotního stavu, apod.). Součástí 
služby Anděla Strážného je i kontro-
la zdravotního stavu klienta, připo-
mínání léků či tzv. Povídavá linka. Ta 
eliminuje pocity osamění díky pláno-
vaným a připravovaným hovorům na 
míru. Klient si na základě této služby 
může popovídat o tom, co ho trápí, 
co má rád (hádanky, historie, apod.) 
či si s dispečerkami zahrát různé 
kvízy. 

Mobilní monitorovací zařízení 
poskytujeme našim klientům formou 
zápůjčky zcela zdarma, klient platí 
pouze měsíční paušál za služby ve 
výši 350 Kč až 450 Kč, přičemž lze 
zažádat o příspěvek na péči, kte-
rý tuto platbu pokryje (s vyřízením 
může pomoci sociální pracovnice či 
pracovníci dispečinku). 

Naše organizace má celore-
publikovou působnost, deset let 
zkušeností a první měsíc služby po-
skytuje v rámci adaptačního období 
klientům zcela zdarma. Naším cílem 
je co nejvíce oddálit život v pobyto-
vých zařízeních a zachovat našim 
klientům psychické zdraví a lidskou 
důstojnost i ve vysokém věku. 

Jedné z našich klientek, paní 
Haně, je 100 let, za druhé světové 

války přišla o část rodiny v koncen-
tračním táboře Terezín, přesto je 
velmi čiperná a plná života. Naše 
zařízení jí už několikrát pomohlo. 
Paní Hana na TIPEC (mobilní moni-
torovací zařízení tísňové péče) nedá 
dopustit a chválí si službu slovy: 
„Kromě toho, že mám u sebe SOS 
tlačítko, jsem s děvčaty na dispečin-
ku stále ve styku. Volají, jak se mi 
vede. Popovídáme si na Povídavé 
lince nebo mi připomínají další dů-
ležité věci. Je to velký vynález. Vů-
bec jsem netušila, že něco takového 
může být. Ta technika ve všem velmi 
pokročila.“ Paní Hana kolem sebe 
má rodinu, která jí pomáhá, ale díky 
naší službě má jistotu bezpečí a i ve 
svém věku může bydlet sama. 

Dovolte na závěr pár slov naší 
Kamily: ,,Jsem ráda, že jsem se sta-
la součástí týmu Anděla Strážného, 
všech těch příběhů a že mohu šířit 
osvětu o naší organizaci, protože 
mnohdy je největším problémem 
nejen strach z neznámého, ale i sku-
tečnost, že lidé o službě, jako je ta 
naše, ani nevědí. A stejně tak ráda 
jsem za to, že mohu společnosti vra-
cet to, co mi bylo tolikrát dáno, vlíd-
nost, zájem o druhé a vůli pomáhat 
těm, kteří to potřebují.

Kamila Podlahová,
Anděl Strážný

hé místo ve skupině, které by zna-
menalo postup do druhé osmičky. 
Ovšem na to jsme nemohli myslet 
a museli jsme vybojovat tie-break, 
což se nám díky výborným výkonům 
všech hráčů na hřišti povedlo.

SMH – VSK Český Krumlov 2:0 
(9,10). V posledním utkání tohoto 
turnaje jsme předčili soupeře ve 
všech herních činnostech a zaslou-
ženě jsme jasně zvítězili. Kluci před-
váděli téměř bezchybnou hru, za což 
sklízeli potlesk přihlížejících diváků. 
Ani takto jasný výsledek nám ovšem 
nestačil na nahrazení výpadku ze 
sobotního dopoledne a ztracený set 
s Karlovarskem nás hodně mrzel. 

V turnaji jsme skončili na pěk-
ném třetím místě, se stejným počtem 
bodů jako druhý Sokolov, ovšem So-
kolov místo nás posunul do druhé 
osmičky lepší poměr setů. Turnaj 
vyhrál Jirkov, který ztratil jediný set 
s námi a předváděl také nejlepší 
hru. Za měsíc se tedy budeme chtít 

lépe připravit na turnaj do Karlových 
Varů, kde bychom chtěli tentokrát 
bojovat o postupové příčky.

Přesto lze výkony žáků Sokola 
Mnichovo Hradiště hodnotit velice 
pozitivně a jejich hra se zápas od 
zápasu zlepšuje. Na celkovém tře-
tím místě v tomto turnaji se podíleli: 
smečaři Ondřej Kysela, Jan Litvik, 
Ondřej Štejnar a Jakub Krejčiřík, blo-
kaři Marek Jansta, Zbyněk Marcín, 
Vítek Pospíšil a Matyáš Kryst, dia-
gonální hráči Vítek Kysela a Štěpán 
Bubeník, libero týmu Martin Benda 
a kapitán a nahrávač týmu Tomáš 
Skřivan. Z důvodu karantény chyběl 
druhý nahrávač Ondra Švejdar. Více 
méně se vykrystalizoval tým a posty 
hráčů pro zbytek sezóny a nyní se 
budeme připravovat na příští turnaj  
v rámci tréninků a zápasů v krajském 
přeboru mladších a starších žáků.

    
Jiří Skřivan,

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Muži SDH Sychrov se stali 
vicemistry Jizerské ligy

Rok se s rokem sešel a já vás opět 
mohu seznámit s tím, jak se v le-
tošním roce vedlo našim hasičům  
v požárním útoku v seriálu soutěží  
Jizerská liga 2021.

Vzhledem k restrikcím na začát-
ku sezóny jsme mohli začít soutěžit 
až od července. Takže soutěže po-
řádané obvykle v květnu a červnu se 
musely buď zrušit, nebo přesunout 
do prázdninových termínů, přesto 
jsme se mohli letos zúčastnit cel-
kem 13 soutěží. Jen připomenu, že 
v loňské sezóně jsme se zúčastnili 
devíti soutěží a naše ženy se staly  
I. vicemistryněmi a muži II. vicemist-
ry Jizerské ligy 2020.

První letošní kolo Jizerské ligy 
se uskutečnilo 3. července v Duben-
ci, poslední pak 26. září v Radimovi-
cích. Celkem sedm soutěží se ode-
hrávalo o prázdninách, tedy v době 
dovolených, pro všechny tak bylo 
náročné skládat družstva a stavět je 
na start. Ale i přes tyto komplikace 
se soutěží pravidelně účastnilo 12 
družstev žen (celkem bylo přihlá-
šeno 23 týmů) a 19 družstev mužů 
(celkem 39 týmů). A nyní už k našim 
výsledkům. 

Družstvo žen ze Sychrova za-
čalo stejně jako v loňském roce, 
tedy na nebodovaném místě, muži 
si přivezli prvních pět bodů. Další 
kolo se konalo u nás na Sychrově  
u Mnichova Hradiště. My, ženy, jsme 
se umístily na krásném druhém mís-
tě, muži na šestém. Poté se ženám 
moc nedařilo a prakticky první polo-
vina ligy pro nás byla noční můrou 
– z šesti závodů jsme po čtyřech  
z nich končily bez bodů. V druhé 
půli soutěže se to konečně zlomilo 
a my začaly sbírat cenné body do 
celkového hodnocení. Celkem jsme 
se čtyřikrát umístily na druhém mís-
tě, jednou jsme byly čtvrté, jednou 
páté a dvakrát šesté. Nakonec jsme 
nebodovaly celkem pětkrát. Získaly 

jsme 59 bodů, a v celkovém hodno-
cení tak obsadily šestou příčku. Tak 
jako se vloni dařilo nám, tak se letos 
dařilo našim mužům. Ti si pouze  
z jednoho závodu přivezli nulu. Tři-
krát byli na stupni nejvyšším, dvakrát 
na druhém, jednou na třetím, jednou 
na pátém, jednou na šestém, dva-
krát na osmém, jednou na jedenác-
tém a jednou na čtrnáctém místě. 
Celkem získali krásných 130 bodů  
a právem se stali I. vicemistry Jizer-
ské ligy pro rok 2021. 

Slavnostní vyhlášení soutě-
že  se letos uskutečnilo 8. října  
v Kacanovech a oceněná družstva si 
mohla, na rozdíl od loňského roku, 
osobně převzít svá ocenění, tak jak 
je zvykem.

I letošní sezóna byla náročná 
a hektická. Opět jsme se nevyhnuli 
technickým problémům ani úrazům 
a doufáme, že příští rok bude v tom-
to ohledu lepší. Vloni jsem do Ka-
melotu psala, že my z SDH Sychrov 
jsme jeden velký tým složený z týmu 
žen, týmu mužů, jednoho trenéra  
a našich rodin a že havně našim 
rodinám patří náš velký dík za trpěli-
vost a podporu, to stále platí. 

Hodně klidu a pevné zdraví nám 
všem.

Zdeňka Stará,
SDH Sychrov
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KINO

8. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ETERNALS

2. PROSINCE, 18:30, FILMOVÁ PROJEKCE, BESEDA, AUTOGRAMIÁDA
TADY HLÍDÁME MY
Film uvede režisér, producentka, herec Š. Tuček a dva filmoví jezevčíci. Po 
projekci následuje beseda a autogramiáda.

3. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
4. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MYŠI PATŘÍ DO NEBE
4. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZÁTOPEK
5. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY
8. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JEDINĚ TEREZA

9. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
GORBAČOV. RÁJ
10. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI
11. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL

15. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VLK A LEV: NEČEKANÉ PŘÁTELSTVÍ
16. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPIDER MAN: BEZ DOMOVA

KALENDÁR AKCÍˇ

21. PROSINCE, 17:00, CIRKUSOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO RODIČE A DĚTI
VÁNOČNÍ CIRKUS (ARTISTICKÁ SKUPINA MISTRAL) 
Mistral vystupuje od roku 2005 a získává ocenění na evropských festiva-
lech. Artisté jsou nejen z ČR, ale i z Německa, Itálie a dalších zemí. Srdcem 
cirkusu je klaun Charlie Rigetti, který baví diváky každého věku. Vstupenky 
si můžete rezervovat na stránce kino.mnhradiste.cz nebo koupit v předpro-
deji na městském infocentru a u pokladny kina. Doprodej vstupenek bude 
na místě hodinu před začátkem akce. Děti do 2 let mají vstup zdarma.

17. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KAREL
18. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
18. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ 
19. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MŮJ SOUSED TOTORO

22. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL

12. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
14. PROSINCE, 18:30, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
RACE ACROSS AMERICA
Cyklomaratonec D. Polman a film a vyprávění o jeho účasti v nejtěžším 
silničním cyklistickém závodě světa napčíč celými Spojenými státy.

22. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TADY HLÍDÁME MY
23. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

OSTATNÍ
1., 15 A 29. PROSINCE, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
Pravidelná možnost konzultovat stavební záměry s architektem města.

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

Kino zve na netradiční 
sportovní přednášku
Daniel Polman je cyklomaratonec  
a před dvěma lety se zúčastnil v USA 
nejtěžšího silničního cyklistického 
závodu světa. O tomto závodě nato-
čil jeho kamarád Petr Novák téměř 
hodinový film Americkej DREAAM, 
který Daniel doplňuje přednáškou  
a následnou besedou s diváky.

Race Across America (RAAM), 
česky Závod napříč Amerikou, je cy-
klistický závod v USA, který se jezdí 
od roku 1982. Jde o nejdelší a nej-
těžší silniční cyklomaraton na světě. 
Závod je zvláštní tím, že se jede bez 
oficiálních přestávek, rozhodují si  
o nich sami závodníci, čas jim ov-
šem běží stále. 

Délka trasy je 4940 km a vede 
napříč Amerikou od západu k vý-
chodu, z Kalifornie do Marylandu. 
Je delší než Tour de France a je 
velmi fyzicky náročná. Vede třemi 
pouštěmi s teplotami až 50°C, přes 
tři horská sedla s výškou 3000 me-
trů, kde jsou teploty okolo nuly, 
přes pláně s nekonečnými rovinami  
a silným větrem i územím s častými 
dešti. Nejlepší závodníci ji proje-
dou za 8 až 10 dní. Rekord trasy je  
7 dní, 15 hodin, 56 minut z roku 2014  
a jeho držitelem je Christoph 
Strasser z Rakouska (RAAM vyhrál 
šestkrát). Počet účastníků se pohy-
buje mezi 300 až 400 závodníky. Až 
polovina závodníků z důvodů vyčer-
pání nebo ze zdravotních důvodů 
závod vzdá. Kromě jednotlivců se 
jede i týmová soutěž. Limit dojetí je 

288 hodin, tedy 12 dní.
Dan Polman z Nové Paky zvlá-

dl v červnu 2019 tento závod za 10 
dní, 19 hodin a 49 minut a vylepšil 
nejlepší český čas i umístění, když 
dojel na celkovém 7. místě a na  
4. místě v kategorii do 50 let. Je tepr-
ve třetím Čechem v historii závodu, 
který jej dokončil. Denně ujel kolem 
460 km a spal v průměru jen necelé 
dvě hodiny.

Jak je možné takto extrémní vý-
kon vydržet? Co vše lze na cestě na-
příč USA zažít a vidět? Odpověď na 
tyto i mnoho dalších otázek uslyšíte 
přímo od Dana Polmana. Na místě 
bude možné též zakoupit Danovy 
knihy a další věci z jeho e-shopu: 
Danielpolman.com/e-shop.  

V našem kině vystoupí v úterý 
14. prosince od 18:30 hodin. Vstup-
né činí  120 Kč.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Výsledky podzimní akce 10 000 kroků

29. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPIDER MAN: BEZ DOMOVA
30. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK: DOBRO DOŠLI
31. PROSINCE, 16:30, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
Pokračování pohádky o loupežníku Karabovi s T. Klusem nebo O. Vetchým. 
Silvestrovské promítání, před kterým každý divák obdrží na přivítanou 
sklenku sektu.

2. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZPÍVEJ 2

INZERCE

Do Mnichova Hradiště 11. listopadu v podvečer opět zavítal svatý Martin 
na bílém koni. V podání členů spolku Žijeme pro Hradiště se účastníci akce 
mohli seznámit s legendou o setkání římského vojáka Martina s žebrákem, 
jemuž Martin věnoval polovinu vlastního pláště, po čemž přehodnotil svůj 
život, opustil armádu a dokonce založil klášter. V doprovodu kostýmovaných 
organizátorů se příchozí zapojili do lampionového průvodu mířícího od radni-
ce do farní zahrady, kde na všechny čekalo občerstvení. (wes)

Do města zavítal sv. Martin

Akce 10 000 kroků je již za námi  
a přichází závěrečná rekapitulace. 
Do podzimní výzvy se přihlásilo 56 
zájemců (18 mužů, 38 žen), z toho 
44 jich bylo aktivních (tj. nahráli 
alespoň jednu svou aktivitu). Mezi 
těmito účastníky byli i dva junioři (9 a 
10 let), nejstaršímu účastníkovi pak 
bylo 82 let, i před ním klobouk dolů! 
Jen pro zajímavost ještě uvedu, že 
nejtěžší účastník si navážil 140 kg!

A kolik kilometrů jsme společně 
vlastně pod hlavičkou města Mni-
chovo Hradiště nachodili? Celkem 
to bylo neuvěřitelných 11 068,91 km!

A kdo skončil na stupních ví-
tězů? Mezi ženami gratuluji Aleně 
Hejlové, druhé místo obsadila Klára 
Řezáčová (v obou případech jde již 
o osvědčené „výzvařky“, které se za-
pojily i do dubnové akce), na třetím 
místě je pak Renata Venclová. Mezi 
muži se na hodnocená místa dostali 
taktéž borci známí z dubna: první 
místo náleží Františku Koliášovi, 
který si zaslouží pomyslné famfáry 

i za svůj téměř neuvěřitelný výkon 
posledního dne, kdy ušel neskuteč-
ných 116,2 km! Ano, čtete dobře! 
Pro někoho třeba i týdenní kilome-
tráž, pro našeho vítěze jednodenní 
záležitost! Druhé místo patří Tomáši 
Hejlovi, třetím v pořadí je pak Jiří 
Šmidrkal, náš nejstarší účastník!

Početně silně zastoupený byl 
devítičlenný Team Continuo, jenž 
nenašel přemožitele. Gratuluji tedy 
všem, kteří reprezentovali pod hla-
vičkou tohoto týmu.

Máme tu i naše dva juniory, 
kterým tleskám, chválím je a jejichž 
výdrž obdivuji. Štěpán Langr nacho-
dil krásných 103,67 km, Barbora To-
mášová pak 129,01 km. A nevedli si 
špatně ani v porovnání s dospěláky!

Na mnohé z účastníků výzvy 
se s drobnými cenami od města 
Mnichovo Hradiště a Klubu českých 
turistů, odboru Mnichovo Hradiště 
sice nedostane, ale upřímně věřím 
tomu, že výhercem je každý, kdo 
překonal sám sebe a zasvětil pra-

videlnému pohybu volný čas. Snad 
se pro vás stal pohyb příjemnou 
radostí, bez které si svůj den již ne-
dokážete představit (pokud tomu tak 
samozřejmě nebylo již dávno před 
výzvou). A je pak jedno, zda jste ušli 
denně dvacet kilometrů či jen sedm.

Zastavte se prosím, vy výše 
jmenovaní (plus členové Teamu 
Continuo, které jsem neuváděla 
jmenovitě), v informačním centru, 
kde na vás čekají diplomy diplomy a 
drobné ceny. Snad vás potěší, i když 
kvůli nim jste se v říjnu z gauče jistě 
nezvedali.

Pokud uvažujete o jarním zapo-
jení se do výzvy (www.desettisickro-
ku.cz/), vězte, že bude zase o něco 
příznivější, protože se připravuje 
mobilní aplikace, díky které nebude-
te muset při každém nahrávání ak-
tivity otevírat webový prohlížeč, ale 
vše zvládnete pohodlně z mobilu.

Markéta Tomášová,
Klub českých turistů MH

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

2., 9. A 16. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Program pro děti od 1 roku, s lektorkou od 10:00, předtím volný.

3., 10. A 17. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
3., 10. A 17. PROSINCE, 9:00 A 10:00
PÍĎALKY (CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI)
14. PROSINCE, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS
Večer s deskovou hrou na hrdiny, přihlašování do 10. prosince.
7. A 14. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Program pro děti od 1 roku, s lektorkou od 10:00, předtím volný.

2., 9. A 16. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB
Pro děti i dospělé. Na každé schůzce vzniká jeden určený výrobek.
1. A 15. PROSINCE, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Více informací u lektorky na tel. 774 263 770.
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ČSSD a SZ
Jak by se do budoucna mohla ideálně řešit politika od-
padového hospodářství v našem městě. Dejte své návr-
hy, postřehy a doporučení.

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 ODS.

Téma odpadu jsme 
zde již řešili. Stále ale 
je o čem diskutovat. 

Jde totiž o palčivou otázku a hlavně 
o finanční zátěž pro rozpočet města. 

Každý občan, a to včetně ko-
jenců, vyprodukuje svou existencí 
docela velké množství odpadu. Je to 
logické, jelikož prakticky každá věc, 
která se k nám dostane a slouží, 
buď jako potravina, nebo spotřební 
zboží, je vlastně budoucí odpad. To, 
že si potraviny nebo spotřební zboží 
zakoupíme, není, ač se to zdá nelo-
gické, poslední naše finanční vydání 
za výše uvedený sortiment. Opomí-
jenou oblastí každého nákupu je lik-
vidace odpadu, a to ať obalů, zbytků, 
vyřazených spotřebičů atd. 

Likvidace se provádí skládková-
ním, nebo pokud je odpad roztříděn, 
používá se jako druhotná surovina 
pro nové využití. Tomuto procesu 

se říká recyklace. Nejpodstatnější 
je stále se zvyšující cena za celý 
proces. Likvidace začíná svozem 
a pokračuje cestou na skládku, do 
třídírny, nebo spalovny. Z třídíren by 
přímou cestou měla druhotná suro-
vina putovat k výrobcům a spalovny 
by měly produkovat teplo pro domác-
nosti a firmy. Horší je, když z odpadu 
vznikne nový kopec někde v oblasti 
mimo obydlená území. To už je spí-
še téma ekologie než ekonomiky a 
financování tohoto problému. 

Díky zvýšeným nákladům se 
nevyhneme zvyšování poplatků 
za likvidaci odpadů. Spousta z vás 
emočně vybuchne: „Zase platit 
více!!!“ Ale taková je doba. My si 
musíme uvědomit, že se jedná o náš 
současný komfort a hlavně o zdravé 
životní prostředí pro naše potomky. 
Nebude to šikana ze strany města, 
ale tvrdá realita. Každý chce být ob-

  Petr Havel (ODS)
klopen čistotou, vzhledným okolím 
svého bydliště i zázemím pro svoje 
aktivity. Každý chce mít cesty a sil-
nice bez výmolů... Takto mohu jme-
novat do nekonečna. Kdo to zaplatí? 
Město? Ano, něco je v jeho silách, 
ale ne vše. Náklady na likvidaci netří-
děného odpadu jsou podstatně vyš-
ší než za odpad tříděný. Město má 
velmi dobrý systém svozu tříděného 
i netříděného odpadu. Nakoupilo 
velké množství sběrných nádob na 
tříděný odpad a zdarma je dalo do 
užívání občanům. Má velký funkční 
sběrný dvůr. Co bychom ještě chtě-
li? Začněme proto všichni důkladně 
třídit a dodržovat odpadovou politiku. 
Je to jediná cesta jak zabránit vzniku 
„nových kopců“ a pomoci při ochraně 
zdravého životního prostředí. Odbor-
níci ať řeší ekologičtější likvidaci od-
padu v budoucnu, ale my začněme 
třídit již dnes. Je to pro nás!    

V současné době 
a při pokračujícím 
trendu zdražování  

v podstatě všeho včetně energií na 
obyvatele nevyhnutelně čeká v nej-
bližší budoucnosti i zdražení svozu 
odpadu. A v souvislosti s tímto opět 
vyvstává otázka jak ideálně pořešit 
celkovou odpadovou politiku, tedy 
tak, aby byla efektivní a účinná, 
zároveň ekologická a hlavně spra-
vedlivá. 

Problematika odpadů je palčivá 
celosvětově, tedy alespoň v rozvinu-
tých krajinách (v těch rozvojových 
si s tím moc hlavu nelámou), a její 
řešení je velice komplexní, tedy nad-
míru složité a na místě je pozname-
nat, že snaha o hledání způsobu, co 
s tím vším „bordelem“ na světě přišlo 
zkrátka pozdě. A také s odpady úzce 

souvisí míra sociální inteligence. 
Čím uvědomělejší společnost, tím 
čistší ulice. Za tím mimo jiné stojí 
správná osvěta. Vždycky mě baví 
na cestách pozorovat příkopy podél 
silnic a cest, a to hlavě v odlehlých 
lokalitách. Když je tam bordel, pohá-
zené igelitové pytle apod., něco není 
v pořádku. Co nutí lidi k takovému 
zbavování se odpadu?

Myslím, že hlavním motorem by 
měla být motivace občanů vytvářet 
odpadu co nejméně, tedy něco, aby 
sami chtěli. Logicky například už 
samotné zdražení služeb povede lid  
k zamyšlení jak minimalizovat do-
mácí produkci odpadu. Momentálně 
mi přijde, že žijeme v době hojného 
plýtvání. Zaplatil jsem si, a tak vyha-
zuji vše, neomezeně.

Z mého pohledu se velice 

  Jan Hluchý (ČSSD a SZ)
osvědčily recyklační kontejnery pro 
domácnosti. Neznám přesná data, 
nakolik je tato metoda pro město 
ekonomicky udržitelná, ale pro ob-
čany je to praktické. Další možné 
řešení by mohly být různě velké 
popelnice, čím menší, tím menší po-
platek. Ovšem pozor, jsme u sociální 
úrovně, aby nám někteří spoluobča-
né nezačali více pálit v kamnech. 
Další otázka je sběrný dvůr, v Mni-
chově Hradišti. Zatím je tu většina 
komodit zdarma (v Mladé Boleslavi 
300kg/občan/rok), to je řekl bych 
luxus, od kterého si ale, podle mě, 
budeme chtě nechtě muset začít po-
malu odvykat. Ideální řešení se ani 
neodvažuji domýšlet, zda-li vůbec 
existuje. Buďme uvědomělí, třiďme, 
kompostujme, minimalizujme odpad 
a vše se v dobré obrátí. Snad.

Na ideální řešení 
politiky odpadového 
hospodářství lze na-

hlížet z vícero pohledů. To nejdůleži-
tější z hlediska města je ale vyhovět 
zákonným požadavkům, které jsou 
dány novým zákonem o odpadech 
schváleným v prosinci uplynulého 
roku. A co nový zákon říká? Obec 
jako původce komunálního odpadu 
musí třídit druhotně využitelné slož-
ky odpadu, a to stále efektivněji. Po-
kud podíl vytříděného odpadu nedo-
sáhne určitého procenta, bude obec 
platit pokuty. Ukládání odpadu na 
skládku bude zdražovat, a to až na 
čtyřnásobek. Živnostníci produkují-
cí odpad ze své nevýrobní činnosti 
mají povinnost likvidovat takovýto 
odpad prostřednictvím specializova-
né firmy nebo na základě smlouvy  
s městem v rámci obecního systé-
mu. A v neposlední řadě je zákonem 
určeno jakým způsobem může měs-
to financovat své odpadové hospo-
dářství. 

Takže jak by mělo ideální odpa-
dové hospodářství vypadat? Nejlep-

ší a nejlevnější odpad je takový, kte-
rý nevznikne. Tak zní nejdůležitější 
poučka v této problematice. Ale co 
pak? Město by mělo zajistit dostatek 
nádob na tříděný odpad a co nejkrat-
ší docházkovou vzdálenost k nim. To 
zajišťuje požadovaný vysoký podíl 
třídění. Zároveň by měl být nastaven 
co nejefektivnější systém svozu jak 
směsného, tak tříděného odpadu 
– aby se nesvážely poloprázdné 
nádoby. Tím už se dostáváme k eko-
nomické stránce problematiky. Pro 
obce, které mají v katastru sklád-
ku nebo jiné zařízení na likvidaci  
a zpracování odpadu bude vždy 
odpadové hospodářství levnější, byť 
jen z potřeby menší logistiky. Ekono-
mičnost, a s tím spjatá spravedlnost 
provozu odpadové infrastruktury 
města, závisí na kontrolovatelnosti 
svozové společnosti a samotných 
producentů odpadů. Ceny služeb 
letí strmě vzhůru a množství odpa-
du roste, což pocítilo i naše město.  
V příštím roce se u nás přiblíží nákla-
dy na likvidaci odpadů k 20 milionům 
korun. Pokud bude systém nastaven 

  Jan Mareš (ŽpH)
tak, že omezí počet „černých pasa-
žérů a „vyčůránků“, bude přívětivý  
a bude fungovat ke spokojenosti vět-
šiny, ale už nikdy nebude „za hubič-
ku“ jako doposud.

Zákon o odpadech, vlastně spíš 
zákon o místních poplatcích, určuje 
tři možnosti financování městského 
odpadového hospodářství. Součas-
ný poplatek za systém „na hlavu“ 
je jednoduchý, ale nemá motivační 
faktor. Poplatek za odkládání komu-
nálního odpadu z nemovité věci je 
alternativou, která městu sice přináší 
více práce při jeho správě, ale dává 
majitelům nemovitostí volnost volby 
jaký objem a frekvenci odvozu od-
padu si dle ceníku vyberou. Na třetí 
systém – PAYT – zaplať, kolik vyho-
díš, není bohužel česká společnost 
ještě připravena. V poslední řadě je 
třeba zdůraznit, že podnikající fyzic-
ké a právnické osoby by si měly od-
pad ze své činnosti likvidovat na svůj 
náklad, tak jak to říká zákon, nikoliv 
na náklady ostatních občanů města.

Dobrodružnou stezkou Za železným pokladem Ralska
Krásné barvy podzimu se pomalu 
vytrácejí, ale i když bude kraj pod 
Ralskem holý, neztratí nic ze své 
krásy. Naopak, díky projektu Geo-
parku Ralsko nabídne zbrusu nové 
dobrodružství – objevitelskou virtu-
ální stezku Za železným pokladem. 

Telefon je dnes pro mnohé věr-
ným průvodcem, kamkoliv se vydají. 
Kdo s ním vyrazí do přírody Geopar-
ku Ralsko, může díky nové aplikaci 
podniknout cestu časem a ponořit 
se do místních historických příběhů. 
Virtuální stezka s prvky rozšířené 
reality zavede návštěvníky na mís-
ta spojená s těžbou železné rudy. 
Na jednotlivých zastaveních budou 
mít jedinečnou možnost potkat his-
torické postavy, které ovlivnily že-
leznorudné podnikání. S hrabětem  
z Valdštejna, Hartigem nebo Karlem 
z Biberštejna se dokonce mohou 
i vyfotit. Aplikace ale nabízí ještě 
mnohem víc.

Aplikace virtuální stezky Za že-
lezným pokladem Ralska využívá 
několik typů vizualizací – rozšířenou 
realitu, videosféru nebo video. Pro-
střednictvím telefonu návštěvníkům 
umožní stát přímo uprostřed dění. 
Jednou z možností je již zmíněné 
setkání s historickými osobnostmi, 
například zámek v Mimoni návštěv-
níkům ukáže sám hrabě Hartig. 
Funkční modely vysoké pece nebo 
hamru přímo na místech, kde pů-
vodně stávaly, osvětlí taje techniky. 
Prostřednictvím videa se pak ná-
vštěvníci mohou ve virtuálním světě 
podívat i pod své nohy, do hlubokých 
štol, kam jinak není přístup možný.

Virtuální stezka obsahuje je-
denáct zastávek, rozdělených do 
čtyř okruhů kolem Doks, Hradčan, 
Hamru na Jezeře a Mimoně. Jejich 
návštěva je spojena s nenáročnou 
procházkou, aby měl každý dostatek 
času a prostoru k objevování pomocí 

aplikace. Okruh Doksy má zastávku 
na Zámku Doksy a Havířském vrchu, 
Hradčanský okruh tvoří zastávky u 
rybníku Držníku, Rozcestí u Trojzub-
ce a obce Boreček. Nejméně nároč-
ný je mimoňský okruh po náměstí 
a zámeckém parku, dobrodružný je 
pak okruh hamerský se zastávkami 
na Děvíně a Schächtensteinu.

Prvním krokem je stáhnutí ap-
likace do vašeho chytrého telefonu, 

ideálně doma přes wifi, odkaz nalez-
nete na stránkách www.visitralsko.
com. Pak stačí jen vyrazit do terénu, 
najít informační tabule ke stezce 
(mapka je taktéž k dispozici na strán-
kách www.visitralsko.com) a načíst 
QR kód v záhlaví tabule. Vizualizace 
se následně již spustí automaticky  
a otevře vám vrátka do jiného a zají-
mavého světa. 

Aplikace virtuální stezky s bo-
hatou nabídkou vznikla v rámci 
projektu Geoadventures podpoře-
ného Evropskou unií, jehož dalším 
počinem bude geoturistický portál, 
který nabídne přehled přes 150 
zajímavých lokalit v Geoparku Ral-
sko a německo-polském Geoparku 
Mužakovský oblouk. Dobrodružství 
objevování tedy s virtuální stezkou 
teprve začíná. 

Pavla Růžičková,
Geopark Ralsko

Proč železná ruda?
Zdejší krajina byla vždy chudá na 
výnosy ze zemědělství, nabízela 
však dobré podmínky pro těžbu 
železné rudy. Od 16. do konce 
18. století se průběžně objevo-
valy snahy ji těžit a zpracovávat. 
A právě stopy této činnosti si Ge-
opark Ralsko vybral jako námět 
nového projektu virtuální stezky  
s rozšířenou realitou.

Problémy spojené  
s nadměrnou pro-
dukcí odpadů vidíme 

dnes a denně. Upřímně řečeno 
jsem byla velký kritik rozhodnutí 
vedení města, že se vývoz popelnic 
pro občana nejen zdraží, ale navíc 
bude komunální odpad odvážen jen 
jednou za 14 dní. Mé předpoklady 
přeplněných popelnic kolem domů 
bytových domů se ale nepotvrdi-
ly, což jsem samozřejmě upřímně 
ráda. My, jakožto čtyřčlenná rodi-
na, máme mnohdy problém popel-
nici pro komunální odpad naplnit. 
Snažíme se hodně třídit, a pokud 
možno nakupovat bez obalu (třeba 
volně prodejnou, ne balenou zeleni-
nu a podobně). Vítám ale možnost, 
že pokud by to někomu nestačilo, 
může stále využít odvoz zdarma do 
sběrného dvora. Pokud vím, budou 
zde od nového roku limity na suť  

a podobné materiály. Limit jedné 
tuny na občana na rok je ale dle 
mého názoru naprosto dostatečný. 
Stejně tak, pokud si občan objednal 
menší popelnice na tříděný odpad  
a nyní pozoruje, jak velkou část od-
padu dokáže vytřídit, může si uvě-
domit, že kapacita malé popelnice je 
pro něj nedostatečná. Bohužel nelze 
popelnici vyměnit za větší, i zde však 
zůstává možnost odvozu zdarma do 
sběrného dvora. Před ním také na-
jdete popelnice na jedlé tuky.

Pojďme ale k mým doporuče-
ním. Hodně se mi líbí, jak si místní 
základní škola a další organizace 
snaží přivydělat sběrem papíru. Toto 
bych úplně klidně ale rozšířila i tře-
ba na kovy, možná i další komodity, 
které se ještě zpětným výkupem dají 
zpeněžit. Popelnice na kovový od-
pad, která je v Sokolovské ulici, by 
klidně mohla být „školní“. Představuji 

  Jana Šťastná (ANO)
si to tak, že by studenti i rodiče byli 
motivováni v třídění například hliní-
ku. Určitě se sem tam nějaká nápo-
jová plechovka objeví snad v každé 
rodině. Proč to tedy ještě nezpeněžit 
ve prospěch školy?

Alfou a omegou všeho je ale 
jednotlivec. Odpadové hospodářství 
jako takové, ale zejména i změny  
v třídění odpadů, se dotýkají každé-
ho z nás. Není to tak dlouho, kdy do 
papíru nepatřil třeba obal od vajec, 
tedy již jednou recyklovaný papír. 
Stejně tak obaly od nápojů (tetra-
paky) nemusíte nutně donášet do 
speciálních kontejnerů, kterých není 
v našem městě mnoho a budou spí-
še jen ubývat. Sešlápnuté je můžete 
dávat do plastů. Podtrženo sečteno, 
je toho hodně. Alespoň malými krůč-
ky by ale s tříděním měl začít každý.

S pohozenými stříkačkami 
pomáhá Semiramis
Našli jste použitou injekční stříkačku 
a nejste si jisti, co s ní udělat? V Mni-
chově Hradišti dlouhodobě funguje 
terénní služba organizace Semira-
mis. Na terénní pracovníky se může-
te obrátit nejen v případě pohozené 
stříkačky, ale i v situaci, kdy někdo  
z vašich blízkých užívá drogy.

Terénní pracovníci z organiza-
ce Semiramis navštěvují Mnichovo 
Hradiště každý týden ve čtvrtek. Cí-
lem pracovníků je vyhledávat osoby 
užívající návykové látky a pravidelně 
se potkávat s těmi, kteří již službu 
využívají. Jedním z důležitých cílů 
je také sběr odhozených injekčních 
stříkaček. Práce terénního pracov-
níka obnáší mimo jiné starost o to, 
aby právě co nejmenší množství po-
užitých jehel končilo v ulicích města. 
Pohozená stříkačka putuje nejprve 
do speciální nádoby, kterou vozí pra-
covníci u sebe, a poté do spalovny 
jako nebezpečný odpad. Na sběru 
stříkaček spolupracujeme s měst-
skou policií, všechny nalezené kusy 
putují k bezpečné likvidaci.

Terénní pracovníci dokážou po-
moci i lidem, kteří užívají návykové 
látky jiným způsobem než injekčně. 
Může se jednat například o šňupání 
pervitinu. „V Mnichově Hradišti se 
nám daří i práce s osobami, které 
drogy užívají méně rizikově, tedy ne-

nitrožilně. Jedná se především o uží-
vání THC nebo pervitinu,” doplňuje 
Ondřej Šulc, vedoucí Centra terén-
ních programů Středočeského kraje 
Semiramis. A kdo jsou tito uživate-
lé? „Jedná se většinou o teenagery, 
kteří experimentují s návykovými lát-
kami a pracovníci jim poskytují pře-
devším poradenství v oblasti zdraví,” 
doplňuje Ondřej Šulc.

Lidé ze Semiramis také spolu-
pracují s rodinnými příslušníky nebo 
přáteli osob, které užívají návykové 
látky. Veškeré služby jsou poskyto-
vány zdarma a anonymně, tedy bez 
nutnosti sdělovat jakékoliv osobní 
údaje. V čase od 9 do 16 hodin se 
může kdokoli obrátit na terénní pra-
covníky na čísle 728 245 196.

Centrum terénních programů 
poskytovalo své služby plynule také 
během pandemie onemocnění co-
vid-19. I v tomto období se dařilo 
být v kontaktu se stávajícími klienty, 
poskytovat službu výměny injekční-
ho materiálu, a předcházet tak šíření 
infekčních onemocnění a přispívat  
k ochraně veřejného zdraví.

Činnost organizace Semiramis 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště.

Jana Vondrová,
Laxus / Semiramis

Výzva muzea
Sháníme fotky a videa z let minu-
lých! Aktuálně bychom uvítali snímky  
z ulic u kina a nádraží (např. Žiž-
kova, Kaplířova, Šlikova, Ivana Ol-
brachta, Smetanova, Jana Švermy), 
Jaselské, ze sokolovny či Salabky. 
Podělte se s námi o vaše vzpomín-
ky. E-mail: muzeum@mnhradiste.
cz, tel.: 326 771 001. (lh)
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80 let od úmrtí Adolfa Stoupy
HISTORIE

Dne 5. prosince uplyne 80 let od 
smrti Adolfa Stoupy, mnichovohra-
dišťského lékárníka a účastníka pro-
tifašistického odboje. Dnes již mezi 
námi žije jen málo těch, kdo Adolfa 
Stoupu osobně znali. My ostatní 
bychom si ale jeho osobnost měli 
připomínat. Kdo tedy byl PhMr. Adolf 
Stoupa?

Narodil se v Mnichově Hradišti 
15. února 1909 v domě čp. 243 na 
náměstí, v bývalé lékárně. Byl pra-
vnukem známého mnichovohradišť-
ského lékárníka a botanika Václava 
Sekery. Jeho matka Marie, rozená 
Mráčková, byla Sekerovou vnuč-
kou. Její otec Václav Mráček pře-
vzal vedení lékárny v roce 1875 po 
smrti Václava Sekery, po něm jeho 
syn Camil. Ten však v roce 1908  
v mladém věku náhle zemřel, a tak 
dědictví získala Camilova sestra 
Marie, provdaná za ředitele berního 
úřadu Adolfa Stoupu. Provoz lékárny 
pronajímali, až se ho v roce 1938 
ujal jejich syn PhMr. Adolf Stoupa, 
který tak pokračoval v rodinné tradi-
ci. V té době už měl za sebou studi-
um na reálném gymnasiu v Mělníku, 
kde maturoval v roce 1928, a studi-
um farmacie na Karlově univerzitě, 
kde byl promován 28. června 1932 
magistrem farmacie. Aspirantskou 
praxi vykonal v Mladé Boleslavi  
a 28. října 1938 se stal samostatným 
lékárníkem v  Mnichově Hradišti. 

V našem městě patřil ke zná-
mým osobnostem. Byl aktivním 
sportovcem, výborným tenistou, 
skvělým plavcem, hrál ochotnické 
divadlo, měl rád hudbu, hrál dobře 
na klavír i na housle. K jeho zálibám 
patřilo fotografování a filmování, zá-
jmy v té době ne příliš časté a velmi 
moderní. V neposlední řadě platil  
v Mnichově Hradišti za velmi pohled-
ného mladíka. Pamětníci hovořili  
o tom, že když šel s tenisovou rake-

Ihned po nástupu Reinharda 
Heydricha do funkce zastupujícího 
říšského protektora koncem září 
roku 1941 došlo k zatčení generála 
Eliáše a postupně i k zatčení dalších 
členů jeho odbojové skupiny. Adolf 
Stoupa byl zatčen gestapem 17. říj-
na 1941 v hotelu Beránek v Praze, 
bohužel krátce před svým sňatkem, 
který se měl konat v kostele sv. 
Ludmily v Praze na Vinohradech.
Odvezen byl k výslechům do Petch-
kova paláce. Spolu s dalšími členy 
skupiny byl 31. října 1941 odsouzen 
stanným soudem v Praze k smrti za-

tou ze svého domova na kurty v zá-
mecké zahradě, srdce nejedné dívky 
zaplesalo.

Po německé okupaci v roce 
1939 se Adolf Stoupa účastnil pro-
tinacistického odboje. Byl členem 
skupiny Mafie, kterou řídil a organi-
zoval generál Alois Eliáš, předseda 
protektorátní vlády. Do odboje byl 
Adolf Stoupa zapojen prostřednic-
tvím štábního kapitána Theodora 
Kouby (1897–1941), který v té době 
dočasně bydlel v Mnichově Hradišti 
a udržoval přátelské styky s rodinou 
zdejšího stavitele Václava Šulce. 

Od objevu skalní kaple na Drábských světničkách letos uplynulo sto let

CHODÍM PO MĚSTĚ
Vstupujeme do nejtemnějšího měsí-
ce roku, který předchází slunovratu. 
Milí spoluobčané, užijme si tu dobu 
adventního usebrání, sestupme do 
svého nitra a udělejme tam předvá-
noční úklid. S údivem pak zjistíme, 

co špíny jsme v sobě nosili. Po vá-
nočních svátcích tak můžeme vykro-
čit do roku příštího.

Přeji vám zdraví, štěstí a naději, 
že bude líp!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Před 100 lety, ve středu 14. září 
1921, odkryl František Lanc unikátní 
skalní kapli na Drábských světnič-
kách, označovanou také jako kos-
telík, svatyni či modlitebnu. Stalo se 
tak při průzkumu a dalším zpřístup-
ňování areálu skalního hradu, který 
František Lanc v této době prováděl 
coby jednatel mnichovohradišťského 
odboru Klubu československých tu-
ristů a vrchní správce okresní sprá-
vy silnic. Navázal tak na výzkum 
spoluzakladatele české archeologie 
dr. Josefa Ladislava Píče, který lo-
kalitu archeologicky objevil, popsal  
a zakreslil již v 80. letech 19. století. 
Jemu však kaple zůstala ukryta.

Zprávu o významném objevu 
přinesla řada regionálních i celostát-
ních novin, v onen den již večerní 
vydání Národních listů! Připomeň-
me si tento okamžik prostřednictvím 
jedné z těch nejpodrobnějších, jež 
se mi podařila dohledat v Pražském 
ilustrovaném zpravodaji vydaném 
20. října 1921 v článku pod názvem 
Nově objevená kaple v Drábských 
světničkách na hoře Mužský u Mni-
chova Hradiště: 

„V polovici měsíce září t. r. při 
probádávání skalních světniček 
přišel správce okr. silnic František 
Lanc na velice krásnou modlitebnu, 
pocházející ze XII. století po Kristu 
(pozn. dle současného stavu po-
znání jde o vrcholný nebo pozdní 
středověk). Místnost jest ve skále 
vytesána, 6,90 m dlouhá, 3,70 m ši-
roká a 4,10 m vysoká. Kolem ní zho-
toveny jsou lavičky ku sezení (pozn.: 
40–65 cm široké, 20–45 cm vysoké) 

a na podélné straně vede 5 schodů 
(stupňů) k oltáři (pozn.: 1 m vysoký, 
1,10 m široký, 1,5 m dlouhý), ve kte-
rém jest vysekána jamka pro uložení 
ostatků, která byla břidlicí přikryta. 
Vedle oltáře nalézá se na vyvýše-
ném místě kazatelna a schránky.  
Z této modlitebny jde se přes trh-
linu (rozšířenou chodbu) ve skále 
do vedlejší místnosti, která sloužila 
asi za obydlí kněze. Jest rovněž ve 
skále vytesána, 5,60 m dlouhá, 2,90 
m široká a 2,50 m vysoká, opatřena  
v rohu sedátky a v druhém rohu ohni-
štěm s velkými čedičovými kameny. 
(…) Známý archeolog Dr. Jan Aksa-
mit, který 2. října objevené místnosti 
prohlédl, o nich velmi pochvalně se 
vyslovil, řka, že jedná se o vzácný 
nález, který nemá rovného.“ (MUDr. 
Jan Axamit ve stejném roce prove-

dl sondáže na nedalekých Hradech  
a Klamorně, jde rovněž o autora 
studie Novější objevy na Mužském 
z roku 1922). 

Všechny otištěné unikátní fo-
tografie pořízené při odkrytí kaple 
budou zveřejněny v článku na webu 
muzea.

Objevy shrnul a podrobně do-
plnil o své vlastní univ. prof. dr. Jan 
Filip (1900–1981) v díle Dějinné 
počátky Českého ráje z roku 1947.
Uspořádání kaple vypovídá o tom, 
že sloužila ke katolickému ritu. Sym-
bol kalichu na oltářní mense byl vy-
ryt až po odkrytí kaple, přítomnost 
stoupenců Jednoty bratrské v době 
jejich pronásledování však vylouče-
na není, naopak o ní svědčí naleze-
né vyryté letopočty v dalších částech 
hradu.

Drábské světničky se soused-
ními hradišti Hrada a Klamorna mají 
mimořádnou cenu kulturní, vědec-
kou a nenalezneme k nim protějšku 
nikde u nás ani v Evropě! Svými 
slovy a poznatky to dokládají v od-
borném časopise Zprávy památkové 
péče Vincenc Vojáček a Dobrosla-
va Menclová, kteří již v roce 1951 
upozorňují na neutěšený a rok od 
roku se zhoršující stav Drábských 
světniček. Ten působí jak rychlý úči-
nek povětrnostních vlivů, tak proudy 
návštěvníků, z nichž mnozí tuto je-
dinečnou památku nijak nešetří, což 
se týkalo i teprve 30 let odhalené 
oltářní mensy. Jako bychom po 70 
letech prožívali jedno velké déjà vu, 
bohužel... 

Vědomi si toho byli i představi-
telé muzejního spolku v Mnichově 

střelením. Současně byl odsouzen  
i na 20 let těžkého žaláře pro přípra-
vu velezrady proti říši, pro sabotáž 
a pro dodávání výbušnin a fosforu 
představitelům Mafie. 1. listopadu 
byl odvezen do koncentračního tá-
bora v Mauthausenu. Zde byl podle 
svědectví spoluvězňů při vysilující 
práci v kamenných dolech nejprve 
krutě týrán a poté zastřelen přísluš-
níky ochrany tábora dne 5. prosin-
ce 1941. Po válce byl Adolf Stoupa 
vyznamenán Čs. válečným křížem 
1939 in memoriam. 

Adolf Stoupa byl členem mni-
chovohradišťského Sokola. Zatčen  
a odsouzen ale nebyl jako představi-
tel této organizace, jak se často myl-
ně uvádí. Místní funkcionáři Sokola, 
starosta Stanislav Malý, místosta-
rosta Antonín Paldus a pokladník 
František Ehleman, byli zatčeni již 
8. října 1941 a poté odvezeni do 
koncentračního tábora Osvětim, kde 
všichni zahynuli.

4. května 1946 byla výše jme-
novaným i dalším „obětem germán-
ského násilí“ odhalena v budově so-
kolovny pamětní deska. I jejich oběti 
nesmíme zapomenout.

A jaké byly další osudy mnicho-
vohradišťské lékárny? Po zemřelém 
bratrovi ji zdědila paní Marie Tola-
rová, rozená Stoupová. Přišel však 
únor 1948 a lékárna byla znárodně-
na. Paní Tolarová v domě čp. 243 
na náměstí bydlela až do své smrti 
v roce 1984, část vybavení rodin-
né lékárny věnovala do městského 
muzea. Součástí pozůstalosti jsou 
i fotografie, filmy a korespondence 
jejího bratra Adolfa Stoupy. A tak je  
v muzeu památka na tohoto stateč-
ného člověka zachována. 

Jana Dumková,
Městské muzeum Mn. Hradiště

Hradišti. Na podnět profesora Jana 
Filipa se rozhodli zachovat aktuální 
stav v podobě sádrového modelu  
v měřítku 1:17, který je od roku 1950 
součástí stálé expozice Muzea měs-
ta Mnichovo Hradiště. V roce 1951 
jej doplnil menší v měřítku 1:70 s re-
konstrukcí pravděpodobné původní 
podoby středověkého hradu s dře-
věnými konstrukcemi. V modelech 
je pro budoucí generace uchována  
i podoba skalní kaple, stejně tak  
i díky fotografiím zejména Bedřicha 
Ženíška a samotného Františka 
Lance, který byl ve druhé polovině 
40. let 20. století jmenován minis-
terstvem školství a osvěty konzervá-
torem státního památkového úřadu 
s působností pro okresy Mnichovo 
Hradiště, Sobotka a Doksy. Zachy-
cena je i v kresbách malířů Jarosla-

va Panušky a Karla Brouska.
František Lanc (1876–1954) – 

jeho osobu připomíná článek v let-
ním Kamelotu z roku 2020 – byl ve 
své době považován za nejlepšího 
znalce skalních oblastí na Mužském. 
Vyhlídka na jedné ze skalních věží 
jeho jméno připomíná dodnes. Je au-
torem první turistické mapy barevně 
značených cest, vytvořené v měřítku 
1:25 000, mimo dodnes známých  
a využívaných tras zde najdeme  
i cesty již zaniklé. Devastace objeve-
né oltářní mensy se nedožil. Stačilo 
k ní však pouhých 100 let. Při svém 
objevu v roce 1921 si zřejmě nemohl 
uvědomit, že tento proces právě za-
počal. Původní k oltáři vedoucí stup-
ně dnes již téměř neexistují, z části 
připomínají spíše skluzavku.

Nutno podotknouti, že již 23. říj-
na 1921 se Okresní správní komise 
usnesla „postarati se o zabezpečení 
nálezu před živelní zkázou“. Množ-
ství nově vyrytých nápisů po všech 
stěnách se nedá ani spočítat. Od 
další lidské devastace prostor kaple 
nyní chrání mříž.

A netýká se to pouze jí. Letos na 
jaře zůstaly Drábské světničky uza-
vřeny celé. Správce hradu, Lesy ČR, 
započal s projektem záchranných 
opatření a nového turistického zpří-
stupnění. Pevně věřím, že je tento 
nutný krok nadějí pro uchování tak 
výjimečné nejen kulturní památky 
dalším generacím. Ať už to bude 
trvat tak dlouho, jak bude potřeba. 
Díky za to!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

František Lanc při výzkumu na Drábských světničkách. Skalní kaple na Drábských světničkách na snímku z roku 1922.

INZERCE

Sedm radostí Panny Marie
Cesta z Podolí kolem obnovené 
sochy sv. Vojtěcha v polích je lemo-
vána četnými keři šípkových růží. 
Na jejím konci, u obce Kruhy, stojí 
starobylá boží muka doplněná tabul-
kou s poděkováním Panně Marii za 
zázrak, a to z doby nedávné...

Pokud by podél cesty vznikla 
zastavení s obrázky Sedmi radostí 
Panny Marie, stala by se tím vý-
jimečnou široko daleko – jedinou  
v Českém ráji. Podobná už zdobí 
například Malé Svatoňovice pod Or-
lickými horami, další vede z Chocně  
k poutnímu místu Hemže, další oko-
lím Hlubokých Mašůvek...

Růže jsou jedním z atributů 
Panny Marie, která bývá nazývána 
„růží bez trní“. A mnohé z vás asi 
překvapí, že takové růže opravdu 
existují, jsou botanickou zvláštností. 
Růže by mohly zdobit okolí cíle cesty 
u Kruhů, protože rostou i v České re-
publice – najdeme je u obce Kunvald 
ve východních Čechách. (db)

Adventní a vánoční čas se Sed-
mi radostmi Panny Marie souvi-
sí. Jsou jimi: 

ZVĚSTOVÁNÍ – setkání Panny 
Marie s andělem oznamujícím jí 
narození Ježíška. NAVŠTÍVENÍ 
– cesta Panny Marie s Ježíškem 
pod srdcem do hor na návštěvu 
za příbuznou Alžbětou. NARO-
ZENÍ – narození Ježíška v Bet-
lémě. PŘEDSTAVENÍ – cesta  
s Ježíškem do chrámu v Jeru-
zalémě (40 dní po jeho narození 
– Hromnice) a jeho představení 
tamní prorokyni Anně a starci  
Simeonovi. NALEZENÍ – dva-
náctiletého Ježíška v chrámu, 
když se ztratil Panně Marii a sv. 
Josefovi během pouti v Jeruza-
lémě. NANEBEVZETÍ – zesnutí 
Panny Marie. KORUNOVÁNÍ – 
korunování Panny Marie v nebi.
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Mnichovo
Hradiště

Pod záštitou
Adama a Denisy
Helceletových

I. termín  8. – 12. 8.
II. termín  22. – 26. 8.

Atletický stadion
Josefa Hrona

Každý den
8:00 – 16:30

3.590 Kč

www.kempvitezu.cz

Všem našim klientům,
obchodním partnerům
a přátelům přejeme
klidné prožití vánočních
svátků a nový rok 2022
plný zdraví, lásky
a nezapomenutelných
okamžiků v kruhu svých
nejbližších.

Tým Zaměstnanecké
pojišťovny Škoda

INZERCE

Spokojený domov: zůstaňte 
doma v nemoci i ve stáří
Spokojený domov se již od roku 
2004 stará o to, aby senioři a lidé 
s handicapem mohli žít doma. Díky 
sociálním službám, které tato obec-
ně prospěšná společnost poskytuje, 
se lidé nemusejí stěhovat do do-
movů pro seniory a podobných za-
řízení. Organizace pomohla zůstat 
doma už stovkám lidí. 

Pečovatelky přijedou za lidmi 
domů do města i do nejmenších 
vesnic. Dostupnost péče je 24 ho-
din denně včetně víkendů a svátků 
a služby jsou přizpůsobené i lidem 
upoutaným na lůžko. Ochotné pra-
covnice pomohou například s hygi-
enou, oblékáním, podáváním stravy, 
úklidem, praním prádla, doprovody  
k lékaři, ale třeba i s výlety za kultu-
rou či při jednání s úřady. A pomoc 
ocení i pečující rodina. 

To vše zajišťuje Spokojený do-
mov s nejvyšší mírou profesionality 
prostřednictvím čtyř registrovaných 
sociálních služeb: pečovatelské 
služby, osobní asistence, odlehčo-
vacích služeb a odborného sociální-
ho poradenství.

Činnost Spokojeného domova 
je podporována městem Mnichovo 
Hradiště.

Spokojený domov vznikl v Mni-
chově Hradišti a má zde své sídlo, 
ale působnost postupně rozšířil do 
širokého okolí. V současné době 
působí kromě Mnichovohradišťska 

také na Mladoboleslavsku, Mělnic-
ku, Jičínsku, Turnovsku a Železno-
brodsku.

Petr Novák,
Spokojený domov

Den informačních center

V úterý 26. října jsme v mnichovo-
hradišťském íčku po roční nucené 
odmlce opět slavili Den turistických 
informačních center. Rozhodli jsme 
se držet osvědčeného konceptu  
z minula a přichystali jsme si pro ka-
ždého návštěvníka občerstvení, vše 
na náš účet. Slané dobroty jsme si 
přichystali v podobě chlebíčků a jed-
nohubek. Kdo má rád sladké, mohl 
si u nás dát tiramisu, muffny, koláč  
či sušenky. K pití jsme podávali čaj, 
kávu, džus a nemohla chybět ani 
oblíbená „íčkovice“. Hitem u našich 

dětských návštěvníků byly balónky  
a čokoládky od Asociace turistických 
informačních center, která celore-
publikovou akci zároveň i zastřešuje.

My jsme si náš den velice užili 
a věříme, že i naši návštěvníci byli 
spokojeni. Děkujeme všem, kteří se 
u nás stavili na pohoštění, pro baló-
nek či na kus řeči a těšíme se zase 
za rok na krásné zpestření v každo-
denním provozu íčka!

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Na světě je kniha kresleného 
humoru Jiřího Flekny
Jiří Flekna (1959–2021) z Bakova 
nad Jizerou byl po těžkém úrazu 
páteře více než třicet let upouta-
ný na invalidní vozík. Přesto svůj 
život nevzdával. Začátkem 80. let 
začal kreslit vtipy. Publikoval je  
v časopisech a za sebou měl i řadu 
výstav na různých místech v ČR. 
Vyvrcholením jeho tvorby měla být 
kniha kresleného humoru, na které 
již začal spolu s přáteli pracovat.  
V březnu 2021 nás však předčasně 
opustil. Jelikož už byla jasná Jirkova 
konkrétní představa, přátelé a rodina 
se rozhodli, že knihu vydají in me-
moriam.

Kniha Když sranda vzniká v po-
steli představuje souhrn celoživotní 

tvorby kresleného humoru Jiřího 
Flekny. Humoru, který vzhledem  
k handicapu autora vznikl vleže,  
v posteli. Doplněna je řadou fotogra-
fií a zajímavostí z autorova života.

Křest knihy se bude konat ve 
čtvrtek 9. prosince od 17 hodin  
v Bakově nad Jizerou v sálu „Rad-
nice“ (Mírové náměstí 10). V dopro-
vodném programu zahraje na kláve-
sy Jaroslav Špička.

Změna vyhrazena s ohledem 
na vývoj epidemiologické situace. 
Pro aktuální informace sledujte web 
www.spokojeny-domov.cz.

Petr Novák,
Spokojený domov

Kontakt
Kontaktní místo pro Mnichovo-
hradišťsko: Na Návsi 229 (pod-
kroví Domu Ludmila), 295 01 
Mnichovo Hradiště – Veselá

Provozní doba: dle telefonic-
ké domluvy – tel.: 725 447 312 
(pondělí až pátek 8:00–16:00)

Web: www.spokojeny-domov.cz


