
SDÍLENÁ KOLA
Po loňském úspěchu se do 
města vracejí sdílená kola 
Nextbike. Letos jich bude 
víc a přibude také jedna 
nová stanice.
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KŘIŽOVATKA
Právě probíhá proměna 
nejnebezpečnější křižo-
vatky ve městě v kruhový 
objezd. Hotový má být na 
začátku června.
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LÁVKA
Základní kámen byl pokle-
pán a na konci Černé silni-
ce se již staví lávka, která 
zkrátí vzdálenost mezi Hra-
dištěm a Klášterem.
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INZERCE

Válka na Ukrajině přivedla do Hradiště 
během jediného měsíce tři stovky uprchlíků
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INZERCE

Návrat klidNých casu
se zase odkládá…

Vážení Hradišťáci,

už to vypadalo nadějně. Zdálo se, že jedno dlouhé krizové období 
je za námi a že se budeme jako samospráva opět naplno věno-
vat takovým obyčejným věcem, jako jsou naplánované investice či 
zlepšování správy města. Ale jak by se dalo parafrázovat, člověk 
míní a Vladimir Vladimirovič mění… 

Před měsícem napadla vojska Ruské federace svrchované 
území ukrajinského státu a v tu chvíli bylo jasné, že návrat do běž-
ných kolejí se nejen na radnici opět odkládá na neurčito a že život 
před nás postavil opět novou výzvu. Tentokrát v podobě migrač-
ní vlny způsobené odchodem části ukrajinského obyvatelstva za 
pocitem bezpečí. A aby toho nebylo málo, dopřál nám i skokové 
zdražení energií, pohonných hmot či hrozbu nedostatku zdrojů ve 
stavebnictví nebo v potravinářství.

Na přelomu února a března se česká společnost neuvěřitel-
ně semkla, aby poskytla Ukrajině i válečným uprchlíkům pomoc 
a zázemí. To jako Češi umíme doopravdy skvěle. Otázkou ale je, 
jak dlouho to vydržíme. Jak dlouho se dokážeme omezovat, co 
se týče našeho osobního komfortu, ve prospěch někoho jiného, 
kdo pomoc aktuálně potřebuje. Nebo vůbec, jestli se dokážeme 
uskromnit v zájmu nějakého dlouhodobého cíle…? Je zjevné, že 
řešení krize mezi Ruskem a Ukrajinou nebude otázkou, která by 
byla zodpovězena během pár měsíců. Bude to běh na delší trať, 
který bude vyžadovat především vytrvalost a trpělivost. V mnohých 
případech bude třeba přehodnotit současné strategie a dlouhodo-
bé plány. A to nejen na státní úrovni, ale i na té obecní. 

V nejbližším období je před nás postavena spousta nelehkých 
úkolů. Bude třeba zajistit uprchlíkům kromě střechy nad hlavou 
také prostory pro děti, aby se měly kde připravovat na začlenění 
do českých škol a školek. Důležité bude úspěšně dotáhnout rekon-
strukci školky. A také na nadcházejícím zasedání zastupitelstva 
konečně dojde na schvalování nového územního plánu. Podrob-
nosti k dalšímu dění ve městě se dočtete na dalších stránkách, 
příjemné a klidné čtení.

Jan Mareš, místostarosta města

Už více než měsíc trvá válka na 
Ukrajině, na kterou 24. února zaú-
točila vojska Ruské federace. Za-
tímco Ukrajinu ničí bomby a granáty  
a ukrajinský národ hrdinně čelí agre-
si, do pohybu se daly miliony lidí,  
z nichž více než tři miliony Ukrajinu 
opustily a vydaly se hledat bezpečí 
na západ. Země sousedící s Ukra-
jinou jsou nyní pod stupňujícím se 
tlakem. Bezprecedentní uprchlické 
vlně čelí také celá Česká republika. 
Zatím se ctí a s neuvěřitelnou soli-
daritou. Přejme si, aby tomu tak bylo 
co nejdéle.

První uprchlíci dorazili do Mni-
chova Hradiště bezprostředně po 
napadení Ukrajiny. Vzhledem k prů-
myslové povaze regionu kolem Mla-
dé Boleslavi se od začátku očekáva-
lo, že nápor uprchlíků bude v okolí 
města větší, což se také následně 
potvrdilo. „Hned na začátku jsme 
kontaktovali místní firmy a zjišťovali, 
zda mají ukrajinské zaměstnance  
a jestli například nepotřebují pomoci 
s ubytováním jejich příbuzných, kteří 

začali do ČR přicházet. Ukázalo se, 
že naprostá většina firem v tomto 
ohledu již nabídla pomocnou ruku 
a ubytování dokázala vyřešit,“ kon-
statuje Adéla Bolková, která má na 
Městském úřadě Mnichovo Hradiště 
na starosti krizové řízení. 

Na město se první žadatelé  
o pomoc s hledáním ubytování ob-

rátili 28. února. Tentýž den se na 
radnici začali ozývat první majitelé 
nemovitostí s nabídkami volných 
prostor pro uprchlíky. Město rovněž 
připravilo několik nedávno uvolně-
ných městských bytů a dalo je na ně-
kolik měsíců uprchlíkům k dispozici. 
Nabídky volných pokojů, bytů, domů 
či chat začalo město shromažďovat 

prostřednictvím online dotazníku  
a na krizové telefonní lince.

V pondělí 28. února zasedal na 
městském úřadě Krizový štáb města 
a ORP Mnichovo Hradiště, který se 
naposledy sešel v souvislosti s pan-
demií covidu-19. Členové krizového 
štábu, mezi nimiž jsou například 
hasiči, policisté, ale také zástupci 
vedení města nebo některých od-
borů městského úřadu, stanovili 
priority a úkoly na nadcházející dny 
– především vyzvali k přípravě ba-
líčků základní pomoci pro příchozí, 
k důkladné evidenci uprchlíků a také  
k  zajištění lékařské péče pro ně.

KACPU
Důležitým momentem se stalo 

4. března otevření krajského asis-
tenčního centra pomoci uprchlíkům 
v Mladé Boleslavi. To funguje v tělo-
cvičně 9. ZŠ Pastelka a Ukrajincům 
umožňuje na jednom místě registro-
vat se, získat v ČR ubytování, speci-
ální vízum, zdravotní pojištění nebo 
zažádat o finanční pomoc.  ...4

Zasedání 
zastupitelstva města

V pondělí 25. dubna se od 17 hodin
uskuteční na sále ZŠ Studentská za-
sedání nejvyššího samosprávného 
orgánu města. Program a podklady 
k projednávaným bodům budou  
v předstihu zveřejněny na webu 
města v sekci Zastupitelstvo. Jedním 
z důležitých bodů bude projednávání 
nového územního plánu.  (wes)

Ukrajinská vlajka. Na znamení solidarity vlaje také nad radnicí 

ˇ °
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Konec nejnebezpečnější křižovatky 
ve městě. Stavba kruhového objezdu začala
O přestavbu křižovatky u čerpací 
stanice KM Prona, která je kaž-
doročně dějištěm zhruba půltuctu 
dopravních nehod, usilovalo vedení 
města od roku 2017. Kraj se k této 
myšlence sice stavěl rezervovaně, 
ale město zaujalo vytrvalý postoj –
nechalo zpracovat studii, převedlo 
na kraj některé dotčené pozemky, 
vedení města se opakovaně obrace-
lo na hejtmanku i na krajskou správu 
silnic... V roce 2020 se zdálo, že je 
stavba konečně na spadnutí, silničá-
ři však úsek nově vyasfaltovali, čímž 
proměnu křižovatky odsunuli ještě 
dále do budoucna. Jednání mezi 
městem a krajem pokračovala.

Očekávaná informace, že pře-

stavba konečně proběhne, přišla  
v roce 2021. Kraj nechal vyprojekto-
vat nový tvar křižovatky, v létě vybral 
dodavatele stavby, kterým je společ-
nost COLAS CZ, a.s., a zajistil finan-
cování ze strany státu. „Nakonec 
jsme zapojili všechny úrovně veřejné 
správy – město, kraj i stát. Trpělivost 
se v tomto případě vyplatila. Nepo-
chybuji o tom, že úpravou tohoto 
nebezpečného úseku přispějeme  
k vyšší bezpečnosti na silnicích  
v okolí města,“ dodává starosta On-
dřej Lochman.

Stavba, která je akcí Krajské 
správy a údržby silnic Středočeské-
ho kraje, byla zahájena v pondělí  
7. března a řidiči musí v této souvis-

losti počítat s dopravním omezením. 
Po dobu trvání stavby nebude prů-
jezdný výjezd z města Jiráskovou 
ulicí, která se dočasně stane sle-
pou. Příjezd k čerpací stanici však 
bude zachován. Silnice II/268 bude 
v úseku od nájezdu na dálnici D10 
ve směru od Dobré Vody po křížení 
Husovy aleje průjezdná kyvadlově. 
Kolem stavby tedy bude možné po 
silnici II/268 projíždět, doprava bude 
řízena semaforem. 

Najíždět a sjíždět v tomto místě 
z dálnice nebude v první fázi stavby 
možné, teprve ve druhé etapě bude 
umožněn nájezd na dálnici ve směru 
na Prahu, pro sjezd z dálnice budou 
řidiči muset volit mezi sjezdy v Březi-

ně a Bakově nad Jizerou.
Očekává se, že stavba bude 

ukončena 3. června, a k tomuto 
datu by měla skončit veškerá ome-
zení. Nový kruhový objezd bude 
tou dobou již hotový a bude osá-
zen dle plánu, který je výsledkem 
spolupráce mnichovohradišťského 
zahradního architekta Tomáše Veli-
cha, pracovnic krajské správy silnic  
a architekta města Jana Světlíka.

První ze dvou etap by měla být 
dokončena 13. dubna. O den pozdě-
ji by mělo být možné opět využívat 
nájezd na dálnici, který je během 
první etapy uzavřen.

Martin Weiss

Více než 380 tun odpadu neskončilo na skládce, Hradišťáci je dokázali vytřídit
Za poslední dva roky doznalo od-
padové hospodářství města změn s 
cílem připravit se na budoucí zákaz 
skládkování nedostatečně vytřídě-
ného komunálního odpadu a na 
zdražování skládkovacích poplatků. 

V polovině roku 2020 začala dis-
tribuce a svoz nádob na tříděný od-
pad (plast, papír a BIO) od rodinných 
domů, tedy systém door-to-door. Zá-
roveň se začaly na jaře a na podzim 
přistavovat do místních částí velko-
objemové kontejnery na biologicky 
rozložitelný odpad. Od začátku roku 
2021 se začal svážet směsný komu-
nální odpad od rodinných domů ve 
čtrnáctidenním cyklu. Všechny tyto 
kroky přinesly jednoznačný výsledek 
podpořený čísly. Hmotnost směsné-
ho komunálního odpadu svezeného 
popelářským vozem společnosti 
Compag klesla v porovnání s rokem 
předchozím o neuvěřitelných 21 %, 
což činí v absolutní hodnotě 381,24 
tuny. V přepočtu na občana je to více 
než 43 kg za rok. Průměrný Hradiš-
ťák tedy na místo 202 kg odložil do 
černé popelnice jen 159 kg. Naopak 

tentýž průměrný člověk dokázal roč-
ně vytřídit do nových nádob o 45 kg 
více, konkrétně o 3,5 kg více plastu, 
5 kg papíru, 1,4 kg skla, 0,5 kg kovů 
a 34,7 kg biologicky rozložitelného 
odpadu. Ve skutečnosti je ale důsle-
dek zavedení systému door-to-door 
daleko větší, protože vycházíme z 
dat za rok 2020, kdy se tento sys-
tém rozjížděl v druhé polovině roku. 
Porovnáme-li letošní čísla s výsledky 
z roku 2019, zjistíme, že se podařilo 
vytřídit navíc 517 tun BIO (58 kg/ob-
čan/rok), 25 tun skla (2,54 kg/občan/
rok), 13 tun kovů (1,41 kg/občan/
rok), 58,6 tun plastů (6,4 kg/občan/
rok) a 102 tun papíru (11,3 kg/ob-
čan/rok). To už jsou doopravdy úcty-
hodná čísla, za něž se patří všem, 
kteří třídí, poděkovat. 

Hodnocení odpadového hos-
podaření města z hlediska čísel 
produkce vypadá i přes celkový 
pětiprocentní nárůst skoro úžasně 
a svědčí o tom, že trend z hledis-
ka ekologie je nastaven správným 
směrem. Ovšem z hlediska ekono-
mického jsme v polovině roku 2021 

díky nové smlouvě na svoz a likvi-
daci odpadů ve městě zaznamenali 
výrazné zdražení těchto služeb. A 
vzhledem k dalším okolnostem, jako 
jsou zvýšená inflace, situace na trhu 
s plasty jakožto druhotnou surovinou 
a zvyšování skládkovacího poplatku, 
lze očekávat další postupné a nema-
lé zdražování. 

Oproti roku 2019 se náklady na 
odpadové hospodářství zvýšily o 60 
% na 14 milionů ročně, což odpo-
vídá 1600 Kč za občana a rok. Při 
detailním rozboru je patrné, že o dva 
miliony ročně nás stojí více svoz a 
likvidace tříděných odpadů a stopro-
centní navýšení nákladů je ve sběr-
ném dvoře. U svozu tříděného odpa-

du je příčinou hlavně nárůst logistiky 
se zavedením door-to-door systému 
a zvýšení výtěžnosti systému, kdy 
se  svezlo  o 550 tun více tříděného 
odpadu. Svou roli zde také sehrá-
la situace na trhu s plasty. V roce  
2019 jsme za vytříděnou surovinu 
ještě dostávali korunu za kilogram, v 
roce 2020 se plast likvidoval za nulu 
a od roku 2021 doplácíme na likvi-
daci jedné tuny plastů částkou přes 
dva tisíce korun. Navýšení nákladů 
spojených s provozováním sběr-
ného dvora je způsobeno inflací, 
zvýšením skládkovacích poplatků, 
prodloužením vzdálenosti koncovky 
pro skládkování suti a objemného 
odpadu a nárůst jejich odevzdaného 

množství. Rozdíl mezi roky 2019 a 
2021 je 220 tun objemného odpadu, 
což je v aktuálních cenách jeden mi-
lion korun. Podobné je to v případě 
stavební suti, které také stále přibý-
vá. Bohužel u těchto druhů odpadů 
často doplácíme na několik podnika-
telů či podnikajících fyzických osob, 
kteří likvidují svůj odpad na účet 
ostatních občanů města. V několika 
případech se jednalo o víc než deset 
tun za rok. Tomuto počínání by měly 
zamezit nově zavedené limity a kon-
troly nakládání s odpady realizované  
odborem životního prostředí.

Je evidentní, že současně na-
stavené financování odpadového 
hospodářství, kdy se díky poplatku 

za obecní systém odpadového hos-
podářství vybere cca 5 milionů Kč, 
je dlouhodobě neudržitelné. V roce 
2021 se tak vlastně 9 milionů Kč 
vyhodilo na skládku místo toho, aby 
bylo vhodně investováno. Možným 
řešením je změna poplatkového sys-
tému na poplatek za odložení odpa-
du z nemovitosti na základě kapacity 
soustřeďovacích prostředků či zařa-
zení podnikatelů do systému svozu 
a likvidace tříděných odpadů. Tento 
systém je zaveden třeba v Jablonci 
nad Nisou, Vraném nad Vltavou, Lí-
beznicích nebo v Sobotce.

Jan Mareš,
místostarosta města

A jde se na to! U Kofoly 
vzniká lávka přes Jizeru

Bezmála 52 metrů na délku a tři 
metry na šířku, to jsou základní pa-
rametry lávky přes Jizeru, jejíž rea-
lizaci zahájili v pondělí 21. března 
zástupci města Mnichovo Hradiště, 
obce Klášter Hradiště nad Jizerou  
a dodavatelské firmy Raeder & Falge 
s.r.o. Lávka, která má od letošního 
podzimu sloužit pěším a cyklis-
tům, bude stát bezmála 18 milionů  
a v případě potřeby unese například 
i sanitku.

Spojení mezi Mnichovým Hradi-
štěm a Klášterem zajišťují aktuálně 
dva silniční mosty přes řeku Jizeru. 
Právě v místech, kde nyní stavba 
probíhá, na konci Černé silnice  
u vjezdu do areálu společnosti Kofo-
la, však existovalo další přemostění 
již od poloviny 19. století. Teprve  
v 90. letech odtud provizorní most, 
který nahradil starší most ocelový, 
zmizel. Nebyl potřeba. Toto přemos-
tění, které mělo sloužit pro případné 
přesuny těžké vojenské techniky, po-
zbylo po roce 1989 smyslu. 

Nová lávka vzniká proto, aby 
zvýšila prostupnost krajiny rozděle-

né korytem řeky a zlepšila propoje-
ní mezi Hradištěm a Klášterem. Na 
pravém břehu na lávku naváže asi 
320 metrů dlouhá cyklostezka, kte-
rá bude navazovat na již existující 
komunikace. V budoucnu se stane 
součástí páteřní cyklotrasy Green-
way Jizera v úseku Bakov nad Jize-
rou – Svijany. 

Mnichovo Hradiště a Klášter 
projekt lávky připravovaly od roku 
2018, kdy uzavřely smlouvu, v níž se 
zavázaly, že se o náklady na stavbu 
podělí rovným dílem. Projekt násled-
ně získal podporu Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO (500 tisíc Kč), Stře-
dočeského kraje (1,8 milionu Kč)  
a také Státního fondu dopravní infra-
struktury (10,2 milionu Kč).

Dodavatel si staveniště převzal 
již začátkem roku, provedl geodetic-
ké zaměření a zahájil bourání most-
ní opěry na straně u Kofoly, která je 
pozůstatkem odstraněného mostu. 
Pokud půjde vše, jak má, hotová 
lávka by měla sloužit od letošního  
listopadu.

Martin Weiss

Krize ve stavebnictví brzdí 
revitalizaci náměstí
V posledním březnovém týdnu se na 
Masarykovo náměstí vrátila staveb-
ní firma H-Intes a opět se rozběhla 
revitalizace náměstí. Její rozsah 
plánovaný pro letošní rok bude však 
nakonec možná skromnější.

Původně bylo v plánu v letošním 
roce dokončit západní a severozá-
padní část náměstí, tedy veškeré 
zbývající plochy kromě několikame-
trového pásu kolem budovy Klubu a 
morového sloupu. Právě manipulač-
ní plochu kolem Klubu bude potře-
bovat firma, která se pustí do další 
fáze oprav kulturního stánku. Práce 
by měly pravděpodobně začít v 

červnu. Vzhledem k současné situ-
aci, kdy se stavební firmy potýkají s 
nedostatkem pracovníků a také ně-
kterých stavebních  materiálů, však 
radní přikročili ke zredukování plánu 
a rozhodli o tom, že letos bude na 
náměstí pouze dokončeno dláždění 
mezi poštou a Klubem, vysazena 
zbývající řada stromů a instalován 
vodní prvek. Dodavatel však s měs-
tem objem prací ještě hodlá otevřít.

Zda proběhne obnova chodníku 
při západní části náměstí ještě letos, 
budeme vědět v řádu týdnů. Defini-
tivně úpravy náměstí skončí v roce 
2024 (wes)

Kofola pozve 
obyvatele Salabky

O záměru společnosti Kofola vybu-
dovat na orné půdě jižně od jejího 
stávajícího areálu novou skladovací 
halu Kamelot informuje dlouhodobě. 
Vzhledem k tomu, že město vyčer-
palo zákonné možnosti, jak realizaci 
stavby bránit, hledá nyní s Kofolou 
formu spolupráce, která minimali-
zuje negativní dopady zejména na 
okolní zástavbu. Právě toto téma 
bude předmětem veřejného projed-
nání, které se uskuteční 6. dubna 
od 15 hodin v areálu Kofoly a na 
které budou zváni obyvatelé Salab-
ky. Veřejné projednání bylo jedním 
z požadavků města. Kofola již dříve 
svůj záměr upravila v souladu se zá-
sadami města pro výstavbu. (wes)

Cesta kaštankou 
vede až na terminál

Mlatová cesta vedoucí souběžně  
s železniční tratí v ulici Ivana Ol-
brachta se dočkala prodloužení. 
V místě, kde končí kaštanová alej, 
bylo ještě před několika týdny nepro-
stupné houští vytvořené náletovými 
dřevinami, které neumožňovalo po-
kračovat po cestě až na dopravní 
terminál. V druhé polovině března 
však byly nálety vykáceny, pone-
chány byly pouze vzrostlé stromy. 
Cesta bude nyní narovnána a upra-
vena, podél ní budou vysázeny další 
stromy a instalováno tu bude rovněž 
veřejné osvětlení. Podél trati tak 
vznikne nová spojnice, kterou místní 
začali využívat ihned po odstranění 
náletových dřevin. (wes)

Skokové navýšení objemu vytříděného odpadu v roce 2021 je z grafu patrné. 
Čím více odpadu se vytřídí, tím méně jej končí na stále dražších skládkách. 



3DUBEN 2022 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Pěšky na Vostrov, Klášná-kašna  
a In-line v Hradišti. Tyto tři projekty 
se staly na podzim favority prvního 
ročníku Melounu pro Hradiště, tak-
zvaného participativního rozpočtu 
města, jehož prostřednictvím mni-
chovohradišťská veřejnost rozho-
dovala o rozdělení jednoho milionu 
korun z rozpočtu města a o promě-
nách veřejných prostranství. Jak se 
během uplynulých měsíců přiblížila 
realizace projektů, které se dočkaly 
největší podpory?

Přípravy vybudování pěší spoj-
nice města a letního areálu Vostrov 
dle návrhu Tomáše Majdlocha již 
začaly. Pěšina povede ve směru 
na Hněvousice po levé straně pod 
úrovní silnice, a to v úseku od pro-

Meloun pro Hradiště: realizace vítězných 
nápadů se blíží, nejdál je cesta na Vostrov

tipovodňové hráze k hněvousické 
elektrárně. Umístěna bude až za alej 
lísek, které budou stezku oddělovat 
od silnice. Místní se tak po letech 
dočkají bezpečné spojnice, kterou 
dvojnásob ocení v nočních hodinách 
během návratu z Vostrova do měs-
ta. Po dohodě s odborem životního 
prostředí městského úřadu proběhlo 
na místě ještě v březnu kácení vrb 
a dalších náletových dřevin, na které 
navazují terénní úpravy a výsadba. 
Pruh o šíři 1,5 metru bude zhutněn, 
srovnán do roviny a zatravněn, alej 
lísek se dočká prodloužení. Pěšina 
povede částečně po soukromých 
pozemcích a po pozemcích, které 
město pronajímá ZD Březina, na re-
alizaci projektu a jeho podobě však 

již panuje všeobecná dohoda.
Kašna v podzámčí se díky ná-

vrhu Karla Maděry dočká komplexní 
péče. S ohledem na vysokou památ-
kovou a architektonickou hodnotu 
kašny i okolního prostranství, které 
během let zásadně zpustlo, bylo 
zadáno zpracování studie architek-
tům z krajinářské kanceláře Reh-
wald Landsarchtekten, kteří stojí za 
návrhem revitalizace Masarykova 
náměstí. Architekti navrhnou úpravu 
kašny samotné, přístupů k ní, scho-
diště, sítě cestiček, vegetace i mo-
biliáře. Návrh bude následně podro-
ben posouzení orgánu památkové 
péče. Město hodlá realizaci projektu 
rozdělit na dvě etapy a část z prací 
realizovat v letošním roce.

Také na třetím z úspěšných ná-
vrhů, za nímž stojí Martin Bígl, se 
již pracuje. Aktuálně vzniká návrh 
vodorovného dopravního značení 
in-line dráhy v areálu dětského do-
pravního hřiště a s jeho realizací 
se počítá buď ještě před zahájením 
výuky na hřišti, nebo v době letních 
prázdnin. Vedle samotného značení 
budou pro potřeby sportovců roz-
místěny lavičky a odpadkové koše.

Na všech třech vítězných pro-
jektech se tedy pilně pracuje a ve 
dvou ze tří případů se můžeme na 
kompletní realizaci těšit ještě letos. 
S navrhovateli projektů je město  
v kontaktu a o postupu je informuje.

Martin Weiss

Na sídlišti projde úpravou 
další část vnitrobloku
Na sídlišti Jaselská se opět rozbíhají 
stavební práce. Jejich dodavatelem 
je stavební firma Stavotrans a v její 
režii proběhne rekonstrukce a nová 
výstavba komunikací v další části 
vnitrobloku mezi ulicemi Jaselská, 
Čsl. armády, V Cestkách a Víta Ne-
jedlého.

Dožilé chodníky a další zpevně-
né plochy mezi okolními domy včet-
ně dětského hřiště budou kompletně 
vybourány a nahrazeny novými. 
Stávající asfaltové chodníky na-
hradí dlažba a v některých místech 
mlatový chodník, veškeré zpevněné 
plochy budou ohraničeny obrubníky.  

K odvodnění plochy o rozloze zhruba 
100x 200 metrů budou využity stáva-
jící dešťové vpusti, převážná většina 
dešťové vody však bude sváděna 
do okolního terénu. Při jižních ští-
tech bytových domů čp. 1237, 1175  
a 1159 vznikne nový chodník z beto-
nové dlažby o šířce 1,5 metru. Mezi 
chodníky a v jejich okolí budou zalo-
ženy nové parkové trávníky.

Zhotovitel stavby si staveniště 
převzal 17. března, práce by měly 
být skončeny v červnu.

Martin Weiss
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Sdílená kola jsou zpět, 
letos je jich podstatně víc
Na sdílená kola, která zkracují vzdá-
lenosti a umožňují rychlý a pohodl-
ný přesun po městě, si vloni zvykly 
stovky Hradišťáků. Letos se modro-
-bílá jízdní kola společnosti Nextbike 
do Mnichova Hradiště po zimní pře-
stávce vracejí. 2. ročník přináší nová 
kola, novou stanici a také novou „flex 
zónu“.

Provoz sdílených kol začíná  
v úterý 15. března. K dispozici bude 
tentokrát díky městu a Nadačnímu 
fondu ŠKODA AUTO 30 jízdních kol 
(v loňském roce to bylo 25), a díky 
spolupráci s místními firmami při-
byde dalších 13 kol a nová stanice  
u areálu HBPO – vedle Kofoly se 
letos zapojí i tato místní společnost. 
Změny se dotknou také stanice na 
Masarykově náměstí, kde je v rámci 
celého města největší frekvence vý-
půjček. V centru města vznikne tzv. 
flex zóna, která umožňuje vyzvedá-
vat si a vracet kola do jakéhokoliv 
stojanu na náměstí. Jde vlastně  
o rozšíření stanice na celou plochu 
náměstí.

Pokud jste sdílená kola dosud 
nevyužívali a máte o ně zájem, 
navštivte webové stránky www.
nextbikeczech.com/mesto/mnicho-
vo-hradiste, kde se dozvíte, jak se 
registrovat a odpovědi na otázky 
týkající se fungování sdílených kol. 
Také v letošním roce platí, že uži-
vatelé mají prvních 15 minut jízdy 
zdarma a že mnichovohradišťský 
systém sdílených kol je propojený  
s Mladou Boleslaví – na kole tak ne-
musíte cestovat pouze po Hradišti, 
ale můžete se vypravit i k sousedům.
Loňský pilotní projekt ze 70 procent 
finančně podpořil Nadační fond 
ŠKODA AUTO, který s městem spo-
lupracuje i na tomto ročníku. Tento-
krát pokrývá polovinu nákladů, dru-
hou polovinu platí město. Svá kola  
a stanice si zafinancuje rovněž 
HBPO a Kofola. Sdílená kola budou 
letos k dispozici do 14. prosince, 
tedy o měsíc déle než v roce 2021.

Martin Weiss

Kadeřnický 
salón

v Mnichově 
Hradišti

pronajme 
zařízené místo 
pro kadeřnici  
a pedikérku

Kontakt: 
Jitka Černíková

607 287 437

INZERCE

Čtyři sta květin a pozvánka na romantickou komedii.
Po dvouleté pauze oslavilo město MDŽ v duchu tradice
Mnichovo Hradiště se k oslavám 
Mezinárodního dne žen připojuje 
každoročně. Teprve covid a s ním 
spojená omezení způsobily výpadek 
této tradice. Letos se však plnohod-
notná oslava MDŽ vrátila. Došlo jak 
na květiny a milá slova, tak na po-
zvání do kina.

Ženy zaměstnané na městském 
úřadě, dámy z městské knihovny 
nebo Klubu Mnichovo Hradiště a se-
niorky a pečovatelky z Domu s pečo-
vatelskou službou a také z Domova 
Modrý kámen, ty všechny si převzaly 
z rukou starosty a místostarosty kvě-
tinu a vyslechly gratulaci. Tentokrát 
radnice vsadila na gerbery a klasic-
ké karafiáty. Návštěvní den skončil 
pro pány z vedení města v podvečer 
v kině.

Právě městské kino pozvalo  
8. března ženy a dívky zdarma na 
promítání, tentokrát na českou ro-

mantickou komedii V létě ti řeknu, 
jak se mám. Speciální projekce  
k MDŽ se v Mnichově Hradišti usku-

tečnila potřetí. V roce 2019 mohly 
ženy a dívky přijít na snímek Ženy  
v běhu, o rok později na Poslední 
aristokratku. Není bez zajímavosti, 
že právě druhý jmenovaný film ode-
hraný 8. března 2020 byl na dlouhou 
dobu poslední projekcí městského 
kina poté, co jej zavřela protiepide-
mická opatření.

 „Jsme rádi, že právě promítá-
ní k letošnímu MDŽ bylo po dlouhé 
době první plně vyprodané předsta-
vení i s přístavky, a věříme, že diváci 
budou v hojném počtu zase chodit 
do kina,“ říká Marcela Jindříšková, 
vedoucí kina a dodává, že už zru-
šení povinné kontroly očkovacích 
certifikátů zvedlo návštěvnost kina  
o 50 procent.

Martin Weiss

V polovině března byly do místních 
částí rozvezeny velkoobjemové 
kontejnery na biologický odpad. Do 
kontejnerů odkládejte biologicky 
rozložitelný odpad volně, ne v plas-
tových nebo kartonových obalech! 
Nádoby najdete na těchto místech: 
v Hněvousicích na křižovatce s alejí, 
ve Dnebohu u stodoly vedle hřiště, 
v Dobré Vodě u nádrže, v Kruhách 
u autobusové zastávky (tento kontej-
ner je určený i pro Sychrov, Podolí  
a Hradec), ve Lhoticích u rybníka, 
na Olšině u hřiště a ve Veselé za 
školou. (wes)  

Likvidace bioodpadu 
v místních částech

Farmářské trhy
jsou zpět na náměstí

V sobotu  19. března se po zimní 
přestávce uskutečnily první far-
mářské trhy letošního roku. Trhy 
se vrátily na Masarykovo náměstí  
a opět je můžete navštěvovat ka-
ždou sobotu v čase 7:30 až 12:00 
hodin, tak jak jste byli v minulosti 
zvyklí. Jak poznamenávají organizá-
toři, těšit se na vás budou osvědčení 
prodejci i několik nových tváří. Aktu-
ální přehled nabízeného sortimentu 
můžete sledovat na Facebooku a na 
www.trhyfarmarske.cz. Nákupem na 
farmářských trzích podporujete regi-
onální farmáře a producenty. (wes)

Očkovací centrum 
ukončilo provoz

Když se 8. března 2021 v předsálí 
Kina Mnichovo Hradiště poprvé 
otevřelo očkovací centrum, kde pro-
bíhala vakcinace proti covidu-19, 
zájem byl značný. Městu se tehdy 
podařilo centrum otevřít společně 
s mladoboleslavskou Klaudiánovou 
nemocnicí, která do Hradiště dele-
govala zdravotníky, zatímco místní 
se postarali o organizaci. Zájemci 
o očkování z Hradiště tak nemuseli 
vážit cestu do Mladé Boleslavi. Oč-
kovací centrum fungovalo s přestáv-
kami do 4. března 2022, kdy bylo 
definitivně uzavřeno. (wes)

Rady do začátku 
na jednom místě

Stěhování do nového města s se-
bou nese řadu starostí a povinností. 
Vzhledem k tomu, že Mnichovo Hra-
diště se rozrůstá, a s tím roste po-
čet obyvatel, připravil městský úřad 
jednoduchý leták, ve kterém novope-
čení Hradišťáci dostanou informace  
o krocích, které by měli v souvislosti 
s přestěhováním podniknout, a další 
užitečné tipy. Leták bude k dispozici 
na oddělení evidence obyvatel měst-
ského úřadu a také na webu města 
www.mnhradiste.cz/vitejte. Určen je 
českým občanům, s aktuální uprch-
lickou vlnou nesouvisí. (wes)

Bezpečně do školy

žitostí i v této nelehké době. Dětem 
tak muži zákona předali na tři stovky 
refexních prvků. (jr)

Policisté obvodního oddělení 
Mnichovo Hradiště ve spolupráci  
s Městskou policií Mnichovo Hradi-
ště uspořádali 22. března další akci 
s názvem Bezpečná cesta do školy. 
Na Masarykově náměstí smíšené 
hlídky policistů a strážníků asisto-
valy na přechodech a rozdávaly re-
flexní pásky a doplňky pro zvýšení 
bezpečnosti školáků. 

Bezpečnost dětí je pro Policii 
ČR a městskou policii prioritní zále-
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Válka na Ukrajině přivedla do Hradiště 
během jednoho měsíce tři stovky uprchlíků
...dokončení z titulní strany

Krajské asistenční centrum po-
moci uprchlíkům (KACPU) se rychle 
osvědčilo a všem zainteresovaným 
institucím a dobrovolníkům se poda-
řilo proces přijímání uprchlíků zauto-
matizovat a maximálně zefektivnit. 
Z prázdné tělocvičny v rekordním 
čase vytvořili vysoce organizované 
zařízení, kde nechybí lékařská či 
psychologická pomoc a kde nikdo 
nemusí čekat venku vystaven roz-
marům počasí. „Záhy jsme museli 
počet pracovišť, na kterých probíhá 
registrace uprchlíků a kde jim jsou 
vydávana takzvaná víza o strpění, 
rozšířit, a to ze tří na sedm. Násled-
ně začalo centrum denně odbavovat 
500 až 700 osob,“ podotýká Marek 
Jirouš, velitel mladoboleslavského 
územního odboru Policie ČR.

Velmi nápomocná je, a to nejen 
v KACPU, také ukrajinská komunita, 
která v regionu existovala již dávno 
před válkou. Svým krajanům pomá-
há zejména se sháněním ubytování, 
s dopravou a s tlumočením.

Středočeský kraj požádal obce 
a města o součinnost při hledání 
dalších volných ubytovacích kapacit, 
když ty stávající začaly docházet. 
Mnichovo Hradiště společně se 
starosty okolních obcí vytipovalo ně-
které objekty či rekreační zařízení,  
z nichž část byla již obsazena, ně-
která jsou zatím ponechána v zálo-
ze. Přímo v Hradišti byly čtyři desítky 
uprchlíků ubytovány v kapucínském 
klášteře a v jednání je případné vy-
užití hotelu Hrozen, v okolí například 
areály v Mukařově, Chocnějovicích 
nebo Srbsku. Rovněž probíhá distri-
buce příchozích Ukrajinců i do méně 
exponovaných krajů, než jsou střed-
ní Čechy a Praha.

Mezi uprchlíky, kteří dosud přišli 
do Mnichova Hradiště, jsou z takřka 
90 procent ženy a děti.

Sbírky
Na rozdíl od jiných obcí a měst 

se Mnichovo Hradiště rozhodlo 
nepořádat vlastní finanční sbírku  
a zájemce začalo směřovat na re-
nomované neziskové organizace, 
jako je Člověk v tísni nebo Charita 
Česká republika. Materiální sbírky 
radnice vyhlašuje spíše krátkodobě  
a s jasným cílem – například požá-
dala veřejnost o pomoc při zajištění 
rovné stovky balíčků základních 
hygienických potřeb. Ty se násled-
ně podařilo díky ochotě místních 
pomáhat připravit během jediného 
dne. Aktuálně běží na podatelně 
městského úřadu sbírka trvanlivých 
potravin a hraček. 

Repase / obnova / zrychlení počítačů a 
notebooků 

Co nabízím:  

· Starší, pomalý, špatně fungující stroj uvedu do stavu „nového“ 
· Počítač, či notebook vyčis�m a vyměním potřebné komponenty 
· Nainstaluji nově systém a programy dle potřeby 
· Počítač bude fungovat stejně nebo lépe, než v době koupě 

Jak to funguje:  

· Zavoláte a nezávazně prodiskutujeme, jaké jsou možnos� 
· Dle dohody přijedu a podívám se, co je potřeba udělat 
· Počítač si odvezu, udělám co je třeba a zase Vám ho přivezu 
· Společně ho vyzkoušíme 

VOLEJTE: +420 702 360 767 
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CHODÍM PO MĚSTĚ
S vůní a barvou fialek začíná v dub-
nu přehlídka květů. Chodím se na ně 
dívat pod zámeckou zeď. Největší 
koberce fialek však okouzlí každého 
hned za posledním domkem Hra-

diště, v Budovcově ulici vedoucí k 
elektrárně. Tam, v příkopě a na strá-
ni v akátovém svahu, se každoroč-
ně předvádí nádherný nástup jara. 
Udělejte si tam vycházku, stojí za to!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Humanitární sbírka se rozběhla 
také v prostorách fary. Farář Pavel 
Mach dal k dispozici farní stodolu, 
která nyní slouží jako prostor pro 
shromažďování humanitární pomoci 
a i zde se v krátkém čase sešlo velké 
množství oblečení pro dospělé i děti 
nebo domácích potřeb. Také tady byl 
po několika dnech příjem oblečení 
přerušen.

Aktuální výzvy sdílí fara i město 
na svých facebookových profilech.

Dětské skupiny
Ukrajinci, kteří do ČR přichá-

zejí kvůli válce, hledají v první řadě 
ubytování a následně zaměstnání, 
které by jim pomohlo postavit se na 
vlastní nohy. Při hledání pracovních 
příležitostí je nápomocný Úřad prá-
ce, města a obce však musela ob-
ratem vyřešit otázku, jak se postarat  
o ukrajinské děti, zatímco buou je-
jich rodiče v zaměstnání. Podle me-
todiky Ministerstva školství by měla 
začít integrace dětí uprchlíků mezi 
české děti nejdříve s novým školním 
rokem, tedy na podzim. Do té doby 
by ukrajinské děti měly navštěvovat 
pouze vlastní kolektivy.

V Mnichově Hradišti se první 
ukrajinská dětská skupina otevřela 
ve středu 23. března. Docházejí do 
ní děti ve věku od tří do deseti let  
a stará se tu o ně ukrajinská učitel-
ka. Třída sídlí v komunitním centru 
v prostorách využívaných jindy Klu-
bem dětí a mládeže a denně sem 
dochází rovněž česká učitelka, která 
děti dvě hodiny denně učí český ja-
zyk. Jedná třída však zájem o umís-
tění dětí nepokryla, proto se město 
rozhodlo vytvořit ještě jednu dětskou 
skupinu pro starší děti. I pro ni už je 

domluvená ukrajinská pedagožka  
a probíhá zajišťování prostor. Druhá 
třída by mohla vzniknout ve Volnoča-
sovém centru. Vzhledem k nepřed-
vídatelnému vývoji konfliktu město 
prověřuje možnost vytvoření dalších 
dětských skupin například v sále nad 
Komerční bankou, v hasičské zbroj-
nici SDH Mnichovo Hradiště nebo na 
sále Posilovny v areálu MSK.

Některé místní spolky v březnu 
již avizovali, že ve svých řadách rádi 
přivítají děti a mládež z Ukrajiny, 
začleňování dětí do českých škol  
a školek však zatím brání nedořeše-
né otázky týkající se očkování ukra-
jinských dětí a jejich způsobilosti  
(v tomto ohledu je překážkou zejmé-
na jazyková bariéra).

Kudy kam?
Uprchlíci z Ukrajiny přicházejí 

do ČR často jen s několika příruč-
ními zavazadly a kolikrát ani přesně 
nevědí, kde se ocitli. Aby jim město 
usnadnilo prvotní orientaci, vytvoři-
lo vlastní leták, který je k dispozici 
v českém i ukrajinském jazyce na 
webu města a prochází aktualiza-
cemi. K dispozici jej dostaly všech-
ny obecní úřady a školní zařízení 
na území ORP Mnichovo Hradiště. 
Město také oživilo krizovou telefo-
nickou infolinku 326 776 688, která 
byla využívaná během pandemie co-
vidu-19. Tentokrát na ní volající čeká 
automat, který nabízí odpovědi na 
nejčastější otázky a přepojí případně 
na správná místa. Linka odbavuje i 
telefonáty v češtině, ty jsou však pře-
směrovány na městské infocentrum.

 Ochota pomáhat
Nabízím dětské oblečení. Můžu 

tlumočit nebo překládat. Zájemce 
odvezu, kam bude potřeba. Pohlí-
dám děti. Nabízím bezplatnou lé-
kařskou péči... Češi se v rusko-ukra-
jiském konfliktu viditelně postavili na 
ukrajinskou stranu a snaží se pomá-
hat, kde se dá. Vedle individuální 
pomoci jednotlivců a firem cílí na 
pomoc Ukrajině i některé iniciativy.

Místní lékaři se například hned 
v prvních dnech války připojili k ini-
ciativě Lékaři pro Ukrajinu a nabídli 
uprchlíkům ošetření zdarma, pěvec-
ký sbor Charmoné naplánoval bene-
fiční koncert s názvem Hudba nezná 
hranic, herec Štěpán Tuček založil 
iniciativu divadelníků, kteří hrají pro 
uprchlíky, město ze svého rozpočtu 
alokovalo milion korun na pomoc při 
řešení aktuální migrační krize...

Do 24. března, tedy během prv-
ního měsíce od rozpoutání války, 
našlo ubytování přímo v Mnichově 
Hradišti 286 osob, na území ORP 
Mnichovo Hradiště to bylo celkem 
přes 400 lidí. Vzhledem k dalšímu 
vývoji konfliktu lze jen těžko usuzo-
vat, jak se bude situace vyvíjet dál. 
Dosavadní reakce ze strany Čechů 
byla mimořádná a dojemná. Jisté 
však je, že teprve příští měsíce pro-
věří naše odhodlání pomáhat, a to 
měrou vrchovatou. Pokud uspějeme 
i v delším časovém horizontu, bude 
to nesmírně pozitivní zpráva o stavu 
naší společnosti a o nás samých.

Nejaktuálnější informace týka-
jící se dopadů ukrajinské krize na 
Mnichovo Hradiště najdete na webu 
města, na jeho facebookovém profi-
lu a prostřednictvím aplikace Mobilní 
rozhlas.

Martin Weiss

Ubytování uprchlíků, hmotnou pomoc a spolupráci jednotlivých institucí na městském úřadě koordinuje Adéla Bolková  
a Aleš Rychlý. Na snímku ve skladu materiálu, který vznikl v někdejších prostorách městského infocentra. 

V  letošním roce opět po dvouleté 
pauze plánuje Mnichovohradišťský 
sportovní klub ve spolupráci se spol-
kem Žijeme pro Hradiště zorganizo-
vat Dětský sportovní den v areálu 
Mnichovohradišťského sportovního 
klubu. Tato vždy hojně navštívená 
akce je naplánovaná na sobotu  
4. června cca od 13 hodin. Akce 
bude opět koncipována jako před-
stavení spolků, organizací a jednot-
livců, kteří mají vazbu na město Mni-
chovo Hradiště, a bude takéi letos 
doplněna o zajímavé hosty. Zájemce 
prosím o přihlášení do konce měsíce 
května e-mailem, případně telefonic-
ky (kontaktujte člena organizačního 
výboru Aleše Janatku, e-mail ales.
janatka@skoda-auto.cz, tel. 605 
293 533).

Aleš Janatka

O dětský den na hřišti 
MSK děti nepřijdou

Archeologický výzkum
na bojišti u Horní Krupé
V rámci probíhající rekonstrukce 
silnice II/268 z Mimoně na hranici 
krajů Libereckého a Středočeského 
dozná proměny také úsek zatáček 
nad Horní Krupou. Silnice zde bude 
posílena o stoupací jízdní pruh pro 
pomalá vozidla. Z pohledu archeolo-
gie se rozšíření silnice v tomto úse-
ku dotkne nejen části svazku úvozů 
zaniklých historických cest, ale také 
jednoho z hrobových pomníků prus-
ko-rakouské války 1866. Projekt pro-
to počítá s jeho přemístěním zhruba 
o deset metrů. 

V listopadu loňského roku tak 
členové Komitétu pro udržování pa-
mátek z války roku 1866 provedli 
demontáž pomníku a jeho ohrazení. 
V březnu provedlo naše pracoviště  
v prostoru válečného hrobu předsti-
hový archeologický výzkum zamě-
řený na nalezení a záchranu kos-
terních pozůstatků. Samostatně byl 
proveden také podrobný průzkum 
širšího okolí detekční technikou za 
účelem záchrany kovových artefak-
tů. Výkon archeologické památkové 
péče je přitom průběžně zajišťován 
v celé trase rekonstruované silnice.

Při výzkumu byly odkryty velmi 
dobře dochované kostry dvou je-
dinců, uložených do jedné hrobové 
jámy, která se z větší části nachá-
zela již mimo ohrazení pomníku,  
v těsné blízkosti silničního příkopu. 

První jedinec byl pohřben na zádech  
s levou rukou na hrudi a pravou podél 
těla. Poškození lebky připouští mož-
né sečné zranění. V oblasti hrudníku 
jsme nalezli kostěné knoflíky. Druhý 
jedinec ležel na břiše s rukama zkří-
ženýma za zády. U obou zemřelých 
byl nalezen zatím neurčený kovový 
artefakt. Na zásypu hrobové jámy 
ležel pískovcový kvádr. V dalších 
měsících čeká nálezy laboratorní 
ošetření, kosterní pozůstatky budou 
podrobeny antropologické analýze, 
v ideálním případě též analýze DNA. 
Předběžně je počítáno s uložením 
ostatků pod přemístěný pomník.

Při silnici mezi Kuřívody a Horní 
Krupou se nachází 13 hrobových po-
mníků rakouských vojáků, jež padli 
26. června 1866 v bitvě u Kuřívod. 
Současná podoba pomníků vychází 
z označení hrobů zřízených převáž-
ně v letech 1891 a 1895. Podle pů-
vodního nápisu na pomníku měli být 
v hrobu č. 13 pochováni rakouský 
polní myslivec a husar z pluku „Liech-
tenstein“. Závěrem dodejme, že prv-
ní archeologické poznatky k hrobům 
bitvy u Kuřívod přinesl menší zjišťo-
vací výzkum českolipského muzea  
v roce 2003.

Petr Jenč a Vojtěch Novák,
Vlastivědné muzeum a galerie 

v České Lípě

Záchranný archeologický výzkum pod hrobovým pomníkem u Horní Krupé.
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Městské divadlo zve na koncert houslisty 
Ivana Ženatého a řadu divadelních komedií
Kulturní nabídka Klubu Mnichovo 
Hradiště na příští dva měsíce jistě 
potěší ty divadelní diváky, kteří se  
v divadle rádi zasmějí. Rozhodně to-
tiž bude z čeho vybírat. A ochuzeni 
nebudou ani příznivci vážné hudby, 
které sice čeká poslední koncert ak-
tuální sezóny, na druhou stranu však 
bude patřit houslovému virtuosovi 
Ivanu Ženatému a jeho vzpomínkám 
na Vlastimila Kouřila, dlouhá léta 
ústřední postavu Kruhu přátel hudby 
Mnichovo Hradiště. Na které progra-
my tedy Klub aktuálně zve?

TIK TIK
V čekárně psychiatra se setká-

vají lidé různého věku, zaměstnání, 
osudu. Spojuje je stejný problém: 
trpí „tikem“, chcete-li obsedantní 
neurózou, s kterou se těžko žije. 
Všichni věří v pomoc světoznámé-
ho odborníka, u kterého se museli 
objednat dlouho předem. Jenže ten 
se zrovna dnes zpozdil. Pacienti 
překonávají zábrany a seznamují 

se vzájemně se svými „tiky“. Během 
čekání se nakonec sami pokusí  
o skupinovou terapii, při které své 
obsese alespoň na chvíli překoná-
vají. Přijďte se ve čtvrtek 7. dubna 
zasmát i dojmout. Hrají: Tereza 
Kostková, Kristýna Frejová, Eva 
Josefíková, nebo Šárka Kubíková, 
Václav Knop, Josef Polášek, Jaro-
mír Nosek.

Ivan Ženatý: koncert ke vzpomín-
ce na Vlastimila Kouřila

Na posledním koncertě sezóny 
zahraje houslový virtuos Ivan Že-
natý s klavírním doprovodem (bude 
upřesněno). Pan Ženatý zahraje  
a také zavzpomíná na spolupráci  
s Vlastimilem Kouřilem, dlouholetým 
předsedou mnichovohradišťského 
Kruhu přátel hudby, který by letos 
oslavil 92. narozeniny. Přijďte za-
vzpomínat také, a to 14. dubna od 
19 hodin.

Ten, kdo utře nos – změna času! 

Duben je v kině opět bohatý na premiéry
Deset dubnových premiér v našem 
kině mluví za vše – distributoři posí-
lají divákům další dávku filmů dlouho 
odkládaných „na lepší časy“. Ty sku-
tečně přišly, ale pouze v souvislosti 
s ustupující pandemií. To, co zažívá-
me nyní, je mnohem horší, tím spíš, 
že kromě solidární finanční či jiné 
pomoci nešťastné Ukrajině nemů-
žeme nic dělat. Dotýkají se nás lid-
ské i ekonomické dopady války, ale 
nenechme se ubíjet neustálými ka-
tastrofickými zprávami, choďme do 
kina či jinam za kulturou a sportem 
rozptýlit se a pobavit, vždyť žít neu-
stále v negativních pocitech a stra-
chu nelze. Jen když budeme zdraví, 
fyzicky i psychicky, můžeme situaci 
zvládnout. Přejme si odvahu a sílu 
žít v současné realitě a věřme, že  
brzy nastane normální mírová doba.

Z českých filmů vám v dubnu 
nabízíme kromě několika repríz 
Známých neznámých následující 
tituly. České kriminální drama Stí-
nohra vás udrží v napětí téměř po 
celou dobu projekce. Je to film, ve 

kterém se hlavní hrdina musí vy-
rovnat se smrtí manželky, vlastním 
pocitem viny i vědomím, že pachatel 
zřejmě unikne trestu. Další snímky 
jsou vesměs komedie, mezi kterými 
vyniká svou extravagantností Vyše-
hrad: Fylm. Tato bláznivá komedie 
je satirou na stále trvající korupční 
fotbalové aféry a na zběsilá devade-
sátá léta, kdy se najednou všechno 
smělo. Jakub Štáfek zde exceluje 
v roli výstředního a problémového 
fotbalisty Laviho hrajícího za Slavoj 
Vyšehrad. Kdo jste fanoušky online 
seriálu Vyšehrad, nenechte si tuhle 
podívanou ujít! Film Po čem muži 
touží 2 těží z úspěchu prvního dílu. 
Tento navazující snímek má stejné 
hlavní herecké obsazení, pouze 
žena (Anna Polívková) se převtělí  
v muže, kterým byl původně Jiří 
Langmajer.

Zahraniční nabídka nových 
filmů je tentokrát větší než česká. 
Duben zahájíme americkou ro-
mantickou komedií Ztracené měs-
to s hereckými hvězdami (Sandra 

Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcli-
ffe, Channing Tatum). Navážeme 
akční marvelovkou Morbius a dále 
oblíbeným animovaným snímkem 
pro děti (i dospělé) Ježek Sonic  
2. Následovat bude třetí pokračo-
vání Fantastických zvířat s názvem 
Fantastická zvířata: Brumbálova ta-
jemství. V polovině dubna vstoupí do 
kin drsný historický thriller z Islandu 
10. století Seveřan s Alexanderem 
Skarsgardem a Nicole Kidman  
v hlavních rolích. Před třemi lety  
v polovině dubna zažila Francie jed-
nu z nejtragičtějších událostí novodo-
bé historie – požár pařížské katedrá-
ly Notre-Dame.  Známý francouzský 
režisér Jean-Jaques Annaud natočil 
strhující drama o této katastrofě  
s názvem Notre-Dame v plamenech, 
kde ukazuje příčiny požáru i zoufalý 
boj za záchranu památky. Pro děti je 
ještě připraven animák Zlouni, který 
budeme hrát dopoledne na Veliko-
noční neděli 17. dubna.

Pro středeční dopoledne jsme 
vybrali divácky velmi oblíbené ko-

medie Srdce na dlani a Mimořádná 
událost.

Uvádíme také film, který postou-
pil mezi posledních pět nominací na 
Oscara 2022 v kategorii Nejlepší 
zahraniční film. Je to dánský snímek 
Nejhorší člověk na světě a to, zda 
uspěl, jsme v době zveřejnění toho-
to článku ještě nevěděli (vyhlášení 
Oscarů bylo 27. března). Přijďte se 
na něj podívat.

Ještě upozorňujeme na speciál-
ní promítací čas v sobotu 30. dub-
na, tedy na čarodějnice. Aby diváci 
nemuseli „obětovat“ kino ohňovým 
vatrám či naopak, budeme hrát ma-
gickou českou komedii Betlémské 
světlo, a to již odpoledne od 16:30 
hodin.

Přejeme vám krásné jaro  
a děkujeme za přízeň, kterou jste po 
skončení covidových omezení naše-
mu kinu svou zvýšenou návštěvností 
projevili! Těšíme se na vás i nadále!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Termín uvedení francouzské 
divadelní hry v podání divadelního 
souboru Tyl Bakov nad Jizerou se  
o týden posouvá, a to na 28. dubna 
od 19 hodin! Vstupenky jsou v pro-
deji v informačním centru, rezervace 
možná v kalendáři na webu města.

Divadelní jaro
Květnové hry Blázinec (Miroslav  

Táborský) a Caveman (Jan Holík/Ja-
kub Slach) jsou v prodeji. Zakoupit 
je můžete v informačním centru, re-
zervace jsou možná prostřednictvím 
kalendáře na webu města. Připomí-
náme, že při zakoupení vstupenek 
na obě představení je sleva 100 Kč.

Lhářka
Divadelní soubor Tyl Mnichovo 

Hradiště se po delší pauze vrací  
s reprízou představení Lhářka, a to 
v pátek 6. května. Manželství Ketty 
a Viliho je ohroženo domnělou 
manželčinou nevěrou. Co teď? Za-
chránilo by vztah mimino? A jak to 
zaonačit, když Vili opouští rodinný 
krb? Dozvíte se v této francouzské 
situační komedii s řadou zvratů  
a zápletek. Hrají: Aneta Hoření, Jan 
Pekař, Robert Dolejší, Iva Flodrma-
nová a další. 

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště 

Miroslav Táborský v jedné ze svých 
mnoha rolí ve hře Blázinec.

Návrat Budovce jako téma 
nové pohlednice
Loňské znovuodhalení sochy Vác-
lava Budovce z Budova na Masa-
rykově náměstí připomíná nová 
sběratelská pohlednice, za jejíž zho-
tovení patří velký dík panu Šosvaldo-
vi. Pohlednici si můžete zakoupit u 
nás v městském informačním centru 
a k dispozici máme také tematické 

razítko. Rovněž máme od ledna  
v nabídce knihu Starý Glanc vypra-
vuje zachycující vzpomínky místní-
ho rodáka, ruského legionáře Josefa 
Glance.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Velký úspěch žáků ZUŠ Mnichovo Hradiště 
v okresním kole soutěže ve hře na dechové nástroje
V úterý 8. března se za účasti 35 
žáků a jejich pedagogů z celého 
okresu Mladá Boleslav konalo v zr-
cadlovém sále naší ZUŠ okresní kolo 
soutěže ve hře na dechové nástroje, 
kterou pořádá Ministerstvo školství. 
Zúčastnili se žáci ZUŠ Benátky nad 
Jizerou, ZUŠ Mladá Boleslav a ZUŠ 
Mnichovo Hradiště a zástupci všech 
škol podali vynikající výkony. Hra 
na dechové nástroje zněla ze sálu 
od rána do pozdních odpoledních 
hodin. Vzhledem k tomu, že soutěž 
byla veřejná, výkony kromě odbor-
né poroty sledovali diváci, většinou  
z řad rodičů. Do okresního kola se 
dostanou jen nejzdatnější žáci, již 
účast v této soutěži je tedy pro ka-
ždého žáka úspěchem.

Naše škola obstála výborně! Ze 
14 postupujících do krajského kola 
jsme získali 9 postupů, a to ve hře 
na příčnou flétnu, saxofony a žesťo-
vé nástroje! Krajská kola se konají  
v Říčanech a Kolíně v měsíci dubnu. 
Případní postupující se mohou pro-
bojovat až do nejvyššího ústředního 
kola. Jako se to podařilo v minulých 

letech studentce ZUŠ Mnichovo 
Hradiště Sáře Sehnoutkové ve hře 
na příčnou flétnu.

Z naší ZUŠ postoupili do kraj-
ského kola: ve hře na příčnou flét-
nu Tereza Plevová, Adéla Seidlová 
a Marie Horynová (vyučující Zlata 
Chlupáčová), ve hře na trubku po-
stoupili Lucie Bryksová a Lukáš 
Lochman, ve hře na trombon Luděk 
Maděra, ve hře na baryton Marek 
Vondráček a ve hře na tubu Vítek 

Pospíšil (vyučující Jan Čížek). Ve 
hře na saxofon postoupila Kristýna 
Pěničková (vyučující Kryštof Křeme-
ňák). 

Zejména ve vyšších kategoriích 
hráli žáci a studenti, ovládající svoje 
nástroje s jistotou, velmi přesvědčivě 
– interpretačně i technicky. Ačkoliv 
se porota v hodnocení zpravidla 
shodla, kvůli vyrovnané úrovni mu-
seli v případech některých postupů 
porotci konsensus hledat. 

Za vynikající pedagogickou 
činnost dostala Uznání poroty Zlata 
Chlupáčová a Jan Čížek. Za mistr-
ný klavírní doprovod dostal Uznání 
poroty student ZUŠ Dan Razák 
(vyučující Miloš Formáček). Skvě-
lé  byly rovněž výkony korepetitorů 
hrajících většinou na klavír. Učitelé  
z Mladé Boleslavi doprovázeli někte-
ré své žáky na cemballo. Výprava 
ZUŠ Benátky měla dokonce mezi-
národní obsazení. Soutěžil mladý 
italský flétnista pobývající v Čechách  
v rámci programu Erasmus  (vyuču-
jící pan Lorenc).

Soutěž proběhla v přátelské 
atmosféře. Naše škola se důkladně 
připravovala a organizace byla bez 
problémů. Všichni účastníci dostali 
diplomy a věcné ceny – sportovní 
batohy a drobnosti. Na repertoár, 
minutáž a celý systém vystoupení se 
můžete podívat na www.soutezezus.
cz a na fotografie na www.zusmh.cz.

Ivana Velebná a Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Vyšehrad: Fylm – komedie 
o výstřednostech 90. let
Nechte se pozvat na velmi originál-
ní snímek – Vyšehrad: Fylm, který 
vstupuje v dubnu do kin. Někomu 
bude připadat šílený, jinému extrém-
ně vtipný, dalšímu nemravný či po-
kleslý. Co divák, to názor. Ale pokud 
se nad to vše dokážete povznést  
a dívat se na příběh jako na velmi 
vtipnou nadsázku a satiru let minu-
lých (i současných), budete se celou 
dobu náramně bavit. A všimněte si, 
kolik sportovních hvězd, fotbalových 
i hokejových, v něm vystupuje…

Zde je komentář distributora, 
společnosti Bioscop, k tomuto filmu: 
Nestává se často, že by se onlinový 
seriál stal naprostým fenoménem. 
Ještě méně často se tvůrci rozhod-
nou na něj navázat celovečerním fil-
mem. U kultovního seriálu Vyšehrad 
vyšlo obojí. A tak 14. dubna dorazí 
do kin génius i dylina, bývalý spar-
ťanský fotbalista Julius Lavi Lavický, 
který je sice pořád ukrutně nekorekt-
ní a za hranou, ale zároveň přichází 
s jedinečnou komedií Vyšehrad: 
Fylm, jež pobaví diváka každého 
věku, pohlaví i zájmů.

„Vyšehrad: Fylm je oproti seriálu 
taková větší pohádka. Pro dospělé. 
Je nekompromisní. Má ale velký pře-
sah, nese poslání životní i sportovní, 
snaží se jít víc do hloubky. Kromě 
toho, že sleduje Laviho a jeho ži-
vot, snaží se také upozorňovat na 
nešvary českého fotbalu, aféry těch 
nejvyšších představitelů a téma fair 
play,“ vysvětlil herec, režisér a pro-
ducent snímku Jakub Štáfek s tím, 
že neukočírovatelný fotbalista Julius 
Lavický tak bude i na velkém filmo-
vém plátně žít svůj neuvěřitelný život 
plný divokých večírků, rychlých aut, 
spoře oděných žen a samozřejmě 
i svého milovaného sportu. Sice  

v něm tolik nevyniká, ale skandály 
kolem něj dokáže vytvářet neuvěři-
telné. 

Jeden z nejoblíbenějších čes-
kých seriálů poslední doby dostává 
důstojného celovečerního kino-po-
kračovatele plného velmi nekompro-
misního humoru, otevřených zpově-
dí o současném stavu sportu u nás 
a mnoha sportovních hvězd, které 
jsou prakticky nezaplatitelné filmo-
vou produkcí. Role ve Vyšehradu 
totiž přijali například Tomáš Rosický, 
Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Jan 
Koller, Tomáš Řepka, Václav Kadlec, 
Roman Bednář, Ondřej Pavelec či 
Jakub Voráček. „Všem těm sportov-
ním mega hvězdám v našem filmu 
říkáme nejdražší komparz všech 
dob. Byl jsem ale upřímně překvape-
ný z herectví Patrika Bergera nebo 
Vládi Šmicera. Tomáš Rosický zase 
díky svým zkušenostem zasahoval  
i do scénáře. A těch jmen bylo mno-
hem víc, třeba i Marek Matějovský, 
Daniel Pudil, Lukáš Zelenka, Radko 
Gudas, Jirka Tlustý, Petr Mrázek, 
MMA fighter Jirka Procházka… 
Chtěli jsme byť i sebemenší roli ob-
sadit dobrým hercem, sportovcem  
a hlavně naším kamarádem,“ svěřil 
se Štáfek. 

Kromě něj jako Laviho nebo 
Jakuba Prachaře jako jeho všeho 
schopného agenta Jardy, se na 
plátně objeví také Laviho přítelky-
ně Lucie (Šárka Vaculíková), trenér 
Žloutek (Jiří Ployhar), šéf FK Slavoj 
Vyšehrad Král (Ondřej Pavelka), La-
viho máma (Věra Hlaváčková), nebo 
rodiče jeho přítelkyně (Ivana Chýlko-
vá a David Prachař) a řada dalších 
herců. 

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Kniha kresleného humoru 
se dočká odloženého křtu
V pátek 22. dubna se od 17 hodin   
v Bakově nad Jizerou v sále Radni-
ce uskuteční odložený křest knihy 
vozíčkáře Jiřího Flekny Když sranda 
vzniká v posteli. V doprovodném 
programu zahraje na klávesy Jaro-
slav Špička a v jednání jsou další 
zajímaví hosté. 

Cena knihy je 150 Kč. K pro-
deji bude samozřejmě na křtu, ale 

zakoupit ji můžete také v Měst-
ské knihovně Bakov nad Jizerou  
a v knihkupectví a papírnictví Hany 
Otáhalové v Mnichově Hradišti. Dal-
ší prodejní místa, možnost zaslání 
knihy poštou i veškeré další podrob-
nosti a najdete na https://spokojeny-
-domov.cz/jiri-flekna/.

Petr Novák
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MAP: Jarní aktivity projektu
I když se konec projektu již ne-

zadržitelně blíží, přesto jsme nere-
zignovali na realizaci aktivit, které by 
pro místní pedagogy či neformální 
vzdělavatele a další zájemce mohly 
být přínosem v jejich práci s žáky a 
dětmi. 

Na velice kladně hodnocený 
kurz první pomoci, který jsme pro 
dvacet účastníků nabídli na konci 
ledna, jsme navázali ještě dalším 
workshopem na konci března (kon-
krétně v neděli 27. března) pro ty, 
kteří se do lednového kurzu nevešli 
či nedorazili kvůli nemoci či jiným 
omezením. Věříme, že má smysl 
školit se v problematice první po-
moci, což mimochodem potvrzuje i 
jedna z účastnic: „Kurz je skvěle pro-
myšlený. Moc bych si přála, aby jím 
prošla (nebo i opakovaně procháze-
la) většina lidí – pro mě osobně je to 
skvělá zkušenost! Doufám, že ji ne-
budu potřebovat uplatnit ve skuteč-
ném životě, ale kdyby bylo potřeba, 
nebudu jen stát mezi přihlížejícími!“

Díky projektu MAP II Mnichovo-
hradišťsko mají možnost si rozšířit 
obzory i rodiče našich nejmenších, 
konkrétně předškoláků, které čeká 
letos zápis do prvních tříd základ-
ních škol. V mateřských školách 
v Klášteře Hradišti nad Jizerou i v 
Březině a následně též v MŠ Jivina 

proběhlo setkání předškolních dětí 
a jejich rodičů s lektorkou Hanou 
Otevřelovou, která do ORP Mnicho-
vo Hradiště zajíždí opakovaně, aby 
připravila dříve zmíněné na vstup do 
nové etapy jejich životů. Rodiče se 
více ponoří do činnosti svých potom-
ků v mateřských školách a získají i 
cenné tipy na domácí přípravu. 

Za sebou máme též třídílný 
cyklus on-line setkání na téma Na-
dané děti. Vnímáme problematiku 
nadaných dětí jako velmi důležitou, 
neboť jsou v našich školách běžně 
přítomné. Leč mnohdy bývají tyto 
děti „neviditelné“, není jich tolik jako 
žáků tzv. většinové žákovské popu-
lace, a proto bývají často opomíjené. 
Díky našemu on-line cyklu s lektor-
kou Janou Škrabánkovou, vedoucí 
Centra pro výzkum vzdělávání v 
přírodovědných oborech a talentma-
nagement na Ostravské univerzitě, 
jsme se více ponořili do tématu 
nadaných jedinců, zjistili jsme, jaká 
jsou specifika a potřeby nadaných 
žáků, lektorka doporučila účastnicím 
vhodné strategie práce s nadanými 
žáky napříč věkovým spektrem i 
praktické rady, jak s nadanými jedin-
ci efektivně komunikovat. Seznámili 
jsme se též s typologií nadaných 
žáků, s druhy inteligence a s tím, jak 
se konkrétní nadaní žáci projevují v 

samotné výuce a jak na jejich pro-
jevy adekvátně reagovat. V poslední 
části cyklu jsme se pak zaměřili na 
to, jak ve výuce pracovat s nadanými 
žáky a jak se k nim chovat – nadaní 
žáci jsou sice žáci jako všichni ostat-
ní, vyvíjejí se a dospívají, jejich jina-
kost je však obvykle hlubší, prožívá-
ní citlivější a vnímavost zostřenější, 
nehledě na jejich vyšší kognitivní 
schopnosti. 

Jsme rádi, že můžeme školám 
na Mnichovohradišťsku nabídnout 
též školení v rámci problematiky for-
mativního hodnocení. V březnu se 
vyškolili pedagogové prvního stupně 
ZŠ Sokolovská, v dubnu čeká tentýž 
praktický seminář ještě druhostup-
ňové učitele téže školy. Na konci 
března pak absolvovali toto školení 
též učitelé ZŠ Kněžmost. Účastníci 
se podrobně seznámili s pojmem 
formativní hodnocení, ale též s cíli 
a jeho hlavními principy. Lektorka 
poukázala na nutnost provázat cíle 
vyučovací hodiny, výukové metody 
a výstupy, které pedagogové po 
žácích na konci hodiny či tematické-
ho bloku očekávají. Pracovalo se s 
chybou i popisnou zpětnou vazbou, 

účastníci tvořili kritéria pro hodno-
cení pokroku žáků, zhlédli různé 
ukázky metod a technik formativní-
ho hodnocení a v závěru došlo též 
na reflexi zkušeností ze semináře 
a vzájemnému sdílení. Věříme, že 
seminář byl pro účastníky přínosný 
a inspirativní pro jejich budoucí práci 
s dětmi i aplikování postupů forma-
tivního hodnocení do praxe.

S ústupem onemocnění co-
vid-19 došlo též na mnohá další 
prezenční setkání, například i v rám-
ci našich pracovních skupin, jejichž 
členové na svých schůzkách povět-
šinou shrnuli své působení v rámci 
projektu i přínos dosud realizova-
ných aktivit. A další setkání stále 
ještě probíhají. Těšíme se například 
na jistě inspirativní výjezd na konci 
dubna do ZŠ Kněžmost, která pro-
šla v uplynulých letech nákladnou 
rekonstrukcí a dostavbou, nebo na 
květnový cyklus seminářů na téma 
nové informatiky pro základní školy. 
Stále tedy ještě můžeme inspirovat 
učitele na Mnichovohradišťsku!

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Zápis dětí do přípravné 
třídy na ZŠ Sokolovská
Zápis dětí do 1. ročníku základního 
vzdělávání je před námi, a s tím sou-
visí i zápis dětí do přípravné třídy zá-
kladní školy. Připravili jsme proto pro 
zájemce o přijetí a zařazení dětí do 
přípravné třídy Den otevřených dve-
ří. Využijte této možnosti a přijďte se 
dne 5. dubna od 8 do 10 hod do pří-
pravné třídy podívat a seznámit se 
s ukázkami vzdělávacího programu 
předškolního vzdělávání, popřípadě 
se třídní učitelky zeptat na vše, co 
vás o přípravné třídě zajímá. 

Činnost pedagoga v přípravné 
třídě je zaměřena na systematickou 
přípravu dětí na zahájení povinného 
vzdělávání v základní škole. Cílem 
je vybavit dítě odpovídajícími doved-
nostmi a návyky (rozvoj řečových 
dovedností, samostatnosti, sociál-
ních dovedností apod.).

Vzdělávací program je upraven 
takovým způsobem, aby umožnil 
snadnější začlenění do vyučovacího 
procesu v 1. třídě, čímž se v důsled-

ku předchází budoucím školním ne-
úspěchům. Právě školní neúspěch 
může v řadě případů negativně 
ovlivnit další vývoj dítěte.

Přípravná třída je vhodná před-
nostně pro děti s odkladem školní 
docházky, kde je potřeba „doladit“ 
některé oblasti, například logope-
dické potíže, jemnou motoriku atd.  
a potom také pro děti, které mají po-
slední rok před nástupem k povinné 
školní docházce. Jde o tzv. předško-
láky.

Docházka dítěte do přípravné 
třídy je bezplatná.

Kdykoliv můžete podat žádost 
o přijetí dítěte do přípravné třídy 
ve školním roce 2022/2023 (avšak 
nejpozději do 31. května 2022). Při-
hláška je ke stažení na webových 
stránkách školy včetně veškerých 
informací k přípravné třídě.
                                                                                                                                 

Eva Hajzlerová,                                                                                                                                  
ředitelka ZŠ Sokolovská

První jarní počin: hmyzí 
hotel na zahradě školy
Je smutnou pravdou, že v přírodě 
ubývá hmyzu. Důvodů je celá řada, 
ale jedním z hlavních je ztráta přiro-
zeného prostředí. Příčinou je přede-
vším rozšiřování měst, intenzivní ze-
mědělství a průmysl a znečišťování 
prakticky všech složek přírody.

Rodina Zbyňka Marcína, žáka  
8. A, vyrábí takzvané hmyzí hotely, 
které díky pestrému materiálu vý-
stelky umožňují řadě hmyzích druhů 
najít útočiště i v městské zástavbě. 

Jeden darovaný hmyzí hotel žáci 8. 
A minulý týden nainstalovali na po-
zemku Základní školy Studentská. 
Můžeme tak být přímými pozorova-
teli toho, jaký hmyz se do jednotli-
vých typů výstelky nastěhuje.

Věřím, že právě takové drobné 
pomocné kroky mají pro přírodu vel-
ký význam.

                                                                                                                     
Terezie Nohýnková,                                                                                                                  

Základní škola Studentská

Za hudbou a tancem 
na Sborový ples Zvonků!
Po zdařilé premiéře v roce 2018, kdy 
se Sborový ples stal součástí oslav 
30. výročí místního pěveckého sbo-
ru Zvonky, se akce po čtyřech letech 
znovu vrací na prkna sálu Základní 
školy Studentská. O výročí tentokrát 
nejde, ale o příležitost setkat se ne-
jen u tance bezpochyby. A když stojí 
za pořádáním plesu pěvecký sbor, 
je jasné, že o dobrou hudbu nebude 
nouze. Stejně jako posledně se o ni 
postará Big‘O‘Band z Liberce, třice-
tičlenné těleso, které nabídne to nej-
lepší ze současné muziky ve skvě-

lém provedení. Spolu s ním vystoupí 
také místní smíšený sbor Continuo.

Zvonkový ples se uskuteční  
v pátek 22. dubna od 19 hodin. Kro-
mě kvalitní hudební produkce nebu-
de pochopitelně chybět ani bohatá 
tombola. Vstupenky za 250 Kč ke 
stolu a 200 Kč na stání lze koupit na 
zkouškách všech sborů, případně 
se domluvit prostřednictvím e-mailu 
zvonky@zvonky.eu. Lístky ke stání 
budou v prodeji i přímo na místě.

                                                                                                                     
Kristýna Motlová Zápis do mateřské školy 

se koná na začátku května
Mateřská škola Mírová oznamuje, 
že zápis dětí k předškolnímu vzdělá-
vání od školního roku 2022/2023 se 
bude konat ve dnech 4. a 5. května 
od 14:30 do 16:30 hodin na jednot-
livých mateřských školách, tedy v 
Mírové ulici čp. 94 a v Jaselské ulici 
čp. 1238. Zápis do Mateřské školy 
Veselá se tentokrát uskuteční v Ma-

V dubnu se konají zápisy 
dětí do prvních tříd
Jako každý rok se v našich základ-
ních školách v dubnu uskuteční 
zápisy dětí do prvních tříd. K zápi-
su by měly letos přijít děti narozené  
v období od 1. září 2015 do 31. srp-
na 2016. Zápisy se budou konat ve 
středu 6. dubna, náhradní termín je 
stanoven opět na středu 20. dubna. 
Už od 21. března do 4. dubna však 
bude na webových stránkách našich 
škol spuštěn elektronický rezervační 
systém pro zápis, kde si rodiče mo-
hou v předstihu elektronicky vyplnit 
přihlášku dítěte k zápisu a zadat si 

termín, kdy se s dítětem v den zá-
pisu do školy dostaví. Rodiče, kteří 
nevyužijí elektronického rezervač-
ního systému a přijdou do školy až 
v den zápisu, vyplní přihlášku až 
ve škole „ručně“ a k zápisu budou  
zařazeni dle aktuálně volného ter-
mínu.

Více informací k zápisům nalez-
nete internetových stránkách jednot-
livých škol.

Jaroslava Kolomazníková,
Finanční a školský odbor MÚ

Děti pódia opět v akci
Život po kulturní pauze se pomalu 
vrací do normálu, důkazem toho je 
také to, že na scénu divadla se vrací 
divadelní soubory Děti pódia, které 
fungují pod Klubem Mn. Hradiště  
a pod vedením Stanislavy Matulové.

Děti pódia momentálně tvoří 
dva celky, mladší žáci základních 
škol a starší středoškoláci. Několi-
krát zrušené či přesunuté předsta-

vení budete moci vidět už 24. dubna  
v městském divadle Mnichovo Hradi-
ště od 18 hodin. Těšit se můžete na 
inscenace, ke kterým našel mladší 
soubor námět v díle Koralína a svět 
za tajemnými dveřmi od Neila Gai-
mana a starší soubor v knize Ameri-
ka od Franze Kafky. 

                                                                                                                     
Stanislava Matulová

Zkoušky Cambridge 
English na Gymnáziu MH

Po roční pauze, způsobené covidem, 
se na Gymnáziu Mnichovo Hradiště 
opět konaly zkoušky Cambridge En-
glish. Mezinárodní certifikáty, které 
jejich absolvováním studenti mohou 
získat,  představují oficiální doklad 
o dosažené úrovni angličtiny podle 
Společného evropského referenč-
ního rámce pro jazyky (CEFR). Ka-
ždá zkouška pokrývá čtyři jazykové 
dovednosti: čtení, psaní, poslech  
a mluvení. Certifikáty uznávají vyso-
ké školy v ČR i zahraničí během přijí-
macího řízení anebo jako postupové 
zkoušky v rámci studia či pomohou  
při žádosti o zaměstnání, například 
v případě nadnárodních firem.

Čtyřiadvacet studentů gym-
názia se odhodlalo popasovat se  
s jazykovými zkouškami   Cambridge 
English: First (FCE) a Cambridge 
English: Advanced (CAE). Připravo-
vali se na ně pod vedením vyučují-
cích v hodinách angličtiny a mohli si 

vyzkoušet i „zkoušku nanečisto“, aby 
skutečně věděli, co přesně je čeká.  
Zkoušky se pak konaly o lednových 
sobotách v učebnách gymnázia  
a byly administrovány společností 
Cambridge Exams Center, se kte-
rou škola dlouhodobě spolupracuje, 
ovšem za výrazné podpory míst-
ních učitelů angličtiny a informatiky 
(to kvůli technickému zabezpečení 
zkoušek, jejichž písemnou část 
studenti skládají online u počítače).  
Přestože doba byla vzhledem ke 
covidové situaci náročná, studenti 
uspěli se skvělými výsledky. Jede-
náct studentů dosáhlo úrovně B2, 
deset C1, jeden B1 a dva dokonce 
C2. Úspěšným absolventům zkou-
šek gratulujeme a doufáme, že jejich 
úspěch bude inspirací a motivací pro  
mladší spolužáky v dalších letech.

Kateřina Šrytrová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

teřské škole Jaselská. Zápisu nebu-
de předcházet den otevřených dveří.

Zákonný zástupce dítěte, které 
dosáhne k 31. srpnu 2022 věku pěti 
let, je povinen přihlásit dítě k zápisu 
k předškolnímu vzdělávání.

Lenka Dutková, ředitelka
Mateřské školy Mn. Hradiště



7DUBEN 2022 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

KINO

13. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
SRDCE NA DLANI
Laskavá komedie s B. Polívkou a E. Balzerovou od režiséra Žen v běhu.

9. DUBNA, 17:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Třetí výlet do světa Fantastických zvířat s E. Redmaynem v hlavní roli.

9. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STÍNOHRA 
Napínavý český film o pomstě, pocitu viny a boji s vlastním svědomím.

10. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZPÍVEJ 2
Medvídek koala vyhrál talentovou soutěž a chce opět vystupovat.

13. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JIZERSKÉ HORY
Film V. Kuna o našich nejbližších horách a kraji kolem řeky Jizery.

14. DUBNA, 19:00, PROMÍTÁNÍ
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
Třetí výlet do světa Fantastických zvířat s E. Redmaynem v hlavní roli.

15. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ZÁVOD
Příběh Hanče a Vrbaty z roku 1913 s K. Hádkem a M. Adamczykem.

17. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZLOUNI
Nebezpečná zvířata považovaná za zlá se rozhodnou konat dobro!

20. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STÍNOHRA 
Napínavý český film o pomstě, pocitu viny a boji s vlastním svědomím.

KALENDÁR AKCÍˇ

27. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
Česká komedie zachycuje událost z roku 2019, kdy strojvůdci ujel vlak.

21. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie. Přátelé se rozhodnou sdílet SMS i hovory. Co z toho vzejde?

22. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VYŠEHRAD: FYLM
Nekorektní komedie mapující fotbalové aféry s J. Štáfkem v roli Laviho.

23. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Česká komedie o ženě v mužském těle. V hlavní roli J. Langmajer.

24. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BELLE
Animovaný film o dívce prchající před osamělostí do světa internetu.

27. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NOTRE-DAME V PLAMENECH
Dramatické filmové zpracování požáru pařížské katedrály z toku 2019.

28. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
SEVEŘAN
Historický epos z 10. století se odehrává na vikingském Islandu.

16. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JEŽEK SONIC 2
Oblíbený ježek a jeho věčný nepřítel Doktor Robotnik znovu v kinech.

16. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SEVEŘAN
Historický epos z 10. století se odehrává na vikingském Islandu.

30. DUBNA, 16:30, FILMOVÁ PROJEKCE / ODPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Nový film tandemu J. a Z. Svěrákových plný laskavého humoru a moudrosti.

1. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaný film o zaječím dobrodruhovi bojujícím proti svému zlému strýci.

DIVADLO

14. DUBNA, 19:00, KONCERT
IVAN ŽENATÝ – KONCERT KE VZPOMÍNCE NA PANA KOUŘILA
Náhradní termín koncertu, na kterém vystoupí houslista Ivan Ženatý a klaví-
rista Igor Ardašev. 8. koncert 49. sezóny cyklu Kruh přátel hudby.

7. DUBNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TIK TIK – NÁHRADNÍ TERMÍN
Divadelní komedie odehrávající se v čekárně před ordinací psychiatra. 
Hrají: Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková / Šárka Kubíková, 
Václav Knop, Josef Polášek a Jaromír Nosek.

28. DUBNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TEN, KDO UTŘE NOS
Klasická divadelní fraška z pera francouzkého komediografa G. Feydeau. 
Uvádí Divadelní soubor Tyl Bakov nad Jizerou.

6. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
Norský mix dramatu a komedie s herečkou oceněnou na MFF v Cannes.

7. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ ZÁVOD
Příběh Hanče a Vrbaty z roku 1913 s K. Hádkem a M. Adamczykem.

8. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
Komedie. Přátelé se rozhodnou sdílet SMS i hovory. Co z toho vzejde?

3. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JEŽEK SONIC 2
Oblíbený ježek a jeho věčný nepřítel Doktor Robotnik znovu v kinech.

2. DUBNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MORBIUS
Doktor Morbius, hrdina z komiksové stáje Marvel, má svůj vlastní film

KČT
2. DUBNA, 9:00
UKLIĎME ČESKO
Tradiční společný úklid v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, ve 
kterém se zaměříme na lokalitu v Dolcích. Nezapomeňte s sebou vzít ru-
kavice, dobrou náladu a energii zvelebit toto oblíbené vycházkové místo 
Mnichovohradišťáků!

10. DUBNA, PRŮBĚŽNÝ START MEZI 9. A 10. HODINOU
ZÁSADNĚ NA ZÁSADKU
5. ročník tradiční jarní zahajovací akce, při které dojdete svým tempem i 
zvolenou trasou na kouzelnou zříceninu Zásadku na Sychrově. Na místě 
vás čeká opékání buřtů, hudební okénko s harmonikářem Jindrou Kelíškem 
a možnost potěšit se z krásně upraveného místa s mnoha romantickými 
zákoutími.

24. DUBNA
LABSKÉ LUHY
Nedělní výlet Tomáše Trkoly, který nás zaveze do Kolína, odkud se vydáme 
labskými luhy až do Libice. Probouzející se jarní příroda nám jistě vytvoří 
krásnou kulisu.

30. DUBNA
Z MNICHOVA HRADIŠTĚ NA JEŠTĚD
Vypravte se s námi na nejvyšší vrchol Ještědsko-kozákovského hřbetu, na 
němž se nachází i symbol tohoto vrcholu – televizní vysílač v technicistním 
architektonickém stylu. Cesta na Ještěd (i z vrcholu dolů) výhradně pěšky, 
poté tramvají na vlakové nádraží a odtud do Mnichova Hradiště. Trasa je 
velmi náročná, čítá cca 36 km.

INZERCE

29. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Česká komedie o ženě v mužském těle. V hlavní roli J. Langmajer.

OD 14. DUBNA
TEN UMÍ TO, A TEN ZAS TOHLE…
Výstava lidových řemesel, na které se mimo jiné seznámíte s historickými 
fotografiemi místních řemeslníků a prohlédnete si jejich výrobky a pracovní 
náčiní.

MUZEUM

OSTATNÍ
2. A 3. DUBNA, 10:30, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
ZÁKULISÍ A JEVIŠTNÍ TECHNIKA ZÁMECKÉHO DIVADLA
Komentovaná prohlídka speciálně chráněných originálních prostor jeviště a 
mechaniky zámeckého divadla na II. návštěvnickém okruhu.

2. DUBNA, 20:30, ROCK POSILOVNA, AREÁL MSK
MICHAL DAVID REVIVAL & DJ MR.VEE
Koncert, diskotéka, laser a fire show a hity od 90. let po současnost.

6. DUBNA, 15:00, AREÁL SPOLEČNOSTI KOFOLA, ČERNÁ SILNICE 888
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VÝSTAVBY NOVÉ HALY
a příjezdové komunikace k areálu společnosti Kofola. Sraz účastníků na 
vrátnici, za Kofolu se setkání zúčastní generální ředitel společnosti Daniel 
Burš a výrobní ředitel Karel Teichmann.

6. A 20. DUBNA, 17:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
Pravidelná možnost konzultovat stavební záměry s architektem města.

9. DUBNA, AREÁL MSK
VÍTÁNÍ JARA
Pletení pomlázek, malování vajíček a perníčků, tradiční občerstvení. Na 
akci zve spolek Žijeme pro Hradiště, Mnichovohradišťský SK a Římskoka-
tolická farnost Mnichovo Hradiště. 

12. DUBNA, 17:00, MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
ČTENÍ POEZIE ČEŇKA PEKAŘE
Poetický podvečer v knihovně s verši mnichovohradišťského rodáka, které 
přednese autor a herečka mladoboleslavského divadla Lucie Matoušková.

22. DUBNA, 19:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
ZVONKOVÝ PLES 2022
K tanci a poslechu zahraje Big´O´Band Marka Ottla z Liberce. Vstupenky 
jsou v předprodeji na všech zkouškách pěveckých sborů, případně pište 
zprávu na Facebooku nebo mailem na adresu zvonky@zvonky.eu.

25. DUBNA, 17:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Zasedání nejvyššího samosprávného orgánu města. Program a podklady 
k projednávaným bodům budou v předstihu zveřejněny na webu města.

30. DUBNA, 18:00, KAFE OŘECH
JANOVEC JAZZ BAND
Koncert jazzové sestavy, která představí skladby předních jazzových autorů 
a zabrousí i do žánru blues. Vstupné 200 Kč.

FOTBAL
MSK MUŽI: 3. 4. 16:30 hodin MSK – Jesenice, 15. 4. 16:00 hodin MSK – 
Jawa Divišov (změna termínu), 1. 5. 17:00 hodin MSK – Luštěnice

MSK DOROST: 10. 4. 10:15 hodin MSK – Sokol Březno, 24. 4. 10:15 hodin 
MSK – SK Zeleneč, 8. 5. 10:15 hodin MSK – SK Bakov nad Jizerou

MSK ŽÁCI: 9. 4. 9:30 hodin MSK – FK Pšovka Mělník, 15. 4. 9:30 hodin 
MSK – SK Vyžlovka, 23. 4. 9:30 hodin MSK – Lysá/Ostrá, 7. 5. 9:30 hodin 
MSK – FK Brandýs nad Lavem/Stará Boleslav

Starší přípravka: 10. 4. 10:00 hodin MSK – Varnsdorf, 24. 4. 10:00 hodin 
MSK – Turnov
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Na poslední turnaj Českého poháru 
čtvrté šestky jsme do České Lípy jeli 
oslabení o čtyři hráče základního ká-
dru, a tak jsme tuto akci pojali hlavně 
jako přípravu na kvalifikaci do MČR 
mladších žáků. V týmu nám sme-
čaře Vítka Kyselu zastoupil jediný 
starší žák ročníku 2007 Honza Litvik 
a náš tým doplnil hostující Tadeáš 
Baranovský. 

V sobotu 12. března náš tým 
zahajoval celý turnaj proti domácí 
České Lípě, která rovněž zkoušela 
sestavu pro příští rok. 

Sokol MH – Loko Česká Lípa 
2:1 (18, -9, 13) 

Utkání pro nás začalo dobře. 
Chybovali jsme minimálně a všich-
ni hráči hráli plně koncentrovaně.  
V druhé sadě soupeř výrazně zlep-
šil podání a přesnost útoku a do-
slova nás rozstřílel. V tie-breaku 
jsme ale dokázali hru opět vyrovnat  
a v koncovce jsme měli víc sportov-
ního štěstí a volejbalové drzosti.

Sokol MH – VK Dukla Liberec 
1:2 (23, -23, -8)

Druhé utkání jsme nezačali dob-
ře, když soupeř výborně bránil na síti 
a šel do vedení 1:7, poté jsme ale 
hru vyrovnali a bod po bodu se při-
bližovali. Před koncovkou jsme stav 
vyrovnali a nakonec set při našem 
setbolu vyřešila přesná ulívka naše-
ho nahrávače. Druhý set byl naopak 
vyrovnaný, ale koncovku tentokrát 
zvládla lépe Dukla, která následně 

v tie-breaku využila svých fyzických 
dispozic a naše menší hráče přehrá-
la nad sítí. Klíčový byl v tie-breaku 
výkon libereckého smečaře Jonáše 
Správky, který útočil velmi přesně  
a tvrdě.

Sokol MH – Orion Praha B 
2:0 (24, 24)

Před polední přestávkou jsme 
stabilizovali sestavu a zahráli si 
další pěkný a vyrovnaný zápas, kdy 
rozhodla naše větší bojovnost a spo-
lehlivé výkony našich hráčů. Dobrá 
organizace hry v poli nám umožnila 
ubránit velkou část útoků soupeře  
a radovat se z překvapivého, ale za-
slouženého vítězství.

V Sokole se nenudíme
Jsme moc rádi, že můžeme zase 
cvičit a setkávat se s kamarády. Bě-
hem hodin zažíváme spoustu legra-
ce a učíme se novým věcem. Jelikož 
nebyl tento rok dosud příliš naklo-
něn dětským maškarním plesům, 

uspořádali jsme si maškarní hodinu  
v rámci cvičení. Kostýmy byly krásné 
a moc jsme si to užili.

Jiřina Bartoňová

Žáci Sokola Mnichovo Hradiště čelili sice
oslabení, přesto byli nejúspěšnějším týmem

INZERCE

Jaro láká do přírody a bez omezení
Pojďme zažít s Klubem českých tu-
ristů jarní měsíce opět tak, jak jsme 
byli zvyklí – bez omezení a bez nut-
nosti zakrývat si ústa a nos!

Náš odbor pro vás připravil 
mnoho jarních akcí, budeme rádi, 
když se některých z nich zúčastní-
te. Hned na začátku dubna vás rádi 
přivítáme na akci Ukliďme Česko,  
a to již v sobotu 2. dubna. Sraz bude 
na obvyklém místě u mostku u Ne-
dbalky a budeme procházet lokalitu 
Dolce. V minulém roce se uklízelo 
pouze individuálně, letos bychom 
rádi tuto akci absolvovali společně  
s našimi členy. Přijďte vybaveni ruka-
vicemi a chutí zvelebit okolí potoka 
Nedbalka.

V neděli 10. dubna se bude ko-
nat již tradiční pochod Zásadně na 
Zásadku, a to již 5. ročník! Bude to  
i první letošní společné setkání s na-
šimi členy, když ani letos nám nebylo 
dopřáno sejít se na lednové členské 
schůzi. Nebude samozřejmě chybět 
opékání buřtů, harmonikářovo hu-
dební okénko a těšte se i na nějakou 
tu novinku od správce hradu, který 

na Zásadce stále něco tvoří a zve-
lebuje.

Další tradiční akce byla vyhlá-
šena již 1. března – 3. ročník 100 
jarních kilometrů. Ještě stále se 
můžete přihlásit na našem webu 
www.kctmh.cz a v infocentru nad 
COOPem si vyzvednout kartičku 
na zapisování svých kilometrů. 
Tato akce trvá do 20. června, poté 
budou vyhlášeny výsledky. Nejde 
jen o nachozené nebo na kole ujeté 
kilometry, ale i o to, aby se člověk 
donutil alespoň několikrát v týdnu 
narušit své pohodlí a vyrazit na čer-
stvý vzduch.

Obdobná akce (ale omezená 
pouze na měsíc duben) je nazvaná 
10 000 kroků a probíhá v termínu od 
1. do 30. dubna. Na ni se můžete re-
gistrovat na www.desettisickroku.cz 
a počítá se chůze, běh nebo nordic 
walking. Cílem výzvy je donutit se ke 
každodennímu pohybu.

Pro zpříjemnění vašich toulek 
po okolí jsme ve spolupráci s Jed-
notou bratrskou umístili v okolí již 
dvě lavičky v krajině, nyní probíhá až 

do 10. dubna hlasování o umístění 
třetí lavičky, na kterou jste v minu-
lém roce přispěli. Byla vytipována tři 
místa: 1. na břehu Jizery u kamen-
ného mostu s pohledem na pláž, 
2. na cestě k Vostrovu s pohledem 
na zámek, 3. na budoucí cestě od 
Přestavlk ke Dnebohu s pohledem 
na Káčov, Bezděz i Ještěd. Svým 
hlasem přispějete ke zvelebení naší 
krajiny. Možnost hlasovat je na na-
šem webu.

Které turistické cíle nás v dubnu 
ještě čekají? Máme v plánu navští-
vit v neděli 24. dubna Labské luhy 
s Tomášem Trkolou, 30. dubna se 
můžete těšit na dálkový pochod  
z Mnichova Hradiště na Ještěd  
s Jirkou Jandou, 1. května vás zve-
me na májovou vycházku na Vale-
čov s Helenou Pöllovou a během 
dubna ještě upřesníme datum se-
niorských výletů na Zdenčinu skálu  
a na Štolpišské vodopády. 

Helena Pöllová,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Sokol MH – Dansport Praha 
2:0 (17, 18)  

Také zápas po polední pře-
stávce se z našeho pohledu velmi 
vydařil. Ačkoli jsme byli mladší  
a fyzicky slabší, na rozdíl od sou-
peře jsme nehráli naivně a nedělali 
jsme téměř chyby. Standardní prů-
běh rozehry vypadal tak, že jsme 
několikrát ubránili útok soupeře,  
a ten buď chtěl zvýšit razanci a chy-
boval, nebo nám odevzdal míč za-
darmo, a ten pak dohráli naši sme-
čaři technickým úderem do volné 
části pole Dansportu.

Sokol MH – VK Ostrava
2:0 (15, 15)

Proti pro nás neobvyklému 
soupeři, který nás opět převyšoval 
vzrůstem (nejmenší hráč Ostravy byl 
stejně velký jako náš nejvyšší hráč) 
a na postu diagonálního smečaře 
nastupoval žák s výškou přes 195 
cm, jsme se opět prezentovali vý-
borným výkonem s minimem chyb, 
rozkládali soupeře naší bojovností 
a přesnou hrou. Vyzdvihl bych nad-
standardní výkon Ondry Štejnara, 
který jednak vybojoval několik míčů 
v poli, ale v závěru druhé sady i sklá-
dal své útoky do pole soupeře. Na 
nahrávce si zahrál i druhý nahrávač 
Ondřej Švejdar.

Výkony žáků Sokola Mnichovo 
Hradiště lze hodnotit maximálně 
pozitivně. Jejich hra se zápas od zá-
pasu zlepšuje. Vzhledem k tomu, že 
základem týmu bylo pět hráčů kádru 
mladších žáků a doplňoval je jen je-
diný starší žák Jan Litvik (ovšem vel-
mi kvalitně), vítězství v tomto turnaji 
je obrovským povzbuzením do další 
práce, která by měla vyvrcholit na 
MČR mladších žáků. 

Na tomto úspěšném turnaji se 
podíleli: smečaři Jan Litvik, Tadeáš 
Baranovský, Ondřej Štejnar, blokaři 
Marek Jansta, Vítek Pospíšil, druhý 
nahrávač Ondra Švejdar, libero týmu 
Martin Benda a kapitán a nahrávač 
týmu Tomáš Skřivan. 

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mn. Hradiště

pořadí / tým
1. TJ Sokol Mnichovo Hradiště
2. TJ Lokomotiva Česká Lípa
3. VK Dukla Liberec
4. TJ Orion Praha A
5. SK Dansport Praha
6. Volejbalový klub Ostrava A

sety
9:3
9:4
7:5
7:7
4:8

1:10

míče
255:232
285:209
237:237
289:286
231:261
181:253

body
12
11

9
7
5
1

Šestnáct zápasů, šestnáct vítězství!

Stolní tenisté na domácí 
půdě získali i jedno zlato
O víkendu  19. a 20. března se v mni-
chovohradišťské sokolovně uskuteč-
nily regionální přebory mládeže. Ka-
tegorii U13 ovládl Lukáš Balog z TTC 
Bělá pod Bezdězem, v kategorii U15 
byl nejlepši Michal Veselý ze Sokola 
Kosmonosy, kategorii U 17 opanoval 
Petr Šálený ze Sokola Březno a v 
kategorii U19 zvítězil Honza Bernát 
ze Sokola Kosmonosy. Z domácích 
si nejlépe vedl Matěj Šumera, který 
získal stříbro ve dvouhře v kategorii 
U 13 a spolu se Štěpánem Matějů 
ještě zlato ve čtyřhře v kategorii U13 

a stříbro v kategorii U15. Stříbro ve 
čtyřhře v kategorii U19 získali také 
Honza Kasal a Matouš Koťátko.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Na vyhlášení výsledků Krajského přeboru mladších žáků Libereckého 
kraje pro sezónu 2021/22 měli volejbalisté Sokola Mnichovo Hradiště 
velký důvod k radosti. Právě  jejich družstvo mladších žáků se stalo 
absolutním vítězem, když v šestnácti odehraných zápasech dosáhlo 
jednoznačné bilance šestnácti vítězství, a z toho jen dvakrát muselo  
bojovat o výhru v tiebreaku. Mezi vyhlášenými hráči na jednotlivých 
postech pak byli tři naši hráči, nejlepší libero Martin Benda, nejlepší 
smečař Vítek Kysela a nejužitečnější a nejvíce bodující hráč Tomáš 
Skřivan. Vítězství v krajském přeboru je ale především zásluha skvěle 
fungujícího týmu. Přestože jsme občas točili sestavou a museli na-
hrazovat chybějící hráče a občas zaskočit i na jiných postech, přesto 
jsme všechny zápasy zvládli a zaslouženě přebor vyhráli.

Na fotografii dole zleva: Ondřej Švejdar, Vítek Kysela, Martin 
Benda, Jakub Cihlář, Antonín Marcín, nahoře zleva Tomáš Skřivan, 
Ondřej Štejnar, Vítek Pospíšil, Jakub Krejčiřík, Marek Jansta a trenér 
týmu Jiří Skřivan. (js)
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Do Modrého kamene se vrací tradiční akce
Jsme velmi rádi, že situace kolem 
pandemie covidu-19 se začíná 
uklidňovat a my se pomalu vrací-
me do starých kolejí. Návštěvy mo-
hou do našeho zařízení docházet 
opět bez časového omezení a bez 
nutnosti prokazovat se u příchodu 
bezinfekčností. Jediné, co nám ještě  
v sociálních službách zůstává, je po-
vinnost nošení respirátorů při poby-
tu v zařízení. Ale pevně věříme, že  
i toto poslední omezení nás v brzké 
době opustí. Jsme za tyto změny 
velmi rádi. Především kvůli našim 
klientům. I v době pandemie jsme se 
maximálně snažili o to, aby návštěvy 

probíhaly. Sice v omezeném režimu, 
ale důležité je, že osobní kontakt 
klientů s rodinami a blízkými nebyl 
zcela přerušen. 

Když už jsme se naplno otevřeli 
okolnímu světu, nic nám nebrání 

v realizování spousty aktivit pro 
naše klienty. Na jarní a letní měsíce 
máme v plánu velké množství kultur-
ních, společenských i ostatních akcí 
– například vystoupení hudebních 
skupin, návštěvy zajímavých hostů, 
návštěvy různých zvířecích mazlíč-
ků s programem. To a spoustu dal-
šího. O všech akcích vás budeme 
prostřednictvím stránek Kamelotu 
informovat textem i obrazem. Ráda 
bych ale zmínila aktuální a čerstvou 
událost, a tou je oslava MDŽ v Do-
mově Modrý kámen. 

Chtěla bych poděkovat zástup-
cům města Mnichovo Hradiště za 

jejich návštěvu v našem zařízení. 
Osobně přijeli našim klientkám, ale 
i zaměstnankyním, popřát k jejich 
svátku a předat symbolickou kytičku. 
Všem jejich milá návštěva udělala 
velkou radost. Při této příležitosti 
bych zároveň chtěla poděkovat za 
finanční podporu, která nám byla 
ze strany města Mnichovo Hradiště, 
poskytnuta. Velmi si každé podpory 
naší práce vážíme.

Renata Poláková, ředitelka 
Domov Modrý kámen

V truhlářském kroužku 
vznikají přenosné lavice
Díky příspěvku od Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO pracujeme všichni, 
malí i velcí, z truhlářského kroužku 
Jednoty bratrské v dílně Volnočaso-
vého centra MH na výrobě přenos-
ných lavic. Jak bytelné a pohodlné  

k posezení nakonec budou, se bu-
dete moci přesvědčit třeba už v květ-
nu na jednom ze stanovišť muzejní 
noci.

Petr Novák,
Jednota bratrská

O Callanově metodě výuky angličtiny s Radkou Horáčkovou
Nedaleko kostela sv. Jakuba v pa-
lackého ulici funguje English School, 
jazyková škola, která se specializuje 
na unikátní metodu výuky anglické-
ho jazyka – Callanovu metodu. Ta je 
jedinečná svým přístupem a efekti-
vitou. V čele školy stojí Radka Ho-
ráčková, která pro Kamelot English 
School představila.

Kolika řečmi mluvíte? 
Dvěma. Anglicky a česky.

Dnes vedete vlastní jazykovou 
školu. Bavily vás jazyky už ve 
škole?

Vůbec ne, bylo to spíš nutné 
zlo. Biflování slovíček a vyplňování 
cvičení mě nebavilo. Navíc nemám 
talent na jazyky.

To je překvapivé. Kdy tedy nastal 
zlom, který předurčil vaši další 
kariéru?

Došlo k tomu v Anglii, kam jsem 
odjela jako au-pair v roce 1997. Asi 
po čtyřech měsících jsem si uvědo-
mila, že dokážu fungovat v cizí zemi. 
Z angličtiny se stal nástroj k uskuteč-
nění mých potřeb.

A co vás následně vedlo k roz-
hodnutí vrhnout se na angličtinu 
profesionálně? 

Když jsem dokončovala své 
magisterské studium na Slovenské 
technické univerzitě v Bratislavě, 
pracovala jsem při studiu jako lek-
torka v mateřské pobočce naší 
školy English School.  Zaujal mě 
neobvyklý způsob výuky, který škola 
používala. V roce 2010 jsem využila 
příležitost a odkoupila jsem českou 
pobočku.

Vyučujete Callanovou metodou. 
Co si pod tím představit? 

Callanova metoda je dynamič-
tější, zábavnější a hlavně efektiv-
nější způsob výuky cizího jazyka. Je 
moderní a funguje. Klade důraz na 
rychlost mluveného slova, opaková-
ní, opravu výslovnosti a schopnost 
reagovat bez váhání. Jinými slovy: 

mluvit, mluvit a mluvit. Metoda je 
velmi účinná, jak na děti, tak na do-
spělé.

A co gramatika? 
I gramatika je procvičována 

mluveným slovem. Lektor klade 
studentům otázky, studenti odpoví-
dají. Lektor studentům pomáhá od-
povídat a okamžitě opravuje chyby  
a  nepřesnosti. Hodina je dynamic-
ká, zajímavá. Studenti si výuku uží-
vají a odcházejí nabití energií.

Do jaké míry je nutná na lekce do-
mácí příprava? 

Není nutná. Pokud studenti do-
drží frekvenci výuky, což jsou mini-
málně dvě lekce týdně u dospělého, 
výsledek je zaručen. Pokud však 
chtějí investovat do výuky více času 
než jen na hodinách, je jim zdarma  
k dispozici aplikace, kde mohou ješ-
tě více procvičovat. Callanova meto-
da se používá ve více než 50 zemích 
po celém světě a má za sebou velké 
úspěchy.

Na vašich webových stránkách 
uvádíte, že vaše metoda je daleko 
rychlejší než ta běžná. 

Ano, to je. Lektor hovoří od 
první hodiny rychlostí mluveného 
slova. To má dvojí efekt. Student se 
učí nepřekládat a přemýšlet rovnou 
v angličtině a zároveň se za hodinu 
stihne opravdu hodně procvičování. 
Lektor položí za hodinu i 200 otázek 
Začátečník pokryje úroveň A1 za 43 
hodin. Je to opravdu efektivní.  

Je možné si za tak krátkou dobu 
tolik věcí zapamatovat? 

Ano. 80 procent každé hodiny 
tvoří opakování a 20 procent nové 
učivo. Vše, co slyšíte na hodině jako 
novou látku, se opakuje v následu-
jích třech hodinách. K dispozici je  
i aplikace, kterou jsem již zmiňovala 
a která je velmi nápomocná.

Vaše kurzy jsou jak on-line, tak 
prezenčně v učebně?  

Ano.  Máme k dispozici velmi 

sofistikovanou online učebnu vytvo-
řenou přímo Callanovou organizací. 
Studenti ji mohou využívat, i když 
jsou zapsaní do prezenčního kurzu. 
O svou hodinu nepřijdou, ani když 
se nemohou dostavit. Celkový počet 
studentů s preferencí online výuky 
stoupá.

Kde vyučujete? 
Nedávno jsme rozšířili výuko-

vé prostory a učebny pro veřejnost 
máme v Mnichově Hradišti a na 
Jivině. Firmy a studenty, kteří mají 
vlastní prostory, pokrýváme od Pra-
hy přes Benátky nad Jizerou až po 
Turnov.

Po kolika studentech je výuka  
v učebně? 

Maximální počet studentů ve 
skupině je šest, ale já mám nejraději 
malé skupinky po třech. Je to pěkná 
kombinace příznivé ceny a efektivi-
ty.  Máme také individuální studenty, 
skupinky na směny, dojíždíme do 
firem, domů, do školek a základních 
škol.

Jsem úplně nedotčen angličtinou 
a 50 let mi dávno bylo, má to ještě 
smysl zkoušet se učit anglicky?

V dnešní době není padesátka 
žádným limitem. V 50 nebo 60 letech 
jste stále aktivní člověk, který jezdí 
na dovolenou, používá internet, zají-
má se o dění ve světě.  Znalost ang-

ličtiny otevírá mnohé dveře. Doporu-
čuji! Nebojte se a pusťte se do toho. 

Jak starý je váš běžný student? 
Naši studenti zahrnují opravdu 

širokou škálu lidí všech věkových 
kategorií. Třetinu tvoří děti, ale 
máme mezi studenty i opraváře, ma-
nažery, zubaře, učitele, prodavačky, 
laborantky, účetní až po důchodovou 
generaci, která se těší na další do-
volenou u moře. Jde jen o to, jestli 
máte důvod se učit anglicky. Pokud 
ano, my jsme připraveni to do vás 
tlačit horem dolem, zleva do prava.

 
Na jaké peníze hodina či celý kurz 
přijde? 

Základní cena je 200 Kč za 
hodinu (50 minut) ve skupinovém 
kurzu. Při menším počtu studentů 
cena samozřejmě stoupá. Zároveň  
s cenou ale přirozeně stoupá pro-
stor, který na hodině dostanete, tedy 
intenzita individuálního přístupu.

A jak dlouho kurz trvá? 
Kurzy jsou pololetní. Důležitěj-

ší však je, jak rychle se u nás na-
učíte anglicky. Kompletní informace 
najdete na našich stránkách www.
kurzanglictiny.com. Také si můžete 
sjednat ukázkovou hodinu zdarma.

 
Doporučte mi nějaké fígle pro vy-
lepšování angličtiny? 

Opakovat, opakovat a opako-
vat... 

A otázka na závěr, co vás vlastně 
na angličtině baví? 

Že je jednodušší než čestina. 
Navíc je to krásný jazyk a nabízí 
spoustu možností. Možná bych ale 
měla říci, co mě baví na mé práci. 
Je to jednoznačně úspěch. Úspěch 
mi přináší radost a uspokojení.  
A my jsme ve výuce anglického jazy-
ka úspěšní. Máme mnoho studentů, 
kterým jsme pomohli v práci, ve ško-
le, v získání nového zaměstnání... 
Máme pozitivní vliv na budoucnost 
našich studentů, a to je perfektní 
pocit. (pr)

Nevíte jak na péči o nemohoucí? Charita vám pomůže
V lednovém vydání Kamelotu jsme 
vás informovali o tom, že Charitní 
pečovatelská služba v Mnichově 
Hradišti plánuje vybudovat výcvi-
kové centrum pro pečující. O tom,  
v jaké fázi tento projekt je a k čemu 
vlastně slouží, jsme si povídali  
s paní Vladimírou Havránkovou, ve-
doucí Charitní pečovatelské služby 
na Mnichovohradišťsku. 

V jakém stádiu je nyní váš projekt 
výcvikového centra? 

Již ve finále. Vše je připraveno. 
Očekáváme, že v dubnu bychom 
mohli přivítat první zájemce. 

Můžete čtenářům přiblížit, o co se 
vlastně jedná? 

Vybavili jsme jednu místnost, 
která má znázorňovat v podstatě byt 
nebo pokoj, ve kterém žije nemocný 
nebo nesoběstačný člověk. Předpo-
kládáme, že do našeho výcvikového 
centra se budou hlásit zejména ro-
dinní příslušníci takových lidí a my 
jim názorně ukážeme, jak lze takový 
byt jednoduše a komfortně vybavit. 
Správně uzpůsobený byt může pe-
čujícímu totiž značně usnadnit práci. 

Pro koho je tato služba určena?
Využít ji může každý, kdo se  

v domácích podmínkách stará o ne-
mocného nebo nemohoucího člena 
rodiny nebo známého. Dotyčný by 
pak měl být z Mnichova Hradiště, 
Bakova nad Jizerou nebo Mladé 
Boleslavi. 

Co je možné se u vás naučit? 
Kurz povedou vždy naše zku-

šené pracovnice. Vysvětlí, jak se 
správně starat, jak se podává strava, 
jak dodržovat pitný režim, jak správ-
ně provádět hygienu, jaké přípravky 
používat, můžeme poradit, kde je 
možné zapůjčit zdravotní nebo kom-
penzační pomůcky...

Je tato služba zpoplatněna nebo ji 
lze využít zdarma? 

Tato služba je poskytována 
zcela zdarma. Díky příspěvkům  
z Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
se podařilo vybavit pokoj potřebným 
nábytkem. Zároveň nás dlouhodobě 
podporují města Mnichovo Hradiště 
a Bakov nad Jizerou, za což jim vel-
mi děkujeme.

Eva Hadašová,
Diecézní charita Litoměřice
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ČSSD a SZ
Krize na Ukrajině bohužel zasáhla každého z nás. Jaké její 
dopady na občany města považujete za nejpalčivější, a ja-
kou formu pomoci města naopak za nejlepší?

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.

Turnaj v prší 2022
V sobotu 5. března se po dvou le-
tech uskutečnil ve Veselé karetní tur-
naj v prší, který se konal již popáté, 
a to po roční přestávce. Minulý rok 
se nám turnaj uspořádat nepodařilo 
vzhledem k vládním nařízením.

Letošní účast byla hojná. Zú-
častnilo se 28 hráčů. Turnaj se ko-
nal v hasičské zbrojnici ve Veselé a 
začínal ve 13:30 hodin. Hráči si užili 
osm herních kol, při kterých zažili 
zábavu i napětí. Hráči také v odpo-
ledních hodinách dostali malý gáblík 
na posilnění, aby načerpali sílu.

Když turnaj skončil, přišlo vy-
hodnocení a předání hodnotných 
cen. Při této příležitosti předal 
rovněž Sbor dobrovolných hasičů 
Veselá Sportovnímu klubu Veselá 

sponzorský dar na pořádání dětské-
ho dne, který se letos uskuteční 11. 
června ve Veselé na hřišti. Na prv-
ním místě se v turnaji umístil Lukáš 
Kysela, druhé místo bral Josef Horá-

Každé město, ze šir-
šího hlediska i každý 
stát, si může dovolit 

jinou formu i rozsah pomoci ukra-
jinským běžencům. A třebaže kdo 
rychle dává, dvakrát dává, byla bych 
velmi opatrná s nabízením pomoci 
ve velkém. Musíme si uvědomit, že 
už je u nás podle odhadů již více než 
270 tisíc lidí. Především staří lidé  
a maminky s dětmi – a o ně se bude 
muset někdo postarat. V podstatě se 
stará každý z nás, protože se podílí-
me na rozpočtu státu, města. Takže 
i pokud jste z nějakého důvodu na 
uprchlíky nepřispěli, můžete mít svě-
domí čisté. Vám, co jste se rozhodli 
přispět na nějakou z humanitárních 
sbírek, moc děkuji. Nejlepší se  
v tomto směru bude určitě jevit hu-

manitární sbírka věcí od samotných 
občanů, neboť každý dá sám a dob-
rovolně, kolik skutečně může, aniž 
by tím ohrožoval vlastní existenci.

Chápu ale i hlasy, které více 
varují před přílivem lidí, než že by 
je vítaly. Nejpalčivější do budoucna 
rozhodně bude pohled na mimořád-
nou podporu uprchlíků ve srovnání  
s našimi občany ze sociálně slab-
ších vrstev – a především matek  
a otců samoživitelů.

Velkou pozornost by mělo mít 
začlenění přátel z Ukrajiny. Zde bych 
ale byla také opatrná, protože jak se 
zvedla ohromná vlna solidarity, tak 
se zvedne ještě větší vlna nevole 
hned, když se první ukrajinské dítě 
dostane do školy nebo školky na 
úkor českého. Rozhodně nesou-

  Jana Šťastná (ANO)
hlasím s kapacitním navýšením už 
tak přeplněných tříd, automatickým 
udělováním statusů uprchlíků, roz-
dělováním nových bytů a podobně.

Osobně jsem se setkala a jsem 
v kontaktu s rodinami, které jsou 
ubytovány přímo v Mnichově Hradi-
šti. Jedná se o velmi milé, vděčné  
a skromné maminky s dětmi, kte-
rým vždy ráda dle svých možností  
a schopností pomohu. Ne všichni ale 
budou takto sympatičtí a určitě se 
mezi nimi napříč celou ČR najdou  
i vykukové, kteří budou chtít zneužít 
něčí pomoci. Na to vše je potřeba 
myslet tak, aby se Češi necítili ohro-
ženi přívalem uprchlíků, aby jejich 
přítomnost nezahltila naše školství 
spolu s vlnou zdražování takřka 
všeho.

Situaci na Ukrajině 
bych nazval spíše 
bezprecedentní agre-

sí cizího státu na území samostatné-
ho nezávislého státu. 

Jsem rád, jak velká solidarita se 
zdvihla mezi občany a jak reaguje 
neziskový sektor i stát. Migrační 
vlna ukrajinských rodin (z 80 procent 
ženy a děti) je zatím celkem dobře 
zvládnutelná, ale jak porostou čísla, 
nikdo netuší. Rodiny budou muset 
být přesouvány mezi kraji, pomůže 
i otevírání dalších zatím nevyuži-

tých státních zařízení s možností 
ubytování. Velký význam bude mít  
i nastavení dotace pro soukromé 
ubytovatele.

Čeho se obávám, je postupné 
opadání solidarity, vylézání trollů 
z bažin sociálních sítí a další vlny 
řetězových mailů. Tomu se musíme 
postavit. Žádní nacisté na Ukrajině 
nejsou, a pokud ano, tak v podob-
ném zastoupení jako kdekoliv jinde. 
Ruská propaganda mluví o denacifi-
kaci, mají snad na mysli denacifikaci 
nemocnic, školek, škol, potravinář-

  Pavel Břicháček (ŽpH)
ských podniků atd.? 

Děkuji všem, kdo nabízejí  
a organizují pomoc v jakékoliv míře 
rodinám, které se musely rozloučit  
s muži a vesměs přišly o vše, co 
měly. Jejich muži statečně bojují  
i za nás. A to je něco víc než debaty  
o drahém benzínu nebo dopadech 
krize na občany města.

Na závěr bych chtěl uvěřit že  
z našeho slovníku navždy vymizí ter-
mín „úkáčko“.

Sláva Ukrajině!

Nejprve bych chtěl 
všechny s přicházejí-
cím jarem pozdravit. 

Téma dnešního zamyš-
lení je něčím, co se vymyká normálu 
a na co se nedá jen tak reagovat.

Máme zde zlý sen, který se bo-
hužel stal realitou. Covid nás naučil, 
že není vše zalito sluncem a svět 
není zábavní park. To, co se děje 
v dnešních dnech, je opravdu silná 
káva. Nebudu a ani nechci hledat 
důvody, proč tomu tak je, ale krátce 

  Petr Havel (ODS)
se zamyslím nad vizí budoucna.

 Vlna solidarity a počáteční po-
moci byla velmi silná a ukázala, že 
nejsme na tom jako národ zase tak 
špatně. Společnost začíná pomalu 
střízlivět a hlavně se štěpit. Okamži-
tá pomoc je velmi silným projevem 
lidskosti. Co ale dál? Jsme schop-
ni pomoci se vším? Sami jsme na 
hranici nejistoty. Zdražování ener-
gií, zdražování snad úplně všeho  
a teď tak velký konflikt, jehož konec 
je v nedohlednu. Dochází mi slova, 

zalívá mě prázdnota a nechuť se 
radovat. Je na každém z nás, jak 
se s tím vyrovná. Pomoc a lidská 
solidarita se nedá nařizovat. Proto je 
na jednotlivcích, na každém z nás, 
ale hlavně na společnosti. Uvidíme, 
jak celou situaci zvládneme. Město 
i občané se snaží pomáhat v rámci 
svých možností a vývoj v krizové ob-
lasti se nedá vůbec odhadovat. 

Přeji všem pevné nervy a hodně 
vnitřní síly do další dní. 

ček a třetí místo získal Tomáš Richtr. 
Ceny od sponzorů byly uspokojivé.  
A tím chceme poděkovat spon-
zorům: Lenka Dvořáková, Kiosek  
u Kozáka, COOP Mnichovo Hradi-
ště, Interiéry Nosek, Josef Jozífek, 
Tomáš a Kateřina Richtrovi, SDH 
Veselá, Hostinec u Českého lva, Lu-
děk Najman, Marcel Fišera, Lenka 
Erbrtová, Zdeněk a Lenka Kyselovi, 
Marie Omastová, Lukáš Patkaň, Lu-
káš Kysela, Jiří Špáta, Richard Jura, 
Jindřich Smrkovský  a další…

Děkujeme za účast. A rádi by-
chom Vás pozvali na hasičské zá-
vody, které se na hřišti ve Veselé 
odehrají v sobotu 21. května.  
  

 Kateřina a Tomáš Richtrovi

Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru 

studenty - osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE. 

Výhodné mzdové podmínky. Náborový příspěvek pro osoby ZTP ve 
výši 5.000,- Kč. 

Bližší informace na tel: 608 313 199, 732 408 337 

INZERCE

Mnichovo Hradiště 
musí obstát v řešení 
humanitární krize ply-

noucí z války na Ukrajině, jinak jsou 
jakákoliv gesta podpory zbytečná. 
Radnice si prozatím stojí dobře, činí 
nezbytné kroky,  informuje veřejnost 
a věříme, že to bude činit nadále. 

V hotelu Hrozen jsou ubytovány 
ukrajinské děti s matkami a naši bě-
ženci tu žijí s námi. Dětské skupiny  
a zapojení do místního života se díky 
aktivní veřejnosti za podpory veřejné 
správy a neziskovek jistě budou brzy 
realizovat. Důstojnost našich běžen-
ců je to, co dnes před Mnichovým 
Hradištěm a jeho politikou přijetí stojí 
jako zásadní úkol. Naši běženci jsou 
reprezentanty země, která bojuje i 
za naše svobody. Je důležité se vzá-

jemně poznávat a mnichovohradišť-
ské vzdělávací a kulturní organizace 
spolu s občanskou veřejností stojí 
před zásadním úkolem, aby naše 
ukrajinsko-české soužití bylo jednou 
ze světlých kapitol dějin Mnichova 
Hradiště a okolí.

Mezi příležitosti, které byly pro-
zatím promeškány, považuji to, že 
se nezdůrazňovaly historické prece-
denty státem patronovaných huma-
nitárních pobytů běženců v našem 
městě a okolí, jako bylo například 
ubytování haličských Židů, kterým za 
první války hrozily v jejich domovině 
pogromy, dále pak pomoc Řekům  
v době jejich občanské války. To jsou 
precedenty, na kterých lze ukázat, 
že naše krajina uměla dobře a obou-
stranně prospěšně pomáhat. 

  Lukáš Nozar (ČSSD a SZ)
Též se dostatečně nezdůraz-

ňuje, že v našem městě a okolí byly 
dříve problémy středo-východní 
Evropy urovnávány diplomatickými 
jednáními na nejvyšší úrovni. Bylo to 
setkání ruského cara, pruského krá-
le a rakouského císaře v Mnichově 
Hradišti v roce 1833. Nebo setkání 
rakouského císaře a ruského cara  
v roce 1876 v nedalekých Zákupech. 
Osudy středo-východní Evropy se 
nám pak stanou bližšími, když si tyto 
události patrioticky připomeneme. 

Je také třeba přivítat, že zá-
sahem veřejné moci se podařilo 
částečně utlumit spekulaci prodejců 
pohonných hmot, která částečně 
utlumila též nespokojenost spotře-
bitelů. Tyto negativní jevy politiku 
přijetí znesnadňují.

Výstava Dívka z Ukrajiny

Už několik týdnů žije celý svět prou-
dem informací z válkou zasažené 
Ukrajiny. Tato vlna se na chvíli zasta-
vila a přetavila v konkrétní příběhy  
i v Mnichově Hradišti. Ve středu  
16. března se v ateliéru Konírna 
místní základní umělecké školy 
konala vernisáž výtvarných prací 
Emmy Hunkové, žákyně výtvarného 
oboru ZUŠ.

Emma je mladá žena, původem 
z ukrajinského Lvova, která před tře-
mi lety přišla za maminkou a rodinou 
do České republiky a s rodinou žije  
v Mnichově Hradišti. Na podzim roku 
2020 Ema začala navštěvovat vý-
tvarný obor ZUŠ a s vedoucí oboru 
Evou Ševců od té doby hledají spo-
lečnou cestu plnou obrazů, významů 
i nevyřčených slov. Nestaví se mezi 
ně jen odlišný jazyk, Emma je totiž 

od narození neslyšící, ani to však 
jejich putování po světě výtvarna  
nebrzdí. Emma má nesporný talent, 
ale i odhodlání na sobě pracovat. Je 
ve fázi hledání svého vlastního origi-
nálního stylu, názoru na podobu své 
osobité malby. Její zručnost jí přiná-
ší obdiv lidí, kteří ji vidí pracovat. To 
vše ji dělá šťastnou, přináší radost jí, 
ale i jejímu okolí.

Proslovy na vernisáži se nesly 
ve velmi aktuálním duchu. Starosta 
města Ondřej Lochman připomněl, 
že i k nám do Mnichova Hradiště 
přicházejí lidé prchající před válkou, 
že v tuto chvíli žijeme solidaritou  
a snahou pomoci, a vyjádřil nadě-
ji, že nám síla a pochopení vydrží  
i v dalších týdnech a měsících. Ře-
ditelka gymnázia Lenka Sosnovcová 
zdůraznila sílu umění, jeho schop-

nost na chvíli vypnout těžkou realitu 
a možnost prožít společně krásnou 
atmosféru výstavy bez ohledu na to, 
odkud jsme a jaká je naše pouť živo-
tem. Eva Ševců představila autorku. 
Chvíle dojetí přišla při koncertním 
vystoupení  Yuriye Horbachuka, prv-
ního houslisty libereckého divadla  
F. X. Šaldy, původem z Ukrajiny. 

Přejeme všem návštěvníkům, 
aby malby s příchutí ukrajinské 
kultury pomohly nám všem, daly  
v této těžké době trochu radosti 
Hradišťákům a možná i Ukrajincům. 
Výstava je přístupná každou středu 
v čase 15 – 17 hodin, v sobotu mezi  
9. a 11. hodinou, popřípadě po do-
hodě v ZUŠ, potrvá do 20. dubna.

Zuzana Morkusová,
ZUŠ Mnichovo Hradiště
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Velikonoce jak je (ne)známe
Letos připadá Květná neděle na 10. 
dubna. Hezký zvyk s ní spojený se 
váže ke kašnám a dalším vodním 
zdrojům. V této souvislosti si mů-
žeme připomenout kašnu pod zám-
kem, která bude brzy renovována,  
a vodní prvek, který vznikne na na-
šem náměstí. 

Zdroje vody hrají o Velikonocích 
důležitou roli. V noci, která Květné 
neděli předchází, zdobí v Chorvat-
sku kašny a studny květinami, aby 
za úsvitu překvapily v celé kráse.  
V Německu také, a tady jejich ma-
ličké verze patří i na slavnostně 
prostřený stůl. S radostí je tvoří děti 
i dospělí. U nás v ČR jsou o Veliko-
nocích ozdobené křtitelnice v kos-
telích, kde v noci z Bílé soboty na 
Neděli velikonoční (letos z 16. na 17. 
dubna) při slavnosti Vzkříšení probí-
hají křestní obřady.

A kdo se chystá napéct na svát-
ky, může si připravit spolu s formou 
na beránka také formu na rybu. I ona 
je symbolem Velikonoc, avšak málo 
známým. Právě rybou přivítali apo-
štolové vzkříšeného Ježíše, když je 
o nedělním večeru navštívil. Nejdřív 
se ale velice vylekali – mysleli, že 
vidí ducha. Aby je Ježíš uklidnil, že 
není přízrak, a své učedníky smutní-
cí nad jeho ukřižováním o tom ujistil, 
zeptal se jich, mají-li něco k jídlu. 
Podali mu kus pečené ryby. Když 
ji před jejich očima snědl, strach 
vystřídala radost ze shledání. Na 
památku této události to v kostelích 
o Velikonoční neděli zavoní jako  
v kuchyni. Příchozí přinesou košíky 
se svátečními dobrotami, které kněz 
při bohoslužbě požehná.

Daniela Břoušková

Perlička z muzejního archivu

Co se bude v letošním roce dít v pro-
storách druhého patra zámku v Mni-
chově Hradišti od dubna do srpna? 
V místnostech, které má pronajato 
muzeum, bude probíhat výstava ře-
mesel s názvem „Ten umí to, a ten 
zas tohle…“.

Tato hlavní výstava letošní 
sezony bude všem návštěvníkům 
přístupná od čtvrtka 14. dubna do 
středy 31. srpna 2022.

A která řemesla konkrétně jsme 
si pro vás v muzeu připravili? Uvidíte 
zde nejen práci kováře, řezníka, pe-
kaře, cukráře, zedníka, cihláře, truh-
láře, tesaře, ale i kominíka, řezbáře, 
nebo bednáře. 

Kromě vybavení, které ke svým 
pracím jednotliví řemeslníci potřebo-
vali, uvidíte na výstavě také místní 
historické fotografie a konkrétní 
výrobky těchto živnostníků, které 
vyrobili přímo zde u nás ve městě. 
Seznamíme vás tedy i se jmény ře-
meslníků z Mnichova Hradiště.

Výstava vás přenese do historie, 
především do minulého století. Po 
jejím zhlédnutí budete vědět, který 
řezník měl před sto lety svou živnost 
například na náměstí, jak se jmeno-
val pekař, který sídlil pod kostelem 
sv. Jakuba, nebo kde si mohli nechat 
vaši předkové vyrobit nábytek do své 
domácnosti, nebo kam si chodili ne-
chat opravit nářadí. Co mohli pořídit 
u pana Jíchy? Co u pana Blažka? To 
vše se u nás dozvíte!

V průběhu výstavy budeme mít 
doprovodný program, a to také v ře-
meslném stylu. Během květnových 
a červnových dopolední se budeme 
věnovat žákům základních škol v do-
provodném školním programu k této 
výstavě.

Vás bychom rádi pozvali na  
workshop do muzea, který bude v 
sobotu 14. května. Od 9 do 15 hodin 
s námi totiž zažijete řemesla v mu-
zeu živě! Sami si vy a vaše děti vy-
zkoušíte zručnost při technice dráto-
vání, nahlédnete pod ruce zkušené 
pletařce orobince, mistru houslaři, 
budete moci obdivovat a na místě 
zakoupit výrobky místní včelařky a 

dalších řemeslníků. Určitě se najde-
také něco dobrého na zub. Během 
tohoto sobotního dne bude volně 
přístupná jak výstava „Ten umí to, a 
ten zas tohle…“, tak i stálá expozice 
muzea.

Další akci máme naplánova-
nou na červen. V sobotu 4. června 
společně zamíříme mimo Mnichovo 
Hradiště na výlet za řemesly,  jehož 
cíli jsou stará kovárna ve Žďáru, ke-
ramická dílna paní Baladránové ve 
Žďáru a statek Arnoštice. Tuto akci 
pořádáme ve spolupráci s místním 
Klubem českých turistů.

Dvě prázdninové soboty, 23. 
července a 20. srpna budou pat-
řit dětem. V truhlářské dílničce si  
s členy Jednoty bratrské vlastnoruč-
ně vyrobí výrobek ze dřeva, který 

Muzeum online
Web: 

www.muzeum.mnhradiste.cz
Facebook:

www.facebook.com/muzeummh
Instragram: 

www.instagram.com/muze-
um_mnichovo_hradiste/
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Genealogové se od dubna opět scházejí 
ve Veselé tváří v tvář, ale také online
Mnichovohradišťský spolek genealo-
gů sdružuje přes tři desítky nadšen-
ců zkoumajících své předky, vzá-
jemné příbuzenské vazby a původy 
rodů a příjmení v našem regionu. Už 
více než pět let se schází s výjim-
kou letních prázdnin pravidelně ka-
ždý měsíc. V uplynulých dvou letech 
probíhaly schůzky částečně on-line. 
Ukázaly se jako zajímavá možnost 
interakce i bez ohledu na pandemii. 
Umožňuje-li to situace, schůzky se 
proto konají dvojí formou zároveň.

Fyzicky se členové a příznivci 
scházejí ve víceúčelové místnosti  
v Domě Ludmila ve Veselé (Na 
Návsi 229) a kromě toho se k nim 
mohou připojit další zájemci on-line. 
Nejbližší schůzky jsou naplánovány 
v těchto termínech: 12. dubna, 17. 
května a 14. června, vždy v úterý od 
17:30 hodin. 

Kód pro on-line připojení bude 
poskytnut na vyžádání na e-mai-
lu petr-novak@post.cz. Vhodné je 
předem na telefonním čísle 724 700 

bude inspirován aktuální výstavou. 
Výrobu zvládnou děti od cca čtyř let.

Těšíme se, že si uděláte čas 
a některou z našich akcí navštíví-
te. Pro aktuální informace sledujte 
městské muzeum také online.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Ten umí to, a ten zas tohle... Přijměte 
pozvání na výstavu o řemeslech

V muzejním archivu je možné nalézt 
řadu důležitých listin, občas ale i za-
jímavé drobnosti. Příkladem mohou 
být následující listiny, zachycující 
příběh, který se odehrál v roce 1878.

Protokol sepsaný u purkmistrovské-
ho úřadu města Mnichova Hradiště 
dne 29. pros. 1878.

Předmět: Předstoupila předvola-
ná Kateřina Ottová manželka řezní-
ka Antonína Otty a přednesla.

„V pondělí dne 23. t.m. přišel do 
řeznického krámu našeho p. Josef 
K. (uvedeno je celé příjmení) policej-
ní revisor, prohlížeje si zboží, které 
v krámě rozvěšené máme. Jelikož 
častěji k nám docházel nebylo nám 
to nápadné. Můj manžel odešel do 
světnice, aby se nechal oholiti, já 
pak odešla z krámu, abych svoji do-
mácí práci vykonávala. Aniž bychom 
si toho povšimnuli, zůstal pan Josef 
K. v krámku sám. V bytu našem na-
lézal se bratr mého muže Karel Otta 
a náhodou přišlo nám podívati se 
oknem do krámu a tu spatřili sme, že 
p. Josef K. v jiternicích se přebírá a 
je do kapsy nepozorovaně strká. Že 
jednu do kapsy nepozorovaně strčil, 
mohu popřípadě přísahou stvrditi.

Napotomně přišel Josef K. do 
světnice adrže v ruce dvě jitrnice 
které chtěl zaplatiti. Můj manžel ne-
vzal od něho žádné peníze a jelikož 

jsme věděli, že mimo těchto ještě 
několik jich v kapse má, smáli sme 
se společně tomu. Nato odešel Jo-
sef K. pryč, aniž by jitrnice z kapsy 
byl zaplatil.

Moje udání jest dobře sepsané 
a nemám nic více k dodání.“

 Kateřina Ottová
Skončeno a podepsáno

Ještě týž den obdržel pan Josef 
K., policejní revizor v Mnichově Hra-
dišti, tento dopis:

„Dle protokolárního udání zde 
úředně zavedeném, dopustil jste se 
dne 23. t.m v krámě řeznickém p. 
Antonína Otty činu takového, který 
službou policejního revizora nikterak 
se nesrovnává.

Nemoha záležitost tuto trpěti, 
suspenduji vás v základě § 53 zříz. 
obec. ze služby revizorské a vybí-
zím vás byste veškeré spisy úřední, 
knihy, jakož i šat obecní ihned ode-
vzdal. Proti tomuto rozhodnutí máte 
právo se ohraditi, když nepravdu ob-
vinění vašeho dokážete a soudním 
výnosem zde se ospravedlníte.“

Podepsán starosta obce Heř-
man Čech.

A již 17. ledna roku 1879 byla 
vyvěšena vyhláška, že výbor obec-
ní města Mnichova Hradiště obsadí 
místo policejního revisora.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

656 nahlásit, zda a jakou formou 
se schůzky zúčastníte. Členství ve 
spolku není k účasti na schůzkách 
nutné.

Změna je vyhrazena s ohledem 
na vývoj epidemie.

Veškeré podrobnosti o spolku  
a aktuální informace najdete na 
www.rodokmenymh.cz.

Petr Novák, 
Mnichovohradišťský 

spolek genealogů
Někdejší Wilsonova ulice a v ní Ottův, Altmanův a Andrialův dům.

Geopark Český ráj 
UNESCO obhájil 

V České republice je do prestižní-
ho seznamu Globálních geoparků 
UNESCO zařazeno devět geoparků. 
Jedním z nich je rovněž Geopark 
Český ráj, jenž se rozkládá na ploše 
833 km2  a tímto titulem se pyšní od 
roku 2015. V říjnu 2021 do České-
ho ráje zamířila komise, která měla 
prověřit, zda má geologicky cenná 
lokalita stále nárok být v pretižním 
seznamu, jenž celosvětově čítá 169 
geoparků. Výsledky byly jednoznač-
né. Geopark Český ráj získal nejvyš-
ší možné hodnocení a byla mu dána  
doporučení, jak s prestižním titulem 
lépe nakládat - například byl vyzván 
k většímu zapojení do celosvětové 
propagace geoparků UNESCO a k 
vypracováním strategie partnerství 
s poskytovateli ubytování, stravování 
a dalších služeb, kteří by z blízkosti 
cenné lokality mohli těžit. 



Budeme si hrát! 

Budeme kreativní!Budeme se učit anglicky!

Bude legrace!

Budeme se učit anglicky zábavnou formou, hrát hry, malovat, vyrábět a užívat si léta☺
Od pondělí do pátku 8.00 – 15.30. Cena 3 650 Kč.
Informace/ přihlášky 737 047 748, kancelar.english_school@hotmail.com

INZERCE

INZERCE

PRÁCE U ČESKÉ SPOLEČNOSTI 
V MNICHOVĚ HRADIŠTI

www.lasak.cz/kariera

SEŘIZOVAČ CNC STROJŮ

Co Vás u nás čeká?
 Zajímavá a různorodá práce
 Práce s moderními technologiemi
 Čisté pracovní prostředí
 Přátelské prostředí menšího kolektivu
 Možnost učit se a profesně růst

Pojďte s námi vracet lidem úsměv

Jsme jedničkou mezi výrobci zubních implantátů v České republice. Již 30 let přispíváme k rozvoji moderní 
dentální implantologie a našimi špičkovými produkty zlepšujeme lidem jejich zdraví a kvalitu života. Zubní 
implantáty a materiály pro kostní regeneraci vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme v ČR i dalších 20 zemích.

Přijímáme nové kolegy

e-mail: jobs@lasak.cz • tel.: 739 275 132, 296 184 203  

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  

zapsán do evidence periodického tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 4/2022, náklad 4070 ks
vychází 1. dubna 2022

jako měsíčník vydává město 
Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 
295 21 Mnichovo Hradiště 

IČ: 00238309
Šéfredaktor: Mgr. Martin Weiss

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

Chcete inzerovat v Kamelotu?
Máte zájem inzerovat v městském zpravodaji, a oslovit tak 
všechny mnichovohradišťské domácnosti? Připravte si inzert-
ní materiál, domluvte si s Tomášem Hejdrychem, pracovní-
kem městského informačního centra, rozsah a počet opaková-
ní a o zbytek už se postará redakce. Ceník inzerce naleznete 
na webu města v sekci Kamelot pod „Dokumenty“. V případě 
dlouhodobého kontraktu je možné získat slevu. Příjem inzerce 
probíhá ve stejném období jako příjem jiných příspěvků, máte-
-li tedy zájem inzerovat v dubnovém vydání Kamelotu, obraťte 
se na pana Hejdrycha (tel. 326 772 464, e-mail: infocentrum@
klubmh.cz) do 15. dubna.

Montáž
frontendových

modulů

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

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU V MNICHOVĚ HRADIŠTI !

Aktuálně hledáme kandidáty na pozice: 

FINANČNÍ ÚČETNÍ 
KONSTRUKTÉR

SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV
Email: Mnichovo.Hradiste@hbpogroup.com

Telefon: 326 770 112

INZERCE

STAVEBNINY V BAKOVĚ N. J.
PŘIJMOU DO SVÉHO TÝMU:

DAMA MB, s.r.o.

• SKLADNÍKA (praxe na VZV)

• ŘIDIČE (C+E, profesní průkaz)
DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY,

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED, VÍCE INFO NA:
damamb@damamb.cz, 603 995 297

INZERCE

Karneval zvířátek: Už je to tu zas, karnevalů čas!
Konečně se děti dočkaly a my jsme pro ně mohli 
uspořádat maškarní karneval (a to po dvou letech, 
neboť vloni kvůli uzavření mateřských škol z důvo-
du koronavirové pandemie být nemohl). Celý týden 
jsme poctivě věnovali přípravám – zdobili třídy, vyrá-
běli škrabošky, kreslili karnevalové obrázky… 

Pro tento školní rok má naše školka následující 
motto: Jsme součástí přírody. A tak bylo víc než jas-
né, že karneval zaměříme na zvířátka. V pátek ráno 
se pak celá naše školka proměnila a zvířátky se to tu 
jen hemžilo. Jedna maska hezčí než druhá! A která 
zvířátka tu byla k vidění? Z domácích například ko-
čičky, kůzle, ovečka, z volně žijících jelen, veverka, 
sob, vlk, žabičky, rybička, z říše hmyzu například 
pavouk, motýl, berušky, včelka a z cizokrajných zví-
řat k nám zavítali lvi, tygři, žirafy, hroch, zebra, opič-
ky, lední medvěd, žralok nebo krokodýl. Setkat jste 
se tu mohli i s dinosaury či pohádkovými jednorožci. 

Karnevalové řádění i tanečky si všichni jakse-
patří užili a už teď se těšíme na příští rok! Karnevalu 
zdar a zvířátkům zvlášť!

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská


