
MUZEJNÍ NOC
Městské muzeum pozve  
v pátek 20. května na další 
ročník muzejní noci. Jejím 
tématem budou už potřetí 
skrytá místa Mn. Hradiště.
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NÁSTAVBA
Nad spojovacím krčkem 
propujujícím starou a no-
vou budovu ZŠ Sokolovská 
vzniknou tři nové učebny  
s kapacitou 90 dětí. 
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 KVĚTEN 2022

ÚZEMNÍ PLÁN A PLOCHY 
ZAJÍMAVÉ PRO DEVELOPERY

ÚZEMNÍ PLÁN
Po více než deseti letech 
příprav se zastupitelům do-
stává na stůl návrh nového 
územního plánu. Jak jeho 
příprava probíhala?
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INZERCE

Za měsíc bude hotovo a bezpečněji. 
Křižovatka u dálnice se mění před očima
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V DNEŠNÍM SVETE
VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM

Vážení Hradišťáci,

možná už Vás napadlo, jestli zprávy o krizi v českém stavebnictví, kterých 
jsou plná média, nejsou přehnané. Ceny jsou sice už řadu měsíců pořád-
ně vyšroubované, což ví každý, ať staví dům nebo realizuje nějaký hobby 
projekt, ale pořád se přece staví. Jen v Mnichově Hradišti už je hotová 
více než polovina kruhového objezdu u nájezdu na dálnici, stavební ruch 
je slyšet z mateřské školy v Mírové ulici, dělníci pracují na náměstí na 
projektu retenční nádrže a ke konci se chýlí výběrové řízení na zhotovi-
tele rekonstrukce budovy Klubu. Na řadě dalších míst ve městě se kope, 
upravují se chodníky, začíná se projektovat nástavba nad spojovacím krč-
kem na Základní škole Sokolovská. Zkrátka jaro jako každé jiné ve měs-
tě, které nepodceňuje projektovou přípravu a je zvyklé aktivně pracovat  
s dotačními tituly.

Při pohledu z blízka však situace tak růžová není. Stavební materiál 
podražil výrazně, a co hůř, některé artikly jsou zcela nedostatkové. Chybí 
také dělníci z Ukrajiny, kteří jsou bez nadsázky páteří českého stavebnic-
tví. Kolegové z investičního odboru denně komunikují s dodavateli a řeší 
otázky spojené s financováním i dodržováním harmonogramů. Všichni se 
snažíme, aby městské investice běžely, jak mají, přesto je reálné, že se 
nasmlouvané termíny dokončení projektů budou prodlužovat a že se vše  
v termínu nestihne. Nejvíce nás teď trápí zpoždění v případě školky v Mí-
rové, při revitalizaci náměstí nebo odkládané zahájení rekonstrukce budo-
vy Klubu. Pravdou totiž je, že v dnešním globalizovaném světě vše souvisí 
se vším. A náš svět, který se teprve začal probírat z covidové pandemie, 
rozhodně nebyl připraven na otevřenou válku na evropském kontinentu.

Další dopady války na Ukrajině pociťuje každý z nás. Drahé energie  
a otazník nad tím, jak to s nimi bude v budoucnu. Inflace je znát při každo-
denním nákupu. Současně válka našemu městu přinesla dočasné nové 
občany. V Hradišti dnes máme kolem tří set uprchlíků z Ukrajiny, přede-
vším matky s dětmi. Jejich tátové většinou (pokud jsou stále naživu) brání 
svou zemi na frontě. Zatímco matky začínají pracovat v místních službách 
a továrnách, pro válečné dětské uprchlíky jsme vytvořili adaptační skupiny 
– dočasnou školu v komunitním a volnočasovém centru a také v hasičské 
zbrojnici SDH. Na podzim, kdy se mnoho z těchto dětí zařadí do našich 
škol a školek, budeme čelit dalším dopadům působení Putinovy armády 
na Ukrajině. Kapacitu škol a školek řešíme už nyní, stejně tak provizorní 
prostory a vyučující. Koneckonců, není to pro nás nové téma, rozšíření 
školních prostor máme na stole už tři roky a kromě školky v Mírové se  
v tomto čísle Kamelotu dočtete i o nástavbě ZŠ Sokolovská, kterou již rok 
připravujeme. Mimořádné výdaje měst spojené s krizí na Ukrajině budou 
podporovány ze zdrojů z Evropské unie, na druhou stranu tak může být 
tato situace pro naše město příležitostí k financování nových školních tříd.

Přestože současná situace není jednoduchá, nepotrvá věčně. Přeji 
Vám krásné jarní dny.

Ondřej Lochman, starosta města

Přestavba frekventované křižovatky 
u nájezdu na dálnici D10 pokračuje 
ve vysokém tempu a stavební firmě  
COLAS CZ se daří dodržovat smlu-
vený harmonogram. V polovině dub-
na tak mohla být dokončena první 
etapa a být zahájena etapa druhá. 
V rámci ní mohou řidiči po více než 
měsíčním omezení opět najíždět ve 
směru na Prahu na dálnici.

Právě z poloviny dubna pochá-
zejí letecké snímky, které pořídil se 
svým dronem fotograf Ondřej Holas. 
Z nich je už dobře patrné, jak bude 
nový kruhový objezd ve výsledku 
vypadat. Nutno podotknout, že před-
mětem prací bude rovněž úprava ze-
leně v okolí křižovatky a též osázení 
jejího středu. Patrná je také skuteč-
nost, že kruhový objezd bude pouze 
jednoproudý – řešení o dvou pruzích 
ani vybudování přípojných pruhů 
umožňujících opustit křižovatku prv-
ním výjezdem nedovolil Dopravní 
inspektorát Mladá Boleslav.

Druhá etapa by měla probíhat 
do 3. června, kdy se očekává konec 

Zasedání 
zastupitelstva města

Z organizačních důvodů došlo k po-
sunutí termínu zasedání zastupitel-
stva města z 25. dubna na 2. května. 
Jednání se uskuteční od 17 hodin na 
sále ZŠ Studentská a jeho součástí 
bude rovněž schvalování nového 
územního plánu města. Podklady  
k jednání budou k dispozici v před-
stihu na webu města. (wes)

dopravních omezení. V průběhu 
května však musí řidiči počítat ještě 
se sedmi po sobě jdoucími dny, kdy 
bude nájezd na dálnici z technolo-
gických důvodů opět zavřen. Město 
o tomto omezení bude informovat 

všemi svými komunikačními kanály.
Vedení města o proměnu křižo-

vatky usilovalo od roku 2017. Přesto-
že jde o krajskou investici, Mnichovo 
Hradiště k její realizaci přispělo ne-
jen studií, kterou nechalo zpracovat 

na svůj účet, ale také převedením 
některých pozemků. A v neposlední 
řadě svým vytvalým přístupem, který 
nakonec přinesl ovoce.

Martin Weiss

ˇ ˇ



2 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ KVĚTEN 2022

Nástavba na ZŠ Sokolovská přinese tři nové 
učebny s prostorem pro alternativní výuku
První vlaštovka. I tak by se dal po-
psat projekt nástavby nad spojova-
cím krčkem v areálu Základní školy  
v Sokolovské ulici, který by měl při-
nést místa až pro 90 dětí a být re-
alizován v příštím roce. Jde o první 
projekt z celé řady navrhovaných 
akcí, jejichž cílem je zajištění dosta-
tečné kapacity školských zařízení  
v Mnichově Hradišti.

Na základě studie, kterou zpra-
coval architekt Vladimír Balda, roz-
hodli v březnu radní města o vzniku 
tří nových učeben a jednoho kabi-
netu nad vstupním traktem do nové 
školní budovy. Ve středu 30. března 
podepsalo město smlouvu s místním 
projekčním ateliérem Anitas, který 
byl vybrán jako projektant v rámci 
výběrového řízení, a projektanti se 
následně pustili do práce.

Vedle tříd a zázemí pro učitele 
bude součástí projektu rovněž vý-
tah, rekonstrukce dvou odborných 
učeben (kuchyňka a dílna) a úprava 
vstupu do školy, kterou si projekt vy-
žádá. Město se pokusí získat na re-
alizaci tohoto projektu dotaci z IROP. 
Projekční práce poběží do letošního 
září, po skončení povolovacího říze-
ní se očekává zahájení stavby v roce 
2023 dle dotačních možností.

„Třídy, které vzniknou nad krč-
kem, budou prostorově komfortní. 
Děti tu budou mít dostatek světla, 
volný prostor pro alternativní výuku 
po straně každé třídy a nástavba 
navíc přinese užitečné propojení 
„staré“ a „nové“ budovy na úrovni 
prvního nadzemního podlaží,“ uvá-
dí místostarosta města Jan Mareš 
a vysvětluje, proč se třídy projektují 
pro 30 dětí. „Jde o rejstříkovou kapa-
citu. Pokud bychom projektovali třídy 
pro 24 dětí, vznikaly by menší třídy 

bez prostor na hraní a pro alterna-
tivní výuku,“ dodává místostarosta. 

Celá jihozápadní strana pří-
stavby bude prosklená, studie proto 
počítá se slunolamem, který zabrání 
přílišnému oslunění prostor v letních 
odpoledních hodinách, a také s ro-
letkami. Relaxační prostor ve třídách 
bude rozjasněn stropním světlíkem. 
Strop nástavby ponesou lepené 
dřevěné trámy, které přispějí k pří-
jemnému charakteru vzdělávacích 
prostor. Zmiňovaná spojovací chod-
ba, která propojí obě školní budovy, 
povede na severovýchodní straně 
nástavby.

Kapacita tří nových učeben 
bude až 90 míst. Předpokládané ná-
klady na realizaci tohoto projektu činí 
21 milionů korun.

„Vedle nástavby krčku na Zá-
kladní škole Sokolovská se nyní 
aktivně zabýváme rovněž podobou 
nové sportovní haly, která by měla 
vzniknout v kampusu Základní ško-

ly Studentská. V tomto případě lze 
uvažovat o realizaci nejdříve v roce 
2025,“ připomíná další z projektů, 
jejichž cílem je zajištění dostatečné 
kapacity mnichovohradišťských škol, 
starosta Ondřej Lochman. 

Zastupitelstvo města by doplně-
nou verzi koncepce možného roz-
voje prostorové kapacity základních 
škol v Mnichově Hradišti, na které  

v posledních letech pracuje architekt 
města Jan Světlík, mělo schvalovat 
v letošním roce. Tento dokument ná-
sledně stanoví priority a souslednost 
jednotlivých dílčích projektů, a stane 
se tak jakýmsi jízdním řádem rozši-
řování školských kapacit Mnichova 
Hradiště.

Martin Weiss

Obyvatelé Salabky 
projednali záměr Kofoly
Zhruba desítka zájemců dorazila 
na veřejné projednávání záměru 
společnosti Kofola rozšířit její are-
ál u Černé silnice, které se konalo 
přímo v Kofole ve středu 6. dubna. 
Proti plánu společnosti rozšířit areál 
jižním směrem vybudováním nové 
skladovací haly nikdo z účastníků  
v rámci setkání nevystoupil.

Zástupci společnosti projekt 
představili, přičemž vyzdvihli pozi-
tiva, která realizace záměru obyva-
telům ze sousední obytné čtvrti při-
nese. V první řadě jde o vybudování 
nového vjezdu do areálu ze silnice 
II/268, což umožní odklonění ná-
kladní dopravy z Černé silnice, a to 
dál od rodinných domů. Pozitivní je 
dále také zefektivnění vnitroareálo-
vé logistiky (vybudováním skladové 
haly odpadne převážení výrobků  

z areálu do skladů v okolí) a její „za-
střešení“, které by mělo znamenat 
snížení akustického smogu. Právě 
hluk z výrobního provozu byl jedním 
z témat debaty. Kofola konstatovala, 
že se v této věci snaží postupovat 
tak, aby výroba splňovala i v letním 
období veškeré hygienické normy. 

V rámci projednání nikdo ne-
rozporoval zastavění bonitní země-
dělské půdy, ke kterému realizací 
záměru dojde. Město vůči tomuto 
negativu dlouhodobě protestovalo, 
jeho odvolání však nebyla vyslyšena 
na krajské ani státní úrovni. S po-
mocí městských zásad pro výstavbu 
tak podobu záměru alespoň výrazně 
ovlivnilo a docílilo společně s Kofo-
lou několika kompromisů.

Martin Weiss

Starosta otevřel svou 
poslaneckou kancelář
Regionální kancelář slouží poslan-
cům jako kontaktní místo, kde se  
s nimi mohou setkávat občané z je-
jich volebního obvodu. Starosta On-
dřej Lochman, který je poslancem 
od listopadu 2021, tuto svou kan-
celář otevřel 30. března v Železné 
ulici 159 v historické části Mladé Bo-
leslavi. Po předchozí domluvě tu je 
veřejnosti k dispozici zpravidla vždy  
v pondělí, případně v rámci své-
ho poslaneckého týdne v regionu. 
Termín schůzky je třeba předem 
domluvit u asistenta na telefonním 
čísle 605 927 639, případně osobně  
v kanceláři vždy v úterý a ve čtvrtek 
v čase od 15:30 do 17:00 hodin. 
(wes)

architekt Vladimír Balda
PROJEKT VÝKRESMÍSTO STAVBYINVESTOR MĚŘÍTKO DATUM
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Vizualizace interiéru jedné ze tříd, které vzniknou nad spojovacím krčkem. Vpravo je prostor pro alternativní výuku.

Půdorys naznačuje rozmístění tříd a kabinetu vzhledem ke staré a nové 
školní budově a také spojovací chodbu na úrovni prvního patra.

Konec kolizí a otáčení vozů
do protisměru?
Během Velikonoc došlo na náměstí 
v prostoru před školou k lokálním 
opravám dlažby před parkovištěm, 
zejména ve vozovce u odvodňova-
cích žlabů. Provedla je společnost 
H-Intes s.r.o. revitalizující náměstí.

Na přelomu dubna a května by 
mělo dojít v režii společnosti USK 
s.r.o. k úpravám zmíněného parko-
viště, kde automobily již nebudou 
parkovat kolmo k chodníku, nýbrž 
šikmo. Případy, kdy řidiči z parkova-
cího místa vycouvají do protisměru, 
by tak měly být výrazně řidší.

Návrh změn na tomto parko-
višti navrhla komise pro dopravu  
a bezpečnost. Důvody byly dva. 
Jednak již zmíněné vyjíždění vo-

zidel do protisměru, jednak časté 
kolize vyjíždějících vozů se stožáry 
veřejného osvětlení (nezabránilo jim 
ani vysunutí laviček a květníků blíže  
k jízdnímu pruhu).

Odbor investic a komunálního 
hospodářství se původně rozhodl 
využít k realizaci návrhu velikonoční 
svátky, kdy se očekávala menší vytí-
ženost parkoviště, ale tou dobou se 
bohužel nepodařilo zajistit jeho úpl-
né vyklizení. Práce proto byly pře-
plánovány na pozdější termín, aby 
mohli být o připravovaných pracích 
řidiči včas informováni a na omezení 
upozorněni.

Martin Weiss

Kaštankou až na nádraží, 
nová pěšina je hotova
O nově vznikající spojnici vlakové-
ho nádraží a kaštanové aleje v ulici 
Ivana Olbrachta jste se mohli dočíst 
už v minulém Kamelotu. Na realizaci 
celého projektu nakonec stačil jediný 
týden, během kterého bylo odstraně-
no houští náletových dřevin a vytvo-
řena nová pěšina. Přestože vzrostlé 
stromy byly v místě ponechány,  
v lokalitě budou ještě vysazeny níz-
ké keře a výhledově rovněž instalo-
váno veřejné osvětlení.

Touto neinvestiční akcí, jejíž 
náklady byly 200 tisíc korun, byl 
zrealizován návrh Olgy Bajerové při-
hlášený do prvního ročníku Melounu 
pro Hradiště. Spojnice tak ilustruje, 
jakým způsobem městský úřad pra-
cuje i s těmi návrhy podanými v rám-
ci projektu participativního rozpočtu 
města, které se nedočkaly podpory 
přímo v rámci Melounu.

Starosta Ondřej Lochman podo-

týká, že tento drobný projekt navazu-
je na úpravu kaštanky z roku 2020, 
rekonstrukci nádražní budovy zavr-
šenou vloni a uzavírá pětileté úsilí  
o výkup dotčeného pozemku.

Martin Weiss

Lavička Václava Havla 
už je ve výrobě

O úspěchu veřejné sbírky, v rám-
ci které Hradišťáci a místní firmy 
vybrali peníze na Lavičku Václava 
Havla, Kamelot již informoval. Rada 
města v dubnu na základě návrhu 
architekta města definitivně schválila 
umístění lavičky, která bude instalo-
vána do parku u nádraží v prostoru 
u kina. Lavička tak vznikne nedaleko 
pomníku obětem bojů za svobodu, 
kde si město každoročně připomíná 
státní svátky a velká výročí. Výroba 
samotného díla, pod nímž je jako 
autor podepsán architekt a designér 
Bořek Šípek, je již objednaná a počí-
tá se s tím, že u lavičky se letos 17. 
listopadu uskuteční vzpomínkové 
setkání. (wes)   

Práce se přesunou 
do ulice Čsl. armády 

Revitalizace síliště Jaselská v letoš-
ním roce pokračuje a v letech násle-
dujících tomu nebude jinak. Žádost 
města o dotaci na rekonstrukci ulice 
Čsl. armády byla úspěšná a město 
má ze Státního fondu podpory in-
vestic přiklepnutou dotaci ve výši 
šest milionů korun. Do podzimu 
město vysoutěží dodavatele stavby 
a naplánuje vlastní realizaci, která 
musí dle podmínek dotace proběh-
nout ve dvouletém termínu. Hlavní 
práce v ulici Čsl. armády by tak měly 
proběhnout napřesrok. V roce 2024 
by pak byla proměna celé lokality 
sídliště Jaselská dokončena vybu-
dováním nového parkoviště v Jasel-
ské ulici. (wes)

Letos bude dokončena severní strana náměstí
Ještě v momentě, kdy mířil do tisku 
dubnový Kamelot, nebylo zcela jas-
né, jaký objem prací bude letos na 
Masarykově náměstí v rámci jeho 
revitalizace odveden. Po jednání se 
společností H-Intes a ve světle po-
sledních informací byla tato otázka  
v dubnu definitivně rozřešena.

Letos můžeme očekávat dokon-
čení severní části náměstí před poš-
tou. Třetí řada jeřábů je již zasazena, 
nedaleko stromů je připraveno místo 
pro vodní prvek a dláždění v prosto-
ru mezi poštou a Klubem bude po-
kračovat. Souběžně s touto etapou 
revitalizace náměstí bude letos re-
alizován separátní projekt likvidace 
srážkových vod z budovy městského 
úřadu, který přispěje k hospodárněj-
šímu nakládání s dešťovou vodou. 

Před budovou Klubu budou 
dešťové svody ústit do nové retenční 
nádrže, ze které bude město násled-
ně čerpat vodu na údržbu zeleně  
v okolí. Voda navíc se bude vsako-
vat přímo v prostoru pod náměstím. 
Zhotovitelem nádrže je realizátor 
revitalizace, společnost H-Intes, kte-
rá si staveniště převzala 1. dubna. 
Projekt za téměř dva miliony korun  
by měl být hotov do tří měsíců, ak-
tuálně se na něm pracuje. Město na 
tuto akci požádalo o dotaci ze Stát-
ního fondu životního prostředí.

Chodník v západní části náměs-
tí v úseku od hotelu U Hroznu po 
prodejnu látek na rohu Studentské 
ulice a nový živičný povrch na něj na-
vazující vozovky silnice II/277, které 
měly být do letošní etapy rovněž 

zahrnuty, přijdou na řadu patrně až  
v roce 2024. Důvodů pro toto roz-
hodnutí je hned několik. Jedním  
z nich je složitá koordinace při sou-
běžných pracích na budově Klubu, 
které by měly být zahájeny v létě 
(zhotovitel by měl být touto dobou již 
znám), a na okolních plochách ná-
městí. Dalším důležitým aspektem 
je plynulost dopravy. 

Vzhledem k připravované demo-
lici mostu přes Jizeru na silnici II/268, 
k níž by mělo dojít na podzim, se do-
časně uzavře hlavní tah na Mimoň. 
Jak podotýká Pavel Král, vedoucí in-
vestičního odboru městského úřadu,  
v této souvislosti není možné plá-
novat na náměstí další dopravní 
omezení. Uzavírka přinese zvýšení 
dopravní zátěže na náměstí, na čas 

se totiž jedinou spojnicí obou břehů 
Jizery v Mnichově Hradišti stane 
most v Klášterské ulici.

Revitalizace zbývajících částí 
náměstí bude dokončena v roce 
2024. Ve druhé polovině roku 2023 
by měl být dokončen asi osm met-
rů široký pás kolem budovy Klubu, 
který byl dán k dispozici zhotoviteli 
rekonstrukce Klubu, a také pro-
stranství kolem morového sloupu.  
V následujícím roce by po vybu-
dování nového mostu přes Jizeru 
na silnici II/268 mohl být dokončen 
rovněž chodník a vozovka v západní 
části náměstí. Veškeré dlouhodobé 
plánování je však za současných 
turbulentních okolností s otazníkem.

Martin Weiss

Šetření prozradí, jak školu 
vnímají žáci a studenti
V květnu proběhne na všech míst-
ních základních školách a gymnáziu 
šetření na téma klima školy. Dotaz-
níkové šetření proběhne mezi rodiči, 
žáky, učiteli i odbornými pracovníky 
a zajistí jej pracovnice MAP II Mni-
chovohradišťsko a výsledky násled-
ně zpracuje nezávislý administrátor. 
Letošní šetření bude mít charakter 

pilotního projektu. Město si od něj 
slibuje jasné pojmenování problé-
mů a nedostatků a pro příští roky  
v něm vidí rovněž nástroj, jehož data 
budou přímo ovlivňovat ohodnocení 
jednotlivých ředitelů škol, které měs-
to zřizuje.

Martin Weiss

Adaptační skupiny 
pro ukrajinské děti

Na ploše ORP Mnichovo Hradiště je 
aktuálně asi 600 uprchlíků z Ukraji-
ny, přes 300 jich našlo útočiště přímo 
ve městě. Aby si dospělí Ukrajinci 
mohli hledat práci, otevírá pro jejich 
děti město od března adaptační 
skupiny. Ty už fungují tři – v komu-
nitním centru, volnočasovém centru 
a v hasičské zbrojnici SDH Mnicho-
vo Hradiště, přičemž supervizi nad 
nimi mají místní základní a mateřská 
škola. Děti v těchto kolektivech mají 
zajištěné ukrajinské učitelky, stra-
vování a také české rodilé mluvčí, 
s jejichž pomocí si osvojují základy 
češtiny. V případě, že v září nastou-
pí do českých škol, budou jazykovou 
výbavu nutně potřebovat. (wes)
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Na květnovém jednání zastupitelstva 
bude schvalován nový územní plán 
města. V době, kdy píšu tento člá-
nek, ještě schválen nebyl, ale pev-
ně doufám, že v okamžiku, kdy tyto 
řádky budete číst, už schválen bude.  
A myslím, že stojí za to alespoň  
v krátkosti popsat proces jeho poří-
zení a to, jaké okolnosti způsobily, 
že na jeho schválení došlo až nyní.

Co je vlastně územní plán? 
Hodně zjednodušeně má územní 
plán podobu barevné mapy. Kon-
krétní barevné plochy určují funkci 
dané lokality či pozemku – napří-
klad to, zda na něm jsou či budou 
stát byty, fabrika, park anebo půjde 
třeba o fotbalové hřiště. Nestanovuje 
ale jenom to. Územní plán dál určuje 
třeba limity pro velikost nových bu-
dov, definuje charakter konkrétních 
území (zda jsou určena k intenzivní 
zástavbě, zda se tam naopak sta-
vět nesmí či za jakých podmínek je 
to možné), vymezuje plochy a pro-
cento zeleně anebo to, kudy povede 
dopravní či technická infrastruktura. 
Součástí tohoto dokumentu je i tex-

Peripetie spojené s přípravou nového 
územního plánu jsou po letech u konce

tová část, která popisuje a určuje 
veškeré regulace do odpovídajících 
podrobností. 

Právě podrobnost může být  
v územním plánování dvojsečná. Při 
plánování většinou nevíte přesně, co 
v ploše vznikne, pro využití plochy 
definujete spíše rámec, a to tak, aby 
územní plán jako celek dával smysl, 
splňoval požadavky zadání, držel 
se koncepcí rozvoje nadřazeného 
územněplánovacího dokumentu  
a podkladů. V důsledku se tak jedná 
o jeden velký kompromis.

Historie vzniku nového územní-
ho plánu města Mnichovo Hradiště 
se datuje do prosince roku 2011, 
kdy zastupitelstvo města rozhodlo 
o jeho pořízení. Prvním určeným 
zastupitelem pro územní plán byl 
tehdejší starosta Arnošt Vajzr. Jako 
zpracovatel byla vybrána společnost 
SIADESIGN Liberec s.r.o. zastoupe-
ná architektem Richardem Černým. 
V průběhu roku 2012, tedy v období 
po výrazné hospodářské krizi, bylo 
sepsáno zadání územního plánu  
a rovněž schváleno zastupitelstvem. 

Na tomto základě vypracoval zpra-
covatel návrh, který v roce 2014 
prošel společným jednáním a po 
jeho vyhodnocení byl ještě přepra-
cován. Toho času byla pověřenou 
zastupitelkou pro územní plán Jana 
Podzimková. 

V roce 2018 došlo k veřejnému 
projednání, v rámci kterého mohla 
veřejnost uplatnit své námitky a při-
pomínky. Dorazily bezmála tři stovky 
zájemců a vyhodnocení jejich připo-
mínek a další následnou úpravu ná-
vrhu měl na starosti další pověřený 
zastupitel – Jan Mareš. V tomto ob-
dobí se na scéně objevil potenciální 
investor se zájmem o výstavbu na 
polích v Haškově se záměrem vy-
budovat tu výrobní a logistické haly  
a nastala doslova panika. 

Díky práci odborné skupiny byly 
během dalších úprav návrhu územ-
ního plánu po veřejném projednání 
zapracovány úpravy regulace rozvo-
jových ploch pro výrobu. Došlo však 
k prodlužování příprav, na což měla 
značný vliv rovněž pandemie covi-
du-19. V září 2021 se uskutečnilo 

INZERCE

Společné hlídky policistů
a strážníků zpátky v ulicích

Policisté obvodního oddělení 
Mnichovo Hradiště ve spolupráci  
s Městskou policií Mnichovo Hradi-
ště opětovně vyslali smíšené hlídky 
státní a městské policie do ulic. Ob-
čané mohli již v minulých týdnech 
zaregistrovat smíšenou policejní 
hlídku tvořenou příslušníkem Policie 
ČR a městským policistou. Jejich 

společným úkolem je dohled nad ve-
řejným pořádkem. V různých časech 
a dnech v týdnu se hlídky budou 
zaměřovat na vybrané lokality města  
a preventivně působit proti negativ-
ním vlivům.

Jan Reitr, Policie ČR, 
OOP Mnichovo Hradiště

Pár čápů se v Hradišti opět 
setkal a zakládá rodinu
Poslové jara jsou zpátky v Mnichově 
Hradišti! Opeřence navracející se  
z teplých krajin vyhlíželi pravidelní 
pozorovatelé čapího hnízda již od 
března. A těsně před koncem první-
ho jarního měsíce se dočkali – sa-
mec do hnízda dorazil 29. března  
a hned se začal chystat na přivítá-
ní své družky. Ta jej následovala  
o týden později. Čápi společně upra-
vili hnízdo a ve druhém dubnovém 
týdnu začali pracovat na potomstvu.  
V pátek 15. dubna se v hnízdě obje-
vilo první vejce a další následovala. 
Jak početné potomstvo se čapímu 
páru podaří odchovat letos, zjistíme 
již brzy. Čápi se po zimě úspěšně 
vrátili také do Hoškovic.

Sledovat každodenní život 
„svých“ čápů mohou Hradišťáci 24 
hodin denně od roku 2016 na adrese 
http://capi.itbusiness.cz. V posled-
ních sezónách dokonce se zvukem, 
takže nepřijdou ani o typické čapí 
klapání zobáky. Své dojmy pozoro-
vatelé sdílejí na facebookovém pro-
filu společnosti ITBusiness, která je 
provozovatelem online kamery. Díky 
ní můžeme být svědky jak čapí idyly 

za slunečných dnů, tak boje s nepří-
zní počasí, jak radosti nad čerstvě 
vylíhnutými mláďaty, tak dramat, 
když některý z potomků neprospívá 
tak, jak by měl. Nutno podotknout, 
že do života čápů není nijak zasa-
hováno, a kamera tak zprostředko-
vává život čápů bez příkras, někdy  
i s notnou dávkou syrovosti. Posky-
tuje tak velmi cenný a poučný vhled 
do života těchto půvabných ptáků.

Martin Weiss

Volné pozice na úřadě 
i ve školkách

Město Mnichovo Hradiště má aktu-
álně vyhlášeno hned několik výbě-
rových řízení. Obsazuje například 
důležitou pozici vedoucí Finančního  
a školského odboru městského 
úřadu, která má na starosti agendu 
rozpočtu města nebo dohled nad 
úsekem školství na ploše ORP. Do 
výběrového řízení je možné se při-
hlásit do 20. května. Aktuálně se 
obsazuje rovněž místo referenta 
státní památkové péče (přihlášky do 
6. května) nebo strážníka městské 
policie. Nové kolegyně hledá také 
Mateřská škola Mnichovo Hradiště. 
Kvalifikované učitelky shání školka  
v Mírové ulici, kde se s příchodem 
nového školního roku otevře nová 
třída, a jako zástup za kolegyni na 
rodičovské dovolené také školka v 
Jaselské ulici. Přehled volných pra-
covních pozic naleznete na hlavní 
stránce městských webových strá-
nek a také na úřední desce. (wes) 

Město zřídilo technickou četu, převezme 
úkoly, které město řešilo dodavatelsky
Úkolem obce jako základního územ-
ního samosprávného celku je péče 
o všestranný rozvoj území a potře-
by občanů. Za tím účelem vlastní 
movitý i nemovitý majetek, který 
slouží primárně k zabezpečování 
veřejných služeb a k výkonu vlastní 
samosprávy. V Mnichově Hradišti 
činnosti v oblasti správy a údrž-
by majetku vykonávají na základě 
smluv firmy (např. RK Kouba, Těžex, 
Compag, Eltro nebo Saturn služby). 
Dlouhodobě však řešíme problém 
se zabezpečením menších oprav, 
evidováním drobných závad a jejich 
operativním odstraněním. Stále ob-
tížnější je především zabezpečení 
běžného úklidu města, péče o veřej-
ná prostranství, drobné domovnické 
práce na budovách, pomoc na hřbi-
tově, stěhování a další podobné čin-
nosti. Proto vedení města rozhodlo  

o zřízení technické čety. 
Vedoucí technické čety bude 

mít k dispozici dva pracovníky  
a v případě potřeby bude možné 
přijmout další brigádníky na DPČ 
nebo DPP. V dubnu nastoupili dva 
pracovníci, kteří vyšli vítězně z výbě-
rového řízení, třetí pracovník nastou-
pí v květnu. Náplní jejich práce bude 
především odstraňování drobných 
závad na mobiliáři a na objektech 
města, personální zajištění příprav 
akcí pořádaných městem, opera-
tivní zásahy na zeleni města, úklid  
a úprava veřejných prostranství 
města, úklid černých skládek, v zim-
ním období úklid sněhu před vstupy 
do budov v majetku města a další 
operativní činnosti jako stěhování, 
vyklízení apod. Dále také drobné 
stavební práce, správa zemníku Ptý-
rovec, dohled a provoz deponie po-

Rekonstrukce mateřské školy nabírá zpoždění, 
kvůli nedostupnému materiálu i skrytým vadám budovy
V polovině ledna byla zahájena re-
konstrukce Mateřské školy Mírová. 
Náročná investiční akce, která si 
vyžádala vytvoření dočasných ná-
hradních prostor pro školkové třídy 
a která po svém dokončení přinese 
také jednu novou třídu pro 24 dětí, 
pokračuje, nabírá však zpoždění.

Společnost Marhold, která je 
dodavatelem stavby, už má za se-
bou bourací práce, realizovala roz-
vody kanalizace, izolaci proti zemní 
vlhkosti, elektroinstalaci a má připra-
vené lešení pro opravu střechy. Jak 
podotýká Hana Bucharová z Odboru 
investic a komunálního hospodářství 
městského úřadu, postup prací však 
probíhá v porovnání se schváleným 
harmonogramem pomaleji. Příči-
ny souvisí s válkou na Ukrajině i s 
překážkami, na které stavební firma 
narazila až během prací na budově.

Zásadní komplikací je nedosta-
tek některých materiálů na trhu a 
také dramatický růst jejich cen. Zho-
tovitel se tak potýká s dlouhými či 
zpožděnými lhůtami dodávek. Rov-

něž čelí problému, kterému je celý 
segment stavebnictví v posledních 
týdnech a měsících vystaven – od-
chodu části ukrajinských pracovníků 
do vlasti.  

V budově stavebníci rovněž 
narazili na problémy spojené s ne-
dostatečně únosnou základovou 
spárou, která zkomplikovala zaklá-
dání spojovacího traktu. Stropní 
konstrukce v místech okolo výtaho-
vých šachet měly zase skryté sta-
tické nedostatky, které musely být 
operativně vyřešeny dodatečným 
vyztužením. Podobných skrytých 
vad se během stavby objevilo vícero 
a postupně probíhá jejich odstraňo-
vání.

Stavební firma přesto napíná 
síly, aby se zpoždění pokusila stáh-
nout. Město se s dodavatelem snaží 
stanovit reálné termíny a zároveň 
řeší možnost využívat náhradní pro-
story pro školkové děti déle, než se 
původně předpokládalo.

Martin Weiss

opakované veřejné projednání upra-
vených částí návrhu a následně pro-
běhlo vyhodnocení došlých námitek 
a připomínek, na jejichž základě 
nebyla už třeba žádná úprava návr-
hu. S posvěcením dotčených orgánů 
státní správy pak bylo možné koneč-
ně územní plán 2. května předložit 
zastupitelstvu ke schválení. 

Z výše uvedeného je zjevné, že 
pořízení územního plánu je samo o 
sobě časově náročné, a pokud do 
něj zasáhne změna socioekonomic-
ké situace, která se od roku 2011 
změnila výrazně, strach z velkých 
průmyslových a dopravních záměrů 
a covid, může z toho najednou být 
deset a půl roku. Schválením nové-
ho územního plánu nyní každopád-
ně dojde k výraznému zlepšení na 
poli „pravidel výstavby“ na katastru 
města, protože původní územní plán 
z první dekády druhého tisíciletí už 
prostě neodpovídal požadavkům 
dnešní doby.

Jan Mareš,
místostarosta města

užitých stavebních materiálů v ulici  
U Trati a v areálu bývalé cihelny.

Četa bude sídlit v prostorách 
bývalé firmy Saturn ve Hřbitovní ulici 
čp. 316. V současné době si četa 
prostory upravuje. Rovněž probíhá 
zajišťování drobného ručního a elek-
tro nářadí. Zaměstnanci budou mít 
k dispozici dodávku. Zadávat práci 
technické četě budou jen určení 
pracovníci městského úřadu, obča-
né mohou případné závady a nedo-
statky nahlásit na úřad. Technická 
četa bude provádět opravy a údržbu 
pouze na majetku města Mnichovo 
Hradiště, nemůže poskytovat služby 
za úplatu soukromníkům ani firmám.

Dana Stránská,
Odbor investic a komunálního 

hospodářství MÚ

Zóna s dopravním 
omezením – noční stání

Pro nákladní automobily, jejichž cel-
ková hmotnost přesahuje 3,5 tuny, 
obytné přívěsy,  autobusy, traktory a 
přípojná vozidla platí v době od 22 
do 6 hodin zákaz stání na komuni-
kacích na území města. Zákaz je 
na příjezdech do města vyznačen 
příslušnou dopravní značkou IZ8a. 
Stání těchto vozidel je možné pouze 
na místech k tomu určených.

Petr Kožený,
Městská policie Mn. Hradiště
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V květnu divadlo rozezní smích, 
čeká nás trojice komedií 
Blázinec

Chcete vidět Miroslava Tábor-
ského, který ztvární neuvěřitelných 
15 rolí? Přijďte 5. května do divadla! 
Napínavá groteska o světě, ve kte-
rém se vlády zmocní blázni z jed-
noho psychiatrického ústavu. Téma 
ovládnutí společnosti šílencem je 
stále aktuální. Nečekané zvraty  
a konflikty jsou doprovázeny crazy 
situacemi jako z němého filmu. Vý-
stupy často připomínají absurdní di-
vadlo. Hra je inspirována mimo jiné 
motivy E. A. Poea, sugestivní scény 
strachu a hrůzy jsou protkány typic-
kým poeovským humorem a jsou tak 
zdrojem velkého jevištního zážitku. 
Při zakoupení vstupenek na Blázi-
nec i Cavemana lze získat slevu.

CHODÍM PO MĚSTĚ
Kuřačky! Před 80 lety ženy nekouřily. 
Jen hvězdy stříbrného plátna se 
ukazovaly s cigaretou. Konkrétně 
v Mnichově Hradišti se vědělo  
o jedné kadeřnici, že tajně kouří, na 
veřejnosti ale ani náhodou. A dnes? 

Pravý opak. Žádný div, že máme tak 
malou imunitu obyvatel. Nevím, jaký 
je trend v oblasti kouření u dnešní 
mládeže. Kéž se mýlím! Zatím téměř 
každá, kterou potkávám, drží v ruce 
cigáro. Bohužel.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

V knihovně to na jaře žije!
I v dubnu pokračují hojné návštěvy 
tříd mateřských i základních škol  
v městské knihovně. Někteří přijdou 
úplně poprvé, jiní chodí se svou paní 
učitelkou pravidelně. Pro ně pak při-
pravuje paní knihovnice z dětského 
oddělení programy přímo „na míru“, 
takové, které rozšíří dětem zajíma-
vým způsobem právě probírané 
učivo. Podívat se přijely v poslední 
době také děti z Mateřské školy 
Březina, prvňáčci i školka z Jiviny  
a na Klášter do školky jsme vyrazily 
s hromadou dětských knih my.

V úterý 12. dubna odpoledne 
se po dlouhé době uzavírek a loc-
kdownů konalo v prostorách knihov-
ny čtení poezie mnichovohradišť-
ského rodáka Čeňka Pekaře. Dvě 
desítky posluchačů zaplnily knihov-

nu do posledního místa a všichni 
si užili příjemné čtení úryvků z knih 
samotného autora a herečky mla-
doboleslavského městského divadla 
Lucie Matouškové. Po skončení pan 
Pekař odpovídal na dotazy a nechy-
bělo ani bohaté občerstvení.

V dubnu se také knihovna již 
podruhé v letošním roce zúčastnila 
slavnostního Vítání občánků, kde 
jsme předali dětem a jejich rodi-
čům dárkový balíček s pozváním do 
knihovny. Pokračujeme tak v úspěš-
ném zapojení do programu Book-
start, kdy oslovujeme i nejmladší 
děti, a to bohatou nabídkou leporel 
v naší knihovně.

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

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 
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Lhářka
Repríza představení Divadelní-

ho souboru Tyl Mnichovo Hradiště 
se uskuteční 6. května. Manželství 
Ketty a Viliho je ohroženo domně-
lou manželčinou nevěrou. Co teď? 
Zachránilo by vztah mimino? A jak 
to zaonačit, když Vili opouští rodin-
ný krb? Dozvíte se v této francouz-
ské situační komedii s řadou zvratů  
a zápletek. Hrají: Aneta Hoření, Jan 
Pekař, Robert Dolejší, Iva Flodrma-
nová a další.

Caveman
Máte chuť se rozesmát až k sl-

zám? Přijďte se podívat 19. května 
na slavnou one man show o tom, co 
dělá muže mužem a ženu ženou,  

o rozdílech mezi námi, o lásce, part-
nerství a vtipně utajených kvalitách 
obou pohlaví. „Obhajoba jeskyn-
ního muže“ představuje humorné 
přemýšlení o rozdílech mezi muži  
a ženami a o tom, jak tyto rozdíly vy-
volávají často nedorozumění.

Kurzy společenského tance  
a společenské výchovy

V květnu spouštíme zápis do le-
tošních tanečních kurzů. Více infor-
mací a přihlášky získáte v kanceláři 
divadla.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Do kin míří nový Top Gun  
a dokument o Chinaski
Koncem května se fanoušci Toma 
Cruise a jeho Top Gunu z roku 1986 
konečně dočkají pokračování – po 
36 letech se tento nestárnoucí herec 
znovu objeví ve snímku Top Gun: 
Maverick a jako legenda bude opět 
učit americké bojové letce. Vrací se 
také jeden z hrdinů Avengers, Doc-
tor Strange, ve filmu Doctor Strange 
v mnohovesmíru šílenství, kde bude 
v jiné realitě bojovat sám se sebou. 
Pro uvolnění napětí z těchto akčních 
filmů můžete přijít na francouzskou 
komedii Co jsme komu všichni udě-
lali? Jde o třetí pokračování série  
o rodině se čtyřmi dcerami, které si 
nezařizují život podle rodičovských 
přání – nejprve se všechny provdají 
za cizince, poté se chtějí odstěhovat 
za manžely a nyní plánují pro své 
rodiče žijící ve Francii velké překva-
pení! Francouzsko-švýcarské drama 
Olga z atraktivního prostředí gym-
nastiky se odehrává v roce 2013,  
v době tragických událostí na ukra-
jinském Majdanu (kyjevské náměstí, 
kde v letech 2013 až 2014 probíhala 
série masových demonstrací proti 
proruskému prezidentu Janukovy-
čovi, brutální zásahy policie si tu 
vyžádaly přes 100 obětí a v rámci 
odvety Rusko anektovalo Krym). Pro 
milovníky umění promítneme italský 
dokument Tajemní impresionisté.

Z českých novinek vás zveme 
na strhující krimithriller Promlčeno 

s Karlem Rodenem v hlavní roli. 
Komedie Ženy a život nás zavede 
do rodiny, kde platí zásada jeden 
za všechny, všichni za jednoho. Hu-
dební dokument Chinaski: Každej ví 
kulový mapuje 30 let historie známé 
skupiny a ukazuje i problémy a těž-
kosti, se kterými se členové kapely 
potýkali. Dokument o světoznámém 
českém horolezci Marku Holečkovi 
má název Mára jde do nebe a za-
chycuje jeho extrémní výstup na 
pákistánskou horu Gašenbrun bez 
kyslíku.

Ve středu dopoledne budeme 
promítat Tajemství staré bambitky 2 
a Betlémské světlo.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště z ptačí 
perspektivy v nové knize
Dubnová knižní novinka Mnichovo 
Hradiště a okolí z nebe od nakla-
datelství CBS potěší snad každého 
Hradišťáka. Jak její název napoví-
dá, kniha je nabitá leteckými foto-
grafiemi z Mnichovohradišťska. Na 
104 stranách najdete kromě města  
i okolní obce, přírodní zajímavosti  
a památky, vše doplněné o popisky  
v českém a anglickém jazyce. Knihu 
si můžete přijít prohlédnout a ná-
sledně zakoupit u nás v infocentru 
za 590 Kč.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Kadeřnický 
salón

v Mnichově 
Hradišti

pronajme 
zařízené místo 
pro kadeřnici  
a pedikérku

Kontakt: 
Jitka Černíková

607 287 437

INZERCE
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Houslista Jan Adam: Být u toho, když v roce 1994 
Pražská komorní filharmie vznikala, považuji za své životní štěstí
První zkušenosti na poli hudby sbí-
ral Jan Adam v mnichovohradišťské 
lidové škole umění. Vybírat mohl 
tehdy mezi klavírem, akordeonem 
a houslemi, přičemž osudovým se 
mu stal poslední jmenovaný nástroj. 
Dnes je Jan Adam vedoucím sekce 
druhých houslí v prestižním hude-
ním tělese PKF – Prague Philharmo-
nia, u jehož zrodu v roce 1994 stál. 
O jeho práci, cestování po světě, 
houslích vyrobených na míru, letech 
strávených v Mnichově Hradišti  
i zálibě v běhu si můžete více přečíst 
v následujícím rozhovoru.

Zdávají se vám sny, ve kterých 
hrajete na housle? A pokud ano, 
jsou to sny příjemné, nebo spíše 
noční můry, v nichž se něco neda-
ří, jak by mělo?

Opakovaně se mi zdá o tom, že 
mám jít na podium, ale ještě nejsem 
převlečený a připravený. V sále už 
zní potlesk nastoupenému orchestru 
a já pořád nemůžu najít vchod. Když 
zazní první tóny, tak se probudím  
a nevím, jak to dopadlo. Asi je to nor-
mální, kolegové říkají, že podobné 
sny mívají také.

Představte si tuto situaci v  reálu 
– koncert, na kterém máte hrát, 
právě začíná a vy jste v civilu. Je 
myslitelné, že byste tak vystoupil, 
nebo je frak nedílnou součástí vy-
stoupení filharmoniků?

Jednou se nám stalo, že jsme 
přiletěli na koncert do Říma a bedna 
s koncertními botami se při transpor-
tu někde zatoulala, takže jsme sice 
fraky měli, ale každý hrál v botách, 
ve kterých přiletěl. Například ve 
žlutých teniskách... Frak oblékáme 
na většině koncertů, výjimkou jsou 
koncerty soudobé hudby nebo vy-
stoupení pro školy, kde býváme více 
v civilu.

Jste trémista? A může si profe-
sionální hudebník něco takového 
vůbec dovolit?

Platí, že jistá dávka trémy, která 
se dostaví před koncertem, může 
stimulovat k lepšímu výkonu. Mně 
osobně proti trémě pomáhá hluboké 
pomalé dýchání.

Máte nějaký rituál před vystoupe-
ním nebo po něm?

Nemám, pokud tedy mezi rituály 
nepočítáme oblékání do fraku. Ně-
kdy se říká, že hladový muzikant je 
dobrý muzikant. U mě je to ale přes-
ně naopak. Po koncertě si rád dám 
pivo... Někdy.

Vaším domovským orchestrem je 
PKF – Prague Philharmonia, dříve 
Pražská komorní filharmonie, je-
jímž jste členem od jejího založení 
Jiřím Bělohlávkem v  roce 1994. 
Jak se vám v  tomto tělese žije? 
Můžete ho čtenářům představit?

Skutečnost, že jsem v roce 1994 
shodou okolností byl u toho, když 
PKF vznikala, považuji za životní 
štěstí. Začínali jsme jako velmi mla-
dý orchestr s věkovým průměrem 
něco málo přes 20 let. To se pocho-
pitelně s časem poněkud změnilo, 
ale troufám si tvrdit, že něco z toho 
počátečního entuziazmu v orchestru 
přetrvává dosud. Role pana dirigen-
ta Bělohlávka byla zásadní, hlavně 
v prvních jedenácti letech, kdy byl 
naším šéfdirigentem. Moc nás toho 
v orchestrální hře naučil a také nás 
přivedl na některá světová pódia.

Můžete zavzpomínat na nějaký 
koncert, který máte v  paměti, 
protože byl jedinečný? Ať už šlo 
o nějaký mimořádný prostor v za-

hraničí nebo nějaký festival, který 
byl pro vás metou?

Nezapomenutelný je pro mě 
cyklus tří pražských koncertů, který 
jsme hráli někdy na přelomu tisíci-
letí. Doprovázeli jsme na nich ame-
rického klavíristu Yefima Bronfmana  
v cyklu všech Beethovenových kla-
vírních koncertů. Tehdy orchestr hrál 
ve skvělé formě právě pod taktovkou 
Jiřího Bělohlávka. Dále vzpomínám 
na řadu festivalů, kde se hraje open 
air. Ty mívají svoji neopakovatelnou 
atmosféru. Také jsme hráli v jordán-
ské Petře mezi starověkými skalními 
chrámy. Šlo o poctu tehdy již zesnu-
lému Lucianu Pavarottimu, při které 
si s námi Mozartovu árii zazpíval 
Sting.

V čele PKF je od sezóny 2015/2016 
jako šéfdirigent Emmanuel Villau-
me. Jak se orchestr změnil pod 
jeho vedením? Máte vzhledem 
k  jeho angažmá v  USA otevřené 
dveře za oceánem?

Emmanuel Villaume se speciali-
zuje zejména na francouzskou hud-
bu a operu především, takže PKF 
hodně ovlivnil zejména po stránce 
repertoáru. Je to dirigent neustále 
překypující obrovskou energií, kte-
rou se snaží přenášet do orchestru. 
Oceňuji na něm i jeho velkorysou 
povahu při jednání s lidmi. Před ně-
kolika lety jsme s Emmanuelem ab-
solvovali měsíční turné po USA od 
Floridy až po Kalifornii.

V  PKF jste vedoucím sekce  
druhých houslí. Co si pod tím 
představit? Jaké úkoly vám z toho 
plynou?

Vedoucí každé smyčcové sku-
piny musí například ve spolupráci  
s koncertním mistrem připravovat or-
chestrální party. Ty se musí takzva-
ně osmykovat, to znamená zapsat 
do not, kdy mají hráči smyčcem táh-
nout dolů a kdy nahoru. Jako vedou-
cí také občas zahraju sólo, pokud je 
to v notách předepsané. Lidi v naší 
sekundové skupině jsou tak úžasní, 
že je pro mě obrovská radost s nimi 
spolupracovat a hrát.

Můžete pro úplné laiky přiblížit 
ty tahy smyčcem? Jak se s tímto 
prvkem pracuje?

Způsob osmykování partů má 
velký vliv na konečnou podobu in-
terpretované skladby. Jinak vypadá 
fráze, když její část, která má být po-
stupně zesilována, je hrána tahem 
dolů, než když ji hrajete vzesmykem 
nahoru. Celkový charakter vyzní 
jinak, když předepsané krátké noty 
hrajete smyčcem blíž u žabky nebo 

u špičky. Všechny tyto aspekty je 
třeba před začátkem zkoušení zvážit 
a pomocí znaků do not zanést. Na-
konec to i lépe opticky vypadá, když 
jednotlivé skupiny zachází se smyčci 
synchronně, než kdyby si každý ta-
hal, jak by se mu zachtělo.

Vnímáte nějaký posun v  náladě 
posluchačů koncertů, když srov-
náte současnost a dobu před co-
videm?

Řekl bych, že publikum je dnes 
stejně vstřícné a krásné hudbě ote-
vřené, jako bylo před vypuknutím co-
vidu. Mnohem složitější situace byla 
během lockdownů, kdy nebylo mož-
né pořádat koncerty pro veřejnost. 
Tehdy jsme některé koncerty provo-
zovali pouze pomocí videonahrávek 
a streamování. Ohlasy na internetu 
a sociálních sítích samozřejmě potě-
ší, ale osobní kontakt s publikem se 
nahradit nedá.

Jaká byla nálada v orchestru bě-
hem lockdownů? Jak jste tu dobu 
prožíval vy sám?

Pro nás muzikanty to bylo dost 
nejisté odobí. Nikdo nevěděl, jak 
dlouho bude trvat, než zase budeme 
moct hrát veřejné koncerty, o cesto-
vání do zahraničí ani nemluvě. Ač-
koli loni v září jsme podnikli zájezd 
do Japonska, které bylo v té době 
uprostřed největší covidové vlny. 
Podoba turné tím pádem odpovída-
la situaci. Celých čtrnáct dnů jsme 
byli uzavřeni v tzv. bubble režimu, 
to znamená, že jsme směli být jen 
každý na svém hotelovém poko-
ji, v autobuse cestou na koncerty  
a v koncertních sálech. Zájezd se 
navzdory obtížným podmínkám 
vydařil. Všichni jsme se však těšili, 
že si v Praze zase budeme moct 
normálně jít koupit něco do obcho-
du nebo se vydat do přírody. Právě 
pobytem v přírodě s rodinou jsem 
často vyplňoval období lockdownů 
a pak také samozřejmě cvičením na 
housle...

S PKF jste projel kus světa. Máte 
oblíbený sál, který na vás z něja-
kého důvodu působí víc než jiné 
koncertní síně? Kam se rád vra-
cíte?

Nesmírně zajímavé a akusticky 
dokonalé sály mají právě v Japon-
sku, a to i v menších městech. Za 
zvláštní zmínku stojí Suntory Hall  
v Tokyu nebo Sapporo Concert Hall 
Kitara ve městě Sapporo. Bližší 
osobní vztah jsem si vybudoval k bu-
dově Královské opery v ománském 
Muscatu, kam jsme v období před 
covidem jezdili velmi často.
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ŠTAFETA
Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman 
- Eva Hajzlerová - Vladimír Čermák - Alena 
Hejlová - Jana Dumková - Jiří Skřivan - Ond-
řej Knobloch - Dana a Petr Novákovi - Miro-
slav Bobek - Pavel Vašíček - Petr Jenč - Miloš 
Horák

Proč právě tyto tři jmenované? 
Jde o akustiku? Publikum? Nebo 
genius loci?

Jde určitě o kombinaci všech 
faktorů, které zmiňujete. V mnoha 
případech se jedná o architektonické 
skvosty, člověka doslova uhranou.  
A ano, o akustiku jde velmi.

Jak často se díky svému povolání 
pohybujete v zahraničí? Baví vás 
cestovat s hudbou po světě?

Cestovat po světě mě moc baví. 
Jsem velmi rád, že po období covi-
du, kdy jsme nemohli prakticky ni-
kam, se situace, jak pevně doufám, 
navrací zase směrem k normálu. 
Ostatně tento rozhovor s vámi vedu 
z Itálie, kde jsme na kratším turné  
s naším šéfdirigentem a právě se 
přesouváme do francouzského Col-
maru, kde zájezd koncertem zavr-
šíme.

Žijete v Praze, ale část svého živo-
ta jste spojil i s  Mnichovým Hra-
dištěm. O jak dlouhé období šlo?

V Mnichově Hradišti jsem žil od 
raného dětství až do 18 let, kdy jsem 
začal studovat v Praze. Mám ale 
v  Mnichově Hradišti rodiče, k nimž 
se stále navracím.

Jak vzpomínáte na Gymnázium 
Mnichovo Hradiště a na město 
v době, kdy jste tu studoval?

Na dobu strávenou na gymná-
ziu vzpomínám rád. Ve třídě jsem 
nepatřil mezi premianty, spíš musím 
uznat, že ke mně profesoři byli sho-
vívaví i v takových předmětech, jako 
je fyzika nebo chemie. S kamarády 
ze třídy jsme často hrávali na kytaru 
a zpívali jak sami pro sebe, tak spo-
lužačkám na chmelových brigádách. 
Dodnes se občas setkáváme a vět-
šinou dojde i na nějakou hudební 
produkci.

Už během školních let jste tíhnul 
k hudbě? Lze si vůbec u budou-
cího profesionálního hudebníka 
představit, že by s  hrou na hu-
dební nástroj začal například až 
během dospívání?

Posedlost hudbou pociťuji od 
nejútlejšího věku. V tehdejší hradišť-
ské Lidové škole umění jsem prožil 
začátky svého hudebního vzdě-
lávání, to mi bylo zhruba osm let.  
Z této doby rád vzpomínám na pana 
učitele Josefa Seibta, který ve mně 
naplno probudil touhu hrát dobře na 
housle. Poté se stala mojí pedagož-
kou mnichovohradišťská rodačka 
profesorka Marie Voldanová, která 
mě učila nejprve soukromě a pak  
i na Pražské konzervatoři. Vděčím 
jí za spoustu věcí, které mě naučila. 
Kdo se chce hudbě věnovat profesi-
onálně, měl by začít v raném dětství. 
Úspěšní hudebníci, kteří se k hous-
lím dostali v pozdějším věku, jsou 
spíše výjimkou.

Co vás nasměrovalo ke studiu hry 
na housle? Zvažoval jste i jiný ná-
stroj?

V době mého dětství se v Hra-
dišti učila hra na klavír, akordeon  
a housle. Z těchto tří možností mě 
na housle nasměrovali rodiče, asi 
proto, že klavír jsme doma neměli 
a akordeon jim připadal na mě příliš 
fyzicky těžký. Housle, na které hra-
ju v současnosti, pocházejí z dílny 
plzeňského mistra houslaře Petra 
Sedláčka, který je vyrobil v  roce 
2005. Cením si jich i proto, že jsou 
postavené přímo pro mě. Už jsem  
s nimi zažil při cvičení i na koncer-
tech spoustu radosti.

Jak probíhá spolupráce s housla-

řem, když vyrábí housle na míru? 
Předpokládám, že to nebude lev-
ná záležitost…

Housle jsou opravdu nákladnou 
záležitostí. Několik mých známých 
houslistů mělo Sedláčkův nástroj  
a mně se některé z nich velice líbily. 
Navíc jsem byl v situaci, kdy jsem 
uvažoval o pořízení nových houslí, 
takže jsem Petru Sedláčkovi zavolal 
a domluvili jsme si schůzku. Na ní 
jsme diskutovali o mých představách 
nástroje po stránce zvukové, protože 
dobrý houslař ví, jak tyto vlastnosti 
při stavbě nových houslí ovlivnit. Po 
několika měsících mě pozval znovu 
už k hotovému dílu a po pár minu-
tách hraní na nové housle jsem vě-
děl, že přesně toto chci. Od té doby 
k Petrovi do Plzně čas od času zaje-
du, aby houslím dal potřebný servis. 
Jedná se například o drobné opravy 
laku nebo celkové seřízení kvůli udr-
žování optimálního zvuku.

V  Mnichově Hradišti jste rovněž 
působil jako pedagog a vyučoval 
na ZUŠ, nepletu se? Jak dlouhá 
byla tato etapa?

Moje pedagogická „kariéra“ byla 
velmi krátká, trvala asi dva roky. Měl 
jsem pár malých žáčků v době, kdy 
jsem ještě sám studoval na konzer-
vatoři. Žádný učitel ani profesor se 
však ze mě nestal.

Vzpomenete si, kdy jste si napo-
sledy zahrál v Mnichově Hradišti?

Samostatný koncert jsem v Hra-
dišti hrál, tuším, v roce 2013 v rámci 
cyklu Kruhu přátel hudby. Při této 
příležitosti musím vzpomenout na 
pana Vlastimila Kouřila, který již není 
mezi námi. Jeho nadšení, s jakým  
v Mnichově Hradišti koncerty pořá-
dal, v Česku téměř nemá obdoby.

V  dubnu se v  Mnichově Hradiš-
ti konal koncert Ivana Ženatého 
spojený se vzpomínkou na pana 
Kouřila. Můžete na něj také za-
vzpomínat?

Pan Kouřil měl neobyčejnou 
schopnost do Hradiště přivést uměl-
ce světového formátu, jakými byli 
například houslista Josef Suk nebo 
Smetanovo kvarteto, a zajistit jim 
takové přijetí, že se sem pak rádi 
vraceli. Svědomitě se totiž staral  
i o propagaci koncertů. Vzpomínám, 
že před každým koncertem u nás 
doma zazvonil, přinesl pozvánku  
a ubezpečil se, že přijdeme. Vybudo-
val tak v Hradišti početnou komunitu 
abonentů, kteří se na koncert vždy 

těšili a dokázali muzikanty svou příz-
ní náležitě odměnit. Několikrát jsem 
měl možnost v rámci Kruhu přátel 
hudby  vystoupit a musím uznat, že 
tak pozorné, citlivé a vděčné publi-
kum jen tak někde nenajdete. Ješ-
tě dodám, že velkou oporou panu 
Kouřilovi byla jeho manželka. Její 
pověstný štrúdl si pamatují všichni 
muzikanti, kteří v Hradišti hráli.

Které autory rád interpretujete?
Mám mnoho oblíbených sklada-

telů, většinou jsou to ti, které právě 
hrajeme. Ale takové stálice jsou 
Bach, Mozart, Beethoven, Dvořák. 
A obzvlášť blízký je mi Johannes 
Brahms.

Zaznamenal jsem, že jste velmi 
aktivní sportovec. Dokonce mara-
tonec. Je to jen koníček, nebo je 
pro vás jako hudebníka nutné udr-
žovat se sportem v kondici? Kdy 
jste začal s vytrvalostními běhy?

V Praze bydlíme blízko Kunra-
tického lesa. Před dvanácti lety, 
při jedné z procházek, jsem zkusil 
lehce popoběhnout, ale zvládl jsem 
jen 100 metrů. Další den o kousek 
víc… Nakonec se z běhání stal můj 
opravdu velký koníček. Na závo-
dy sice chodím, teď už ale nelámu 
žádné rekordy, spíš si užívám tu 
atmosféru. K mým nejintenzivnějším 
běžeckým zážitkům patří Vltava run. 
To je štafetový závod pro 12členné 
týmy. Jeho trať vede od pramene Vl-
tavy do Braníku a měří 360 km. Ten-
to závod jsme absolvovali s partou 
dalších běhajících muzikantů zhruba 
šestkrát. Nesmím zapomenout na 
Mnichovohradišťskou pětadvacítku, 
to je taky příjemný závod.  Nejvíc ki-
lometrů jsem ovšem naběhal jen tak 
sám v lese během covidu, když jsme 
dlouho nemohli hrát a měl jsem na 
to dost času.

A poslední otázka, kde vás mohou 
čtenáři vidět a slyšet v závěru ak-
tuální sezóny? Můžete nás někam 
pozvat?

Dovolím si čtenáře pozvat na-
příklad na 8. května do pražského 
Rudolfina na orchestrální koncert 
PKF, případně na 23. května do 
Profesního domu Matematicko-fyzi-
kální fakulty Univerzity Karlovy, kde 
zahraju také sólově. Bližší informa-
ce o dalších našich koncertech jsou  
k nalezení na internetových strán-
kách www.pkf.cz.

Martin Weiss
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Modeláři ze SOU Hubálov 
jsou Mistry republiky

Tým žáků z učiliště v Hubálově se již 
několik let v rámci zájmového krouž-
ku věnuje RC modelům na vodíkový 
pohon. Právě v kroužku si žáci na-
vrhli, následně s využitím 3D tisku 
vyrobili a doladili model automobilu 
ŠKODA 130 RS, se kterým vyrazili 
soutěžit. 

V Ostravě se 4. dubna kona-
lo národní finále soutěže Horizon 
Grand Prix. Souboje na závodní 
dráze mezi sebou sváděly dálkově 
ovládané RC modely závodních au-

tomobilů v měřítku 1:10 na hybridní 
pohon. Vítězem letošního národního 
finále se stal hubálovský tým pod 
vedením učitele odborného výcvi-
ku Jana Janíčka. Náš úspěšný tým 
bude reprezentovat Českou republi-
ku na světovém finále modelů aut na 
vodíkový pohon, které se uskuteční 
v červnu v Nizozemsku.
 

Radka Pitrmocová,
SOU Hubálov

Velikonoční zajíček ve školce
Po dvou letech si konečně zase děti 
mohly užít velikonoční radovánky  
i ve školce. Výzdoba ve třídách, 
šatnách i na chodbách se postup-
ně převlékla ze zimního kabátku do 
jarních veselých barviček.  S dětmi 
jsme si povídali o lidových zvycích  
a tradicích, které k Velikonocům 
patří. Naučili jsme se velikonoční ří-
kanky a koledy.  K nejoblíbenější čin-
nosti samozřejmě patřilo malování 
kraslic, ať už papírových, dřevěných 
či vyfouklých vajíček, a tak se vese-
le malovalo, kreslilo či jinak tvořilo. 

Některé děti si vyzkoušely i sázení 
jarních kytiček. 

Na Škaredou středu pak všech-
ny čekala cesta za pokladem od 
velikonočního zajíčka. Sluníčko nám 
přálo, a tak jsme se postupně po 
třídách vydali po chodníčku od ma-
teřské školy k velké škole na Vrch-
lického návrší a zpět. Děti čekalo pět 
stanovišť s drobnými úkoly, například 
prolézání pavučinou, velikonoční há-
danky, honička za řehtačkou, hod 
šiškou zajíčkovi do bříška, poskoky 
snožmo podle obrázků, foukání do 

Úspěch hubálovských 
žáků na soutěži T PROFI
Nymburk hostil v dubnu krajské kolo 
odborné soutěže Talenty pro firmy 
T-PROFI, které pořádala Krajská 
hospodářská komora. Úkolem sou-
těžních týmů bylo postavit podle 
dokumentace v časovém limitu po-
mocí stavebnice Merkur funkční mo-
del tepelné elektrárny a soustruhu.  
A účastnili se i žáci ze SOU Hubálov.

Soutěž propojuje v jednom týmu 
různé generace – kapitánem týmu 
byl zástupce firmy, v našem přípa-
dě Adient Czech Republic s.r.o., 
členy týmu za SOU Hubálov pak 
žáci druhého ročníku oboru opravář 
zemědělských strojů doplnění žáky 

pátého ročníku 1. základní školy  
v Mladé Boleslavi. Náš tým repre-
zentoval okres Mladá Boleslav a ze 
šesti soutěžních družstev obsadil 
krásné druhé místo. 
 

Radka Pitrmocová,
SOU Hubálov

Děti z družiny 
v kostele sv. Jakuba

Před Velikonocemi jsme s dětmi po 
domluvě s panem farářem navštívili 
kostel svatého Jakuba. Děti usa-
zeny do lavic pozorně naslouchaly 
tematickému výkladu pana faráře, 
který se vázal právě k Velikonocům,  
a s blížícími se jarními svátky jsme 
si připomněli také jejich tradice. Ná-
vštěva kostela byla obohacena hrou 
na varhany, které si děti prohlédly  
z bezprostřední blízkosti, a zhlédnu-
tím zvonů, za kterými jsme museli 
vystoupat po mnoha točitých scho-
dech.

Panu děkanovi Pavlu Machovi 
patří za jeho čas, ochotu, vstřícnost 
a trpělivost s dětmi velký dík. (av)

dlaně na kytičku, cvičení se zvířát-
ky a podobně. Vyvrcholením bylo 
hledání vajíček na zahradě školky.  
A nebyla to ledajaká vajíčka, nýbrž 
kouzelná.  Po namočení do vody 
se z nich totiž líhnou malá kuřátka. 
Všechny děti si je nadšeně odnesly 

domů a těšily se na pozorování, kdy 
začne skořápka praskat a objeví se 
kuřátko. Letošní Velikonoce ve škol-
ce se opravdu vydařily!

Pavlína Bešíková
Mateřská škola Jaselská

Erasmus+ na GMH: setkání v Hradišti a v Itálii
Po dvouleté pauze způsobené ko-
ronavirem jsme konečně mohli po-
kračovat v projektu realizovaném  
v rámci Erasmus+. Náš titul „Ná-
rodní identita – být mladý v Evropě 
mnoha tváří – dnes i v budoucnu“ 
si klade za cíl vzájemné poznání 
odlišných kultur a životních stylů  
v jednotlivých zemích. Ještě na pod-
zim 2019 jsme stihli vyjet do Řecka, 
abychom následně pracovali jen na 
internetových platformách a setká-
vali se pouze během videokonfe-
rencí. Naštěstí  nám situace v tomto 
pololetí umožňuje projekt dokončit, 
a tak během druhé poloviny března 
proběhla setkání u nás na gymnáziu 
a následně v Itálii. 

V březnu jsme tedy mohli přiví-
tat žáky a učitele z partnerských škol 
z Chalkidy, Klaipedy, Weiterstadtu  
a Verneuil-sur-Seine. Studenti si na-
vzájem představili svoje prezentace 
a následně pracovali společně na 
výtvarném projektu a učili se základy 
češtiny. Během výletů jsme si prošli 
Příhrazské skály, navštívili Prahu 
či iQLANDII v Liberci. Více o tom 
již Alice Šmídová, studentka sexty  
a jedna z účastnic našeho projektu:

„V týdnu mezi 18. až 25. břez-

nem naše gymnázium navštívili 
studenti a učitelé z Německa, Fran-
cie, Litvy a Řecka v rámci projektu 
Erasmus+.

Společně jsme se podívali do 
hlavního města Prahy, viděli Pražský 
hrad, Karlovu univerzitu a spoustu 
dalších důležitých památek. Dále 
jsme s našimi mezinárodními přá-
teli zdolali i část Příhrazských skal  
a vrchol Mužský, kam jsme vysílení 
a hladoví dorazili, a následně naši 
výpravu zakončili výtečným obědem 
na Olšině. V dalších dnech proběhla 
například prohlídka našeho města, 
Mnichova Hradiště, ve snaze o vě-
deckou vložku i návštěva liberecké 
iQLANDIE. Týden byl zakončen 
čtvrteční diskotékou a improvizova-
nou taneční lekcí mazurky, valčíku 
a ostatních tanců, ze kterých si jis-
tě všichni zúčastnění domů odnesli 
ladné pohyby a zajímavé kreace. 
Celý náš týdenní program, včetně 
společného vaření bramboráků  
a jahodových knedlíků, byl shledán 
úspěšným a všem se moc líbil.“

Hned v pátek 25. března jsme 
se pak vypravili vlakem do Floren-
cie, kde jsme od soboty pokračovali 
v městě Bagno a Ripoli dalším dílem 

společných setkání. Školy jen vymě-
nily své žáky a přesunuly se z pro-
sluněných Čech do neméně proslu-
něného Toskánska. Tohoto setkání 
se z naší školyúčastnily tři studentky 
a jedna z nich, Natálie Pfefferová, se 

o své zážitky podělila na následují-
cích řádcích:

„Ke konci března se mně a dvě-
ma dalším studentkám gymnázia, 
Alžbětě Havlíkové a Marii Baran-
číkové, dostalo příležitosti zavítat  
v rámci projektu Erasmus+ do Itálie. 
Konkrétně do městečka Bagno a Ri-
poli na okraji Florencie. I když jsme 
nepobývaly u italských rodin, hosti-
telská škola nám, stejně jako všem 
ostatním zahraničním studentům, 
zajistila ubytování v bývalém klášte-
ře s úžasným výhledem na toskán-
skou metropoli a okolní krajinu. To 
nám dalo možnost lépe je poznat, 
spřátelit se s nimi a řádně se procvi-
čit v angličtině i němčině. Škola IC 
Teresa Mattei, která vše v Itálii or-
ganizovala, pro nás připravila nabitý 
program. Ten nám umožnil podívat 
se nejen do samotné Florencie, 
překrásné Sieny či proslulého San 
Gimignana, ale poznat i toskánskou 
krajinu a venkov. To však byla pou-
ze jedna část projektu. Ta druhá se 
týkala volnočasových aktivit, jež byly 
naším tématem. Dozvěděli jsme se, 
jaké koníčky mají mladí lidé v jiných 
zemí Evropy, případně i v rámci ja-
kých organizací se jim věnují. Vše 

MAP: Dva měsíce do konce projektu
Květen a červen tohoto roku jsou 
posledními dvěma měsíci, během 
nichž ještě můžeme nabízet aktivity 
projektu pedagogům, neformálním 
vzdělavatelům či široké veřejnosti. A 
stále máme co nabídnout. 

Třeba hned na začátku května 
(v sobotu 7. května) se mohou zá-
jemci vydat na interpretační vycház-
ku Hruboskalskem, při které budou 
moci načerpat inspiraci pro tema-
tické exkurze či procházky s dětmi. 
Naučíme se díky tomu číst z knihy 
pískovcových skalních stěn, která 
nám prozradí tajemství o podobách 
dávných krajin. Dále nás bude čekat 
seminář pro zájemce o prohloubení 
znalostí v tabulkovém editoru Excel, 
který pedagogům usnadňuje tvorbu 
pedagogické dokumentace a učeb-
ních materiálů. Nepřímo na to pak 
naváže třídílný praktický kurz nové 
informatiky, která je pro školské insti-
tuce nyní tématem číslo jedna. S lek-
torem se účastníci z řad pedagogů 
prvního a druhého stupně zaměří na 

informatické myšlení, algoritmizaci 
a programování, data a informace, 
modely a informační systémy, digi-
tální technologie a základy robotiky. 
Na květnovém programu jsou pak i 
další setkání pracovních skupin či 
ředitelů základních škol. 

Které aktivity jsou stále v běhu? 
Je to například on-line kurz pro lo-
gopedické asistenty, jejž se účastní 
devět učitelek z Mnichovohradišťska, 
které budou na konci května obha-
jovat své závěrečné práce na toto 
téma. Vedle toho stále aktualizuje-
me dokumenty MAP, komunikujeme 
se školami ohledně jejich technické-
ho stavu, pro mnichovohradišťské 
základní školy chystáme dotazníko-
vé šetření na téma klima školy a do 
finále se blíží strategické plánování 
na ZŠ Sokolovská, ZŠ Studentská a 
ZŠ Švermova či Gymnáziu Mnicho-

vo Hradiště. Další dvě školy v průbě-
hu jara do strategického plánování 
naskočily, a sice ZŠ Kněžmost a 
ZŠ Klášter – i tyto dvě instituce své 
plány do budoucna uzavřou na konci 
června, sice tedy s kratší časovou 
dotací, ale přesto věříme, že tento 
proces bude ku prospěchu školám, 
jejich vedení, pedagogům, rodičům 
a zejména žákům. 

S ohledem na aktuální dění na 
východ od nás jsme hned na konci 
února zareagovali tím, že na web 
projektu (www.map-mh.cz) přibyla 
nová záložka, jež pracuje s tématem 
války na Ukrajině: zaměřuje se jed-
nak na problematiku tohoto tématu 
ve výuce (články, videa, metodické 
materiály, debaty…), jednak také 
nabízí učitelům či široké veřejnosti 
možnost seznámit se s metodikami 
výuky češtiny pro cizince, ale také s 

různými slovníky či s dalšími vhod-
nými zajímavými materiály. Ško-
lám v rámci celého ORP Mnichovo 
Hradiště byla nabídnuta pomoc se 
zvládnutím této pro ně nové situa-
ce. Dvě zaměstnankyně MAP, jež 
pracují na zkrácený úvazek, navíc 
nabídly pomoc s výukou českého 
jazyka pro ukrajinské děti, které 
docházejí do adaptační skupiny ve 
Volnočasovém centru MH. Výuka 
češtiny započala bezprostředně po 
velikonočních prázdninách pro de-
set dětí ve věkovém rozmezí od 6 do 
zhruba 13 let. 

Využijte tedy ještě posledních 
možností, jež vám v rámci projektu 
nabízíme. Sice je v procesu schva-
lování žádost o roční projekt MAP III 
Mnichovohradišťsko, ale jeho finan-
cování již nebude tak velkorysé jako 
v rámci stávajícího MAP II Mnicho-
vohradišťsko. 

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

jsme shrnuli ve výtvarné práci, na 
níž jsme se všichni společně podí-
leli. Pokud mohu mluvit za nás tři  
z ČR, díky tomuto projektu jsme 
prožili opravdu úžasný týden. A když 
jsme posledního dne pozdě večer 
nastupovali do vlaku, bylo to se spo-
kojeným úsměvem na tváři.“

Ještě než jsme však onoho 
posledního dne nastoupili do night-
jetu, navštívila naše česká skupinka  
i nedaleko ležící mnichovohradišťské 
partnerské město Figline e Incisa 
Valdarno, kde jsme se krátce po-
zdravili na radnici s paní starostkou. 
Moc rád bych také poděkoval mé 
kolegyni Evě Kozákové i jejímu man-
želovi Evženovi, kteří se nemalou 
měrou podíleli na zdárném průběhu 
našeho setkání. Celkově byla, mys-
lím, naše skupina velkým přínosem 
pro hostitelskou školu. Každopád-
ně se již pomalu připravujeme na 
květnový výjezd do Litvy, kam míří-
me spolu s kolegou a kamarádem 
Petrem Mazánkem a dalšími čtyřmi 
studenty ze sexty. 

 
Lukáš Umáčený,

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Před radnicí našeho partnerského 
města Figline e Incisa Valdarno
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KINO

12. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OLGA
Drama o ukrajinské gymnastce se odehrává v roce 2013 během „Majdanu“.

8. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PROMĚNA
Animovaný film o dívce, která se v rozrušení proměňuje v červenou pandu.

11. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 
Volné pokračování pohádky o loupežníku Karabovi a jeho bambitce.

11. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
Česká komedie o ženě v mužském těle. V hlavní roli J. Langmajer.

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

14. KVĚTNA, 20:00, PROMÍTÁNÍ
ŽENY A ŽIVOT
Vztahová komedie v rodině, kde problém jednoho je problémem všech.

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

20. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
Třetí pokračování mimořádně úspěšné francouzské komedie.

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

KALENDÁR AKCÍˇ

27. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CHINASKI: KAŽDEJ VÍ KULOVÝ
Film připomíná třicetiletou kariéru populární kapely v čele s M. Malátným.

22. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
Animovaný film o zaječím dobrodruhovi bojujícím proti svému zlému strýci.

25. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Nejnovější film J. a Z. Svěrákových plný magie a laskavého humoru.

25. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MÁRA JDE DO NEBE
Dokument o horolezci M. Holečkovi a jeho výstupu na horu Gašerbrum.

26. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PROMLČENO
Oceňovaný český thriller nezvyklého střihu s K. Rodenem v hlavné roli.

28. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOP GUN: MAVERICK
Po 36 letech se vrací T. Cruise jako legenda mezi americkými letci.

29. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
MIMI A LÍZA: ZAHRADA
Příběh nevidomé Lízy a její kamarádky Mimi v kouzelné zahradě.

18. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJEMNÍ IMPRESIONISTÉ
Dokumentární film je přehlídkou nepřístupných obrazů Maneta, Cézanna...

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

DIVADLO

6. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
LHÁŘKA
Mnichovohradiští ochotníci se tentokrát představí svému publiku hrou 
Maurice Hennequina Lhářka (Prolhaná Ketty). Manželství Ketty a Viliho 
je ohroženo domnělou manželčinou nevěrou. Co teď? Zachránilo 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 Ho-
ření, Jan Pekař, Robert Dolejší, Iva Flodrmanová a další. Postavy číšníka 
a strážníka hraje Jan Pešán. Vstupenky v městském informačním centru.

5. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BLÁZINEC
Napínavá groteska o světě, ve kterém se vlády zmocní blázni z jednoho 
psychiatrického ústavu. Téma ovládnutí společnosti šílencem je stále ak-
tuální. Nečekané zvraty a konflikty jsou doprovázeny crazy situacemi jako 
z němého filmu. Výstupy často připomínají dramatiku absurdního divadla. 
Hra je inspirována mimo jiné motivy E. A. Poea, sugestivní scény strachu 
a hrůzy jsou protkány typickým poeovským humorem a vytvářejí tak pro 
diváka velký jevištní zážitek.

19. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
CAVEMAN
Máte chuť se rozesmát až k slzám? Přijďte se podívat na slavnou one man 
show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. „Obhajoba 
jeskynního muže“ představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a 
ženami a o tom, jak tyto rozdíly vyvolávají často nedorozumění.

5. KVĚTNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VYŠEHRAD: FYLM
Nekorektní komedie mapující fotbalové aféry s J. Štáfkem v roli Laviho.

6. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
Dr. Strange se setká se svým já z jiné dimenze. Bude to konec světa?

7. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PROMLČENO
Oceňovaný český thriller nezvyklého střihu s K. Rodenem v hlavné roli.

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

1. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JEŽEK SONIC 2
Oblíbený ježek a jeho věčný nepřítel Doktor Robotnik znovu v kinech.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

3., 10., 17., 24. A 31. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO

5., 12., 19. A 26. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK

5., 12., 19. A 26. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

4. A 18. KVĚTNA, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI

15. KVĚTNA, 14:00 AŽ 17:00
DEN NA VOSTROVĚ – PŘÍBĚH RYTÍŘE
Na vědomost se dává, že Král Dobromysl II. svolává všechny chrabré rytíře 
a rytířky ve snaze zachránit svou jedinou dceru. Mocná kletba postihla naši 
princeznu a pouze nebojácný dobrodruh ji může opět darovat svobodu a 
jejímu otci klid. Nebude to úkol lehký, na své cestě za zlomením kletby 
budete čelit různým nástrahám, setkáte se s kouzelnými bytostmi, ale i s 
obyčejným lidem a dalšími rytíři, kteří vám s úkolem rádi pomůžou. Čeká 
vás odpoledne se zajímavými úkoly, tvořivé dílničky, doprovodný program 
se skupinou historického šermu Lvi ze staré, živá hudba v podání skupiny 
Jauvajs a mnoho dalšího. Akce je určena pro rodiny s dětmi. Akce se usku-
teční za finanční podpory městem Mnichovo Hradiště. Vstupné: 70 Kč dítě, 
50 Kč dospělí.

27. AŽ 28. KVĚTNA, 17:30 AŽ 10:00
HRAVÉ PŘESPÁNÍ PRO HOLKY A KLUKY
Přespání plné různých her, zážitků, zábavy i dobrodružství ve společnosti 
kamarádů. Program je určen pro holky i kluky od 6 do 13 let. S sebou věci 
na přespání (spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby), 
sportovní oblečení dovnitř i na ven, přezůvky a dobrou náladu. Přihlášky a 
platby v hotovosti prosíme nejpozději do 25. května v Klubu.

3. KVĚTNA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lek-
tora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme naglazo-
vat 17. května. Nutné přihlášení do 2. května. V ceně je 2x výpal a materiál.
Cena: dospělí 170 Kč, děti 100 Kč.

4., 11., 18. A 25. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
PÍĎALKY – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Říkanky, pohybová cvičení a další program pro rozvoj dětí od 6 do 18 mě-
síců. Začátky lekcí v 9 a 10 hodin (45 minut). Přihlášení na lekci vždy do 
úterý do 12 hodin formou SMS nebo telefonicky na tel. čísle 724 985 146. 
Minimální počet účastníků je pět dětí, maximální deset dětí. Cena: 50 Kč/
rodič + dítě.

6., 13., 20. A 27. KVĚTNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Dopolední hernička je prostorem k setkávání nejen maminek s dětmi ve 
věku od 1 roku do 4 let.Tato hernička je bez řízeného programu s využitím 
prostor herny a hraček v Klubu dětí. Cena: 20 Kč/osoba či dítě.

10. A 24. KVĚTNA, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS&DRAGONS
Přijďte si zahrát legendární stolní hru na hrdiny. Vytvoříte si postavu podle 
svých představ, se kterou budete na základě vlastních rozhodnutí prochá-
zet oficiální i námi připravené příběhy, odehrávající se v zajímavém fantasy 
prostředí. Pro děti od 14 let a dospělé. Znalost angličtiny je velkým plusem.
Nutné přihlášení na jednotlivé termíny (nejpozději v pátek před událostí tj. 
do 6. a 20. května) z důvodu omezených kapacit – 7 hráčů na akci. Cena: 
80 Kč/osoba.

ZÁMEK
14. KVĚTNA, 16:00, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
MNICHOVOHRADIŠŤSKÁ JARNÍ PÍSNIČKA
Setkání smíšených pěveckých sborů v kapli sv. Anny. Účinkující: Smíšený 
pěvecký sbor Mnichovo Hradiště, Ještěd Liberec, Krásnolipský pěvecký 
sbor a Singing at Home Děčín.

KČT
1. KVĚTNA
NA 1. MÁJE NA VALEČOV

8. KVĚTNA, 7:55 SRAZ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ V MN. HRADIŠTI
OLDŘICHOVSKÉ HÁJE A SKÁLY

18. KVĚTNA, 8:45 SRAZ NA VLAKOVÉM NÁDRAŽÍ V MN. HRADIŠTI
Z LIBICE DO PODĚBRAD

27. AŽ 29. KVĚTNA
SJÍŽDĚNÍ ŘEKY ORLICE

31. KVĚTNA, 10:10 SRAZ NA AUTOBUS. ZASTÁVCE NA NÁMĚSTÍ
JIČÍN – MĚSTO POHÁDEK

MUZEUM

14. KVĚTNA, 10:00 AŽ 15:00
ŘEMESLNÝ WORKSHOP
Drátování, truhlařina, výroba svíček ze včelího vosku, zdobení kovaných 
podkoviček. To vše si vyzkoušíte v rámci speciálního muzejního workshopu.

20. KVĚTNA, 17:00 AŽ 22:00
MUZEJNÍ NOC
Tradiční akce je zpátky a tentokrát s podtitulem Skrytá místa Mnichova 
Hradiště III. Tentokrát se podíváme do jindy nepřístupných prostor pošty, 
divadla, radnice nebo hotelu Hrozen.

DO 31. SRPNA
TEN UMÍ TO, 
A TEN ZAS TOHLE…
Výstava lidových řemesel, na které 
se mimo jiné seznámíte s historic-
kými fotografiemi místních řemesl-
níků a prohlédnete si jejich výrobky 
a pracovní náčiní.

OSTATNÍ
2. KVĚTNA, 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. Na 
tomto zasedání bude schvalován mimo jiné nový územní plán města.

4. A 18. KVĚTNA, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ
Pravidelná možnost konzultovat stavební záměry s architektem města.

4. KVĚTNA, 14:30 AŽ 17:00, LHOTICE
PŘEJEZD RYBNÍKA VE LHOTICÍCH
Populární akce je zpátky. Areál u rybníka se otevře ve 13 hodin, ve 14:30 
bude zahájena samotná soutěž a v 17:00 byhlášeny výsledky.

6. ČERVNA, 15:00, LIDICKÁ ULICE
ODHALENÍ LIDICKÉ RŮŽE
Připomínka lidické tragédie v nově upraveném parčíku s Lidickou růží.
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MSK na valné hromadě 
zhodnotil poslední sezóny
Členové Mnichovohradišťského SK 
se v sobotu 5. března setkali na val-
né hromadě, jejíž součástí byla rov-
něž bilanční zpráva o činnosti klubu 
v letech 2020 a 2021. Kamelot nyní 
přináší její stručné shrnutí.

Mimořádným počinem, kte-
rý klubový život ovlivňuje dnes  
a denně, byla rekonstrukce hlavního 
fotbalového hřiště dokončená v po-
lovině roku 2020. Klub byl po letech 
snažení úspěšný v dotačním řízení, 
a tak mohl o Anenské pouti na kon-
ci července hřiště za šest milionů 
korun předat do užívání a rovnou 
na něm sehrát zápas proti týmu 
Real Top Praha plnému známých 
sportovců či herců. Zápasu, který 
sledovalo 1200 diváků, předcházela  
o den dříve hudební produkce – celý 
víkend měl charakter benefice. Jejím 
výsledkem bylo 220 tisíc korun pro 
rodinu Hanušových, jejichž syn Hon-
zík potřebuje nákladnou zdravotní 
péči.

Sezónu 2020/2021 zásadně 
postihla pandemie covidu-19 a te-
prve loňská podzimní část soutěží 
se odehrála celá. Kvůli covidu se 
neuskutečnil populární dětský den 
pořádaný ve spolupráci se spolkem 
Žijeme pro Hradiště nebo ples MSK.

Když se omezení uvolnila a na 
hřiště se mohl vrátit fotbal, od června 
2021 se v Hradišti představily týmy 

jako Slovan Liberec, Dukla Praha,  
Viktoria Žižkov, Hradec Králové, 
ale i rezerva pražské Sparty, jejichž 
představitelé na adresu zrekonstruo-
vaného areálu nešetřili chválou. Po-
ctou bylo rovněž hostění přátelského 
mezinárodního utkání dívek U17 
mezi ČR a Mexikem, o které FAČR 
MSK požádala. Není pochyb o tom, 
že týmy zvučných jmen se na míst-
ním pažitu budou ukazovat i nadále.

Předseda MSK Ondřej Kno-
bloch ve své zprávě rovněž de-
klaroval, že klub bude pokračovat  
v udržování kurzu nastaveného již 
před lety a že se bude snažit, aby 
dominantní část místních týmů tvořili 
místní hráči a odchovanci – dnes je 
to zhruba 90 procent. Mládežníci by 
měli nadále dostávat možnost zapo-
jovat se postupně i do vyšších ka-
tegorií, což by mělo přispět k tomu, 
aby byl mnichovohradišťský fotbal 
pro místní srdeční záležitostí.

V závěru předseda klubu vy-
jádřil své potěšení nad postupnou 
proměnou fotbalového prostředí,  
k níž dochází po změně na vedou-
cích postech, poděkoval všem pod-
porovatelům a nadšencům a také 
formuloval jeden závazek – pokusit 
se vytáhnout děti od počítačů na hři-
ště a ukázat jim, že fotbal je ta pravá 
zábava.

Martin Weiss

Úspěšná sezóna mladých volejbalistek Sokola Mnichovo Hradiště!
Po roční pauze jsme měli v kraj-
ských volejbalových soutěžích druž-
stva opět ve všech věkových kate-
goriích. Prakticky všechny hráčky 
měly díky věkovému posunu v dané 
soutěži premiéru. V průběhu sezóny 
jsme se sice potýkali kvůli izolacím 
a karanténám s tématem účastí na 
trénincích či turnajích, ale vše jsme 
zvládli na jedničku.

Mladší žákyně
Mladší žákyně mají za sebou 

velmi úspěšnou sezónu v krajském 
přeboru mladších žákyň, kterého 
se zúčastnilo jedenáct týmů. Pro 
všechny hráčky to byl první ročník 
čtyřkového volejbalu. Děvčata šla do 
této soutěže hlavně sbírat zkušenos-
ti a pokusit se odehrát dobré zápasy, 
ze kterých by měla radost a užila 
si je. Každé jejich vítězství by bylo 
plusem. Bohužel se ani nám nevy-

hnul během celé soutěže covid-19, 
a tak se stalo i to, že na jednom tur-
naji musely holky odehrát všechny 
zápasy pouze ve třech hráčkách. 
Děvčata nečekaně vyhrála úvodní 
kvalifikaci. Poté následovalo osm 
kol, ve kterých byly týmy rozděleny 
do první a druhé ligy podle výsledků  
z kvalifikace. Kromě jednoho zavá-
hání na domácím turnaji, kdy děvča-
ta sestoupila do druhé ligy, absolvo-
vala zbylou část soutěže v první lize. 
Družstvo během osmi kol dokázalo 
dvakrát zopakovat vítězství. Během 
celé soutěže děvčata předváděla 
kvalitní výkony opřené o dobrou hru 
v poli a kvalitní servis. Někdy se ale 
nevyvarovala zbytečných chyb, které 
mnohdy mrzely a stály je lepší výsle-
dek v zápase. 

Hráčky vytvořily skvělou partu 
a do turnajů se postupně zapojily  
i hráčky z přípravky. Jedna podporo-

vala druhou a táhly spolu za jeden 
provaz. Postupem času během sou-
těže si hráčky začaly uvědomovat, 
že se dá hrát s každým, a začalo jim 
růst i sebevědomí. Vše vygradovalo 
na posledních dvou turnajích, kde 
holky předvedly skvělé výkony i bo-
jovnost, za které zaslouží pochvalu 
a uznání. Na závěrečném finálovém 
turnaji, na kterém vytvořili rodiče 
fantastickou domáckou atmosféru, 
obsadily hráčky krásné druhé místo 
a celkově obsadily třetí místo. 

Starší žákyně
Jedenáct družstev starších 

žákyň se utkalo systémem každý  
s každým na dvě utkání na osmi 
turnajích. Ne vždy byla na turnajích 
plná účast kvůli covidu. Pro všech-
ny hráčky šlo o premiérovu sezónu. 
V té předchozí některé hrály ještě 
soutěž mladších žákyň (čtyřkový 
volejbal na menším hřišti) nebo s 
volejbalem teprve začínaly. Oporami 
v celé soutěži byly Adéla Blažková, 
Justýna Vrabcová a Hana Bendová, 
které sbírají zkušenosti i v juniorské 
kategorii. I další hráčky ale přispěly 
ke konečnému pátému místu. Jedi-
né vítězství sice chybělo na čtvrté 
místo, ale páté místo je spravedlivé. 

Naše děvčata potrápila prv-
ní Turnov A (jako jediné proti nim 
uhrály set), třetí Jablonec A i čtvrtou 
Ještědskou Liberec, ale nedokázala 
je porazit. Naopak pravidelně vítězi-
la nad družstvy, která byla v tabulce 
níže. Nevýhodou hracího systému 
byl malý počet odehraných utkání. 
Na posledních třech turnajích navíc 
hráčky odehrály vždy pouze dva 
zápasy. Přesto můžeme hodnotit se-
zónu jako úspěšnou nejenom vzhle-
dem k umístění, ale i díky zapojení 
dalších hráček, které určitě zúročí-
me v dalších soutěžních ročnících. 
V následujících týdnech budeme 
trénovat hru se zapojením hráček, 
které letos hrály soutěž mladších žá-
kyň ve čtyřkovém volejbalu. Pro ně 
to bude v příštím roce opravdu velká 
změna.

Juniorky
Stejný počet soupeřů, tedy 

deset, měly v krajské soutěži i juni-
orky. Jejich družstvo tvořily převáž-
ně hráčky kadetského věku, které  
v předchozí odehrané sezóně hrály 
ještě soutěž starších žákyň, dopl-
něné některými hráčkami, které již 
měly zkušenosti s juniorským volej-
balem. 

První polovina soutěže se hrála 
systémem každý s každým. Naše 
družstvo skončilo na třetím místě za 
Turnovem A a Novým Borem. Turnov 
A byl i v této kategorii suverénní bez 
porážky. Dále se hrály čtyři turnaje 
podle umístění v tabulce. Družstvo 
hrálo pokaždé turnaj první ligy (první 
čtyři družstva tabulky) a postupně se 
propracovalo na druhou příčku, kte-
rou na závěrečném turnaji uhájilo. 

Z činností jsme se mohli opřít 
o blok a útok středem. V těchto 
činnostech bylo družstvo nejlepší  
v soutěži. Výrazný posun jsme za-
znamenali i na servisu. Potěšitelné 
je i to, že prakticky ve stejné sestavě 
může družstvo hrát další tři sezóny 
a mezi medailisty přeboru bylo nej-
mladší. 

Po několikaleté pauze jsme 
odehráli Český pohár juniorek. 
Vzhledem ke covidu se odehrály čty-
ři turnaje z plánovaných pěti. Navíc 

pouze na dvou bylo družstvo skoro 
kompletní. V úspěšné kvalifikaci 
jsme se dostali do druhé osmičky, 
kde hrála převážně družstva juni-
orské ligy. Na další turnaj v Jirkově 
jsme odjeli opět kvůli covidu ve velmi 
oslabené sestavě a sestoupili do tře-
tí osmičky. V ní jsme zůstali i po tur-
naji v Českém Krumlově, kde řada 
hráček chyběla kvůli jarním prázdni-
nám. Až na závěrečný turnaj v Hrad-
ci Králové jsme jeli prakticky kom-

pletní. Výsledkem bylo skvělé druhé 
místo pouze s jedinou porážkou od 
Českého Krumlova. Sezónu juniorek 
nemůžeme hodnotit jinak než jako 
velmi úspěšnou z hlediska umís-
tění a zapojení hráček v soutěžích  
i z hlediska posunu ve výkonnosti. 
Do začátku prázdnin se budeme 
připravovat na novou sezónu přede-
vším po technické stránce a budeme 
hrát i druhou poloviny krajské soutě-
že II. třídy, ve které po první polovině 
figurujeme na 5. místě.

Letošní sezóna mládežnických 
družstev skončila nejen díky dvěma 
medailovým umístěním úspěšně. 
Podařil se nám přechod družstev do 
vyšších věkových kategorií a po ne-
dokončené loňské sezóně i zapojení 
nových hráček do všech družstev. 
Všem hráčkám děkujeme za skvě-
lou sezónu, za práci na trénincích 
a za výbornou reprezentaci mnicho-
vohradištského volejbalu. Děkujeme 
i rodičům za pomoc při dopravě na 
turnaje a při domácích turnajích.

Jana Tvrzníková, Michal Stud-
ničný a Zdeněk Blažek, trenéři 
mládeže TJ Sokol Mn. Hradiště

Mladší žákyně na turnaji Turnově: Břízová B., Koliášová J., Šulcová K., Murdy-
chová A., Krejčiříková A., Zajícová B., Beranová D.

Juniorky na kvalifikaci Českého poháru v Hradci Králové: Zikmundová T., 
Urbanová V., Červová A., Pospíšilová B., Vrabcová J., Tvrzníková L., Mařanová 
A., Šmídová A., Eysseltová E., Blažková A., Tvrzníková V., Bendová H., chybí 
Knížková K., Spišáková L., Hejduková T. a Pacltová K. 

Starší žákyně na turnaji ve Varnsdorfu: Blažková A., Bendová H., Vrabcová J., 
Blažková V., Blažková P., Blažková K., Murdychová A., Myšková A., chybí Šulcová 
L., Hašková N. a Břízová B.

Volejbalové přípravky Sokola v Supermini Tour 2022
V sobotu 9. dubna proběhl v Be-
nátkách závěrečný turnaj 11. roční-
ku Supermini Tour 2022 oranžové 
mladší kategorie a následně v neděli 
10. dubna ve sportovní hale v Mni-
chově Hradišti pak závěrečný turnaj 
modré kategorie v trojkovém minivo-
lejbale.

V oranžové A kategorii, kde je 
povoleno jen chytání prvního míče 
letícího přes síť, jako D tým Sokola 
MH nastoupili hráči Jan Bobek, Mi-
chal Kloncko a Jakub Bígl. Kluci ve 
většině zápasů bojovali hlavně se 
soustředěním, ale jinak podali pěkný 
bojovný výkon a nakonec skončili na 
8. místě z 18 zúčastněných týmů. 

V modrém minivolejbale, který 
se hrál v neděli dopoledne, nastou-
pili za Sokol MH celkem čtyři týmy. 
C tým ve složení Marek Jansta  
a Jan Bobek ovládl s převahou dru-
hou ligu. V první lize pak nastoupily 
týmy A (Martin Benda, Jakub Krejči-
řík), B (Jakub Cihlář, Tonda Marcín  
a Ondra Štejnar) a X (Michal 
Kloncko, Tomáš Skřivan). Všech-
ny tři tyto týmy se nakonec potkaly  
v užším finále a bojovaly o celkové 
vítězství v turnaji i celkovém pořadí. 
B tým podlehl týmu X, ale porazil 
Áčko, a to zase zdolalo tým X. O 
vítězství v turnaji nakonec rozhodla 
minitabulka vzájemných zápasů. 
Nejlepší skóre v ní mělo B družstvo, 
které tak ovládlo turnaj před A tý-
mem. V celkovém pořadí pak bylo 

postavení opačné, tedy A tým zlatý 
a B tým na druhé příčce. Celá série 
turnajů tak byla při vyhlášení zakon-
čena triumfem našich týmů.

Také pro děvčata byl 11. roč-
ník Superminitour velice úspěšný. 
Během turnajového systému, který 
měl šest kol, odehrály hráčky něko-
lik kvalitních turnajů a ve finálovém 
turnaji v Benátkách obsadila dívčí 
družstva 1. a 2. místo. 

Vítězné družstvo H Sokola MH 
obsadilo celkově 3. místo v Super-
minitour, kterého se zúčastnilo 32 
týmů. Tato dvojice spolu odehrála 
čtyři kola ze šesti, bohužel do zby-
lých dvou kol zasáhl covid-19. Děv-
čata se tak nemohla zúčastnit těchto 
dvou kol, což je stálo celkově lepší 
umístění. Během turnajů hráčky 
předváděly pěkné bojovné výkony.
Někdy sice přišlo zklamání z pro-

hraného zápasu, ale to už ke sportu 
patří. Zklamání naopak střídala ob-
rovská radost po finálovém turnaji. 
Ať tak či tak, pro holky je úspěch 
motivací do budoucnosti. Pokud 
totiž chtějí být úspěšné i v dalších 
sezónách, musí tvrdě pracovat na 
trénincích, jako doposud. Sestava: 
Dora Beranová a Barbora Zajícová. 

Druhé družstvo Sokola MH, 
G, se skládalo především z nových 
hráček, pro které šlo o první volej-
balové zápasy. Toto družstvo tak 
během všech turnajů sbíralo hlavně 
herní zkušenosti. Postupem času, 
kdy se hráčky trošku seznámily  
s hrou, přicházely i první výhry, které 
holky motivovaly do dalších turnajů. 
Postupem času se zlepšovala hra  
v poli, hráčky se přestaly bát a za-
čaly hrát to, co po nich vyžadujeme. 
Vše vyvrcholilo na finálovém turnaji, 

kdy hráčky předvedly nadstandart-
ní výkony, což bylo velmi příjem-
ným překvapením. Pouze porážka  
s družstvem H Sokola MH je připra-
vila o první místo. Druhé místo na fi-
nálovém turnaji je ale pro tyto mladé 
hráčky obrovský úspěch a bylo na 
nich vidět, jak si finálový turnaj užily.

Sestava se během turnajů mu-
sela několikrát obměňovat kvůli růz-
ným nemocem či jiným zdravotním 
důvodům. Bohužel i toto družstvo 
muselo vynechat dva turnaje, ale 
celkové 20. místo z 32 týmů je pro 
tyto nové hráčky velkým úspěchem. 
Během finálového turnaje daly sou-
peřkám jasně najevo, že do příštích 
sezón se s nimi musí počítat. Sesta-
va: Kristýna Frintová, Anička Hajská, 
Veronika Šulcová, Tonička Svobodo-
vá, Amálka Loudová a Adélka Bě-
lounková, která patřila na finálovém 
turnaji mezi nejlepší hráčky. 

Všem hráčkám patří dík za ce-
lou sezónu, i když nebyla vůbec leh-
ká. Popraly se s ní ale velmi dobře 
a patří jim velké uznání za přístup 
k jednotlivým zápasům i turnajům. 
Hlavně je chválíme za jejich přístup 
k tréninkům, kde se dokázala vytvo-
řit skvělá parta. Herní posun všech 
hráček je příslibem dalších úspěš-
ných volejbalových dnů a sezón. 

Jiří Skřivan a Michal Studničný,
TJ Sokol Mn. Hradiště
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Studenti zdravotnické školy sbírali potraviny 
pro rodiny z našeho regionu v těžké životní situaci
Několik krabic od banánů s trvan-
livými potravinami a drogistickým 
zbožím rozvezli pracovníci organi-
zace Respondeo rodinám v těžké 
životní situaci v Mladé Boleslavi  
a Mnichově Hradišti. Krabice naplnili 
studenti a učitelé nymburské Střední 
zdravotnické školy a Vyšší odborné 
školy zdravotnické, kteří uspořádali  
v posledním březnovém týdnu na 
své škole potravinovou sbírku. 

„Jako škola podporujeme  
u žáků a studentů snahu a potřebu 
pomáhat ostatním. Snažíme se po-
máhat všem, kteří nás osloví nebo 
pomoc potřebují, ať jsou to senioři, 
postižené děti, děti ze základních 
škol, jejichž rodiče nemají na zapla-
cení obědů, nebo v současné době 
uprchlíci z Ukrajiny,“ říká učitelka 
Štěpánka Žáková, která měla na 
„zdrávce” organizaci sbírky na sta-
rost. Podotkla také, že se do akce 

zapojili i žáci a zaměstnanci, kteří 
nemají peněz nazbyt, což ji velmi 
příjemně potěšilo.

„Sbírka byla zaměřená na rodi-
ny s dětmi a já mám velkou radost, 
že se studentům a učitelům povedlo 
nasbírat potraviny, které tyto rodiny 

skutečně potřebují. Velmi ocenily na-
příklad pleny nebo dětské příkrmy, 
které nepatří zrovna k levným záleži-
tostem,” podotýká Irena Kešnerová, 
která programy zaměřené na práci  
s rodinami v Respondeu vede. 

Věci a potraviny putovaly do 

rodin, které se nacházejí v těžké 
životní situaci a Respondeo jim po-
skytuje komplexní podporu a pomoc 
prostřednictvím programu „Pomoc 
rodinám s dětmi v okrese Mladá Bo-
leslav“, jenž finančně podporuje také 
město Mnichovo Hradiště. Respon-
deo pomáhá rodinám vytipovaným 
sociálním odborem s konkrétními 
problémy, zprostředkovává kontakt 
a komunikaci s úřady a institucemi, 
dle potřeby rodiče do institucí dopro-
vází, pomáhá ohledně bydlení nebo 
finanční situace. Rovněž pomáhá  
s péčí o děti, s výchovnými problé-
my, komunikací v rodině, se školními 
povinnostmi dětí a důležitou formu 
podpory představuje právě také po-
travinová pomoc.

Jolana Boháčková,
Respondeo

Malyra – zdravotní sestra zajistí klientům 
profesionální péči v pohodlí domova
Malyra je organizace, kterou v roce 
1998 založila Kamila Sedláková  
z Veselé. Již od roku 1999 v Mni-
chově Hradišti a okolí poskytuje 
domácí zdravotní péči. V současné 
době poskytujetuto péči kromě Mla-
doboleslavska také na Turnovsku  
a Železnobrodsku.

Zdravotní sestra v pohodlí vašeho 
domova

Naším cílem je umožnit a zajis-
tit odbornou domácí zdravotní péči 
pacientům, jejichž aktuální zdravotní 
stav nevyžaduje celodenní lékařský 
dohled. Nezáleží přitom na věku – 
jezdíme k dětským pacientům, lidem 
v produktivním věku i k seniorům. 
Zkušenosti nejen ze zahraničí, ale  
i od nás, hovoří o tom, že domácí 
prostředí má velice pozitivní vliv na 

psychický stav pacienta, a tím na 
celkové zlepšování jeho stavu. A 
skoro každý ví, že nepříznivý zdra-
votní stav může znepříjemnit život a 
že každá taková situace je obtížná. 
Proto se snažíme, aby naše služby 
byly na té nejlepší úrovni.

Domácí péči zajišťují kvalifiko-
vané zdravotní sestry 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce (tj. 
ve všední dny, o víkendech i státních 
svátcích). Péče je hrazena zdra-
votními pojišťovnami a potřebujete 
k ní pouze indikaci lékaře. Sestry 
vždy dbají na to, aby jejich práce 
byla komplexní a vyhověla všem 
požadavkům pacientů, jejich rodin  
a ošetřujících lékařů. Součástí práce 
našich sester je i naučit rodiny o své 
blízké správně pečovat.

Pokud si nejste jisti, jestli je pro 

vás domácí péče vhodná, stačí nás 
kontaktovat a naše milé sestřičky 
vám vše vysvětlí. Pro pracoviště ve 
Veselé volejte na telefonní číslo 723 
989 016 a k dispozici je samozřejmě 
také web: www.malyra.cz.

Paliativní péče
Málokdo také ví, že Malyra na-

bízí i paliativní péči. Jde o péči o lidi 
se závažným chronickým nevyléči-
telným onemocněním. A musíme si 
rovnou říct, že umírání a smrt je nor-
málním procesem v lidském životě.

Domácí paliativní péče je po-
skytovaná pacientovi, který trpí ne-
vyléčitelnou nemocí v pokročilém 
nebo konečném stadiu života. Za-
měřuje se na léčbu bolesti a mírnění 
dalších projevů onemocnění v do-
mácím prostředí pacienta. Probíhá 
formou návštěv zdravotních sester, 
které se snaží současně uspokojit 
i potřeby psychické a sociální. Sa-
mozřejmostí je spolupráce s praktic-
kým lékařem a dle potřeby s dalšími 
odborníky – algeziologem (lékařem 

specializujícím se na léčbu bolesti, 
pozn. red.), onkologem, paliativním 
lékařem, psychologem, duchovním 
a samozřejmě terénními sociálními 
službami.

Sestra paliativní péče také po-
skytuje rodině nemocného poraden-
ství a zaučuje členy rodiny v ošetřo-
vání. Nejdůležitější je, že rodina má 
podporu a pacientovi blízcí vědí, že 
se na sestřičky mohou kdykoliv ob-
rátit. 

Pro další ulehčení péče o tyto 
pacienty disponujeme nabídkou 
kompenzačních pomůcek, kterými 
je možné vybavit pacientovu domác-
nost. Patří mezi ně elektrické polo-
hovací lůžko, antidekubitní matrace, 
oxygenátor, infuzní stojan, odsávač-
ka a další.

Od našich sester můžete očeká-
vat vždy plné nasazení, individuální 
osobní invenci, lidský přístup a nad-
standardní péči.

Tým domácí péče Malyra

Dobrý den, přijměte, prosím, moje 
upřímné poděkování za domácí 
péči, kterou jste poskytli mému 
manželovi.

Ještě na konci září jsme ne-
tušili, že se manželovi vrátí zá-
keřná nemoc, o které jsme věřili, 
že ji překonal. Osud nám dopřál 
pouhých 10 let společného života  
a jeho odchod je pro mě nesmírně 
bolestný.

Jsem vděčná, že vaše orga-
nizace existuje a v tak těžké situ-
aci jsme měli možnost využít vaši 
péči. Jsem moc ráda, že manžel 
svůj poslední čas nemusel strá-
vit v nemocnici, sám, bez svých 
blízkých, rodiny a přátel, a mohl 
zůstat v domácím prostředí. Do 
poslední chvíle jsem mohla být  

s ním a snad mu jeho odchod as-
poň trochu usnadnit, pokud je to 
vůbec možné.

Moc děkuji paní Tiché i všem 
sestřičkám, se kterými jsem se se-
tkala a které k nám dojížděly. Je-
jich přístup byl profesionální a vel-
mi lidský a příjemný. Zvláštní dík 
chci vyjádřit sestřičce Radce, která 
se mnou strávila první chvíle poté, 
co manžel zemřel, a postarala se  
o všechno potřebné. Bez ohle-
du na to, že se jednalo o sobotní 
večer. Přeji vám všem hodně síly  
k vaší záslužné práci, pevné zdraví 
a ještě jednou děkuji. 

Děkuji.

S úctou
Šárka Bencová, Bílá Hlína

Ohlas na naši práci, který nás potěšil

Modeláři zvou na soutěž
v letecké akrobacii
Model klub Mnichovo Hradiště vás 
zve na soutěž v letecké akrobacii 
radiem řízených modelů, na kterou 
jsou přihlášeni piloti z různých měst 
naší republiky. Soutěž v kategorii 
FCAS BASIC se koná v sobotu 21. 
května za výrazné podpory města. 

Začátek akce je v 8:00 hodin 
na letišti v Horní Bukovině. Přijďte 

se podívat a podpořit naše piloty, 
hlavně ty v žákovské kategorii. Více 
informací o soutěži a přesné souřad-
nice, kde najdete naše letiště, jsou 
na webových stránkách našeho klu-
bu www.modelklubmh.cz.

Arnošt  Vajzr,
Model klub Mnichovo Hradiště

Seniorské výlety povedou do jižních a západních Čech
Mladoboleslavský spolek Senioři 
nejen sobě, který nedávno obnovil 
svou činnost, zve zájemce z Mnicho-
vohradišťska na své dva květnové 
výlety, na které vypravuje autobus  
s možností nástupu v Mnichově  
Hradišti, Veselé a Bakově nad Jize-
rou.

První se uskuteční ve středa  
4. května a jeho cílem bude Kleť  
a Český Krumlov. Turisté v Kleti na-
vštíví hvězdárnu, Tereziinu chatu, 

rozhlednu a v Českém Krumlově 
zámek, centrum města s průvodcem 
nebo individuálně. Cena dopravy 
činí 750 Kč. Zájezd má číslo 2204 
(slouží jako variabilní symbol pro 
platbu).

Ve středu 18. května spolek za-
míří do Národní přírodní rezervace 
Soos na Chebsku zajímavé svými 
rašeliništi a minerálními slatiništi  
a na zámek Chyše na Karlovarsku. 
Cena dopravy činí 720 Kč. Zájezd 

má číslo 2205 (slouží jako variabilní 
symbol pro platbu).

Ceny dopravy jsou kalkulovány 
dle aktuální ceny pohonných hmot.

Nově se lze přihlásit i prostřed-
nictvím internetu a platit z účtu. Veš-
keré podrobnosti najdete na www.
seniorinejensobe.cz. Bližší informa-
ce poskytne také Josef Bucman na 
telefonu 733 505 832.

Petr NovákRezervace Soos, český Yellowstone.

Na Mladoboleslavsku své 
služby poskytujeme 12 let
Od roku 2010 působí v Mladé Bole-
slavi Poradna pro občanství/Občan-
ská a lidská práva. Od roku 2017 
sídlí v Klaudiánově ulici čp. 135 
(přes ulici od hlavní pošty na Komen-
ského náměstí).  Poradna pracuje  
s osobami, které se ocitly v sociálně 
nepříznivé situaci nebo mohou být 
touto situací ohroženy. Služby jsou 
poskytovány terénní a ambulantní 
formou zdarma, jak jednotlivcům, 
tak rodinám s dětmi na území Mla-
doboleslavska. 

Klientům nabízíme pomoc  
v mnoha oblastech. Nejčastějšími 
jsou dluhy (exekuce, insolvence), 
sociální dávky, evidence na úřa-
du práce, bydlení, úpravy poměrů 
vůči dětem (svěření dětí do péče, 
stanovení výživného...), invalidní  
a starobní důchody, pracovní zále-
žitosti (smlouvy, nevyplacené mzdy, 
výpovědi ze zaměstnání…). Jako 
jedni z mála nabízíme i bezplatné 
konzultace s právníkem.

Všechny tyto situace s klienty 
řešíme, pomáháme s komunikací  
s institucemi a také klienty do pří-
slušných institucí doprovázíme. 
Součástí námi poskytované služby 
je rovněž materiální pomoc (potravi-
ny a oblečení).

Poradna spolupracuje s dalšími 
sociálními službami a také nadace-

mi. Především s nadacemi, které 
poskytují pomoc při řešení kaucí na 
nájem, dluhů na nájemném v měst-
ských bytech, nákup školních pomů-
cek, nákup sportovních potřeb pro 
děti, nákup zdravotních pomůcek, 
které nejsou hrazeny ze zdravotního 
pojištění a další. 

Poradna je neziskovou orga-
nizací, jejíž služba je financována 
z rozpočtu Středočeského kraje.  
V rámci kofinancování je závislá na 
pomoci a vstřícnosti jednotlivých 
měst, proto velmi oceňujeme, že se 
město Mladá Boleslav rozhodlo čin-
nost Poradny finančně podporovat.

Soňa Foitová,
Poradna pro občanství / 

Občanská a lidská práva

Kontakty
www.poradna-prava.cz

Klaudiánova 135, 
293 01 Mladá Boleslav

Telefonní kontakt na pracovnice: 

Michaela Sajdlová 770 194 694
Soňa Foitová 601 310 215

Věra Součková 724 701 629
Pavla Čuříková 720 052 287

Obnovená Lidická růže 
bude odhalena 6. června
Prostranství na rohu ulic Lidická  
a Obránců míru má v těchto dnech 
povahu staveniště, už za měsíc tu 
však bude stát vkusný parčík, jehož 
dominantou se po třech desetiletích 
opět stane vodotrysk s bronzovou 
plastikou Lidické růže. Místo nabíd-
ne příjemné prostředí plné zeleně  
a květin a nebude tu chybět ani zá-
hon růží pocházejících přímo z rů-
žového sadu v Lidicích – město na 

obnově místa spolupracovalo přímo 
s Památníkem Lidice. 

Místo odkazující k vypálení Li-
dic, k němuž došlo 10. června 1942, 
bude slavnostně otevřeno u příleži-
tosti 80. výročí lidické tragédie. Na 
odhalení Lidické růže, které proběh-
ne v pondělí 6. června v 15 hodin, je 
zvána široká veřejnost.

Martin Weiss
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ODS
Jak hodnotíte stav místních komunikací ve městě a jeho 
místních částech?

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 ANO.

Co se týče oprav či 
celkové rekonstruk-
ce povrchů místních 

komunikací, bylo toho v nedávné 
minulosti uděláno hodně. Některé 
místní komunikace ale potřebují 
více péče než jiné. Zejména pokud 
jsou silnice využívány pro logistiku 
nákladními auty, je jejich povrch 
namáhán opravdu ve velkém. Projet 
tankodromem, jakým je Nákladní uli-
ce nebo třeba Přestavlcká, je skoro 
o zuby. Je ale potřeba samozřejmě 
rozdělovat mezi krajskými a „našimi“ 
silnicemi. 

Když jsem nakousla Nákladní 
ulici (za nádražím), nedovedu si 
představit, jak tudy budou proudit 
procesí lidí, až bude nová lávka na 
Horku. Silnice se mi zdá už teď ne-
bezpečná, a to díky nákladní i osob-

ní dopravě. Možná by stálo za to  do 
budoucna počítat třeba s dostatečně 
širokým chodníkem (nebo cyklo-
stezkou?) s logickým napojením na 
Jiráskovu ulici.

Velmi vítám kruhový objezd  
u sjezdu z dálnice. Dokázala bych 
si ho ale představit menší a silnice 
naopak širší s tím, že by se kamio-
ny lépe vykroužily a odpadl by pak 
problém neustále poškozených ob-
rubníků, které jsou v našem městě 
poměrně koloritem.

Větší problém ale spatřuji  
v chodnících, které jsou často nejen 
rozbité, ale také úzké, například pro 
bezpečné projetí dětského kočár-
ku třeba kvůli nevhodně umístěné 
lampě. Neslušní řidiči si pak občas 
z části chodníku dělají parkoviště. 
Nemohu také nezmínit ledovku, kte-

  Jana Šťastná (ANO)
rá naše město letos párkrát postihla. 
Občas jsem měla pocit, že je výraz-
ně bezpečněji na silnicích, než se 
klouzat po neupraveném chodníku.

Co se místních částí týče, je to  
z mého pohledu všude hodně po-
dobné, jen výrazně vyčnívá místní 
část Veselá, kde jsou komunikace  
i chodníky v lepším stavu.

Stav komunikací s bezpečnos-
tí bezesporu souvisí, ovšem je na 
každém z nás například dodržovat 
povolenou rychlost. Za zámkem 
není možné bezpečně projít na do-
pravní hřiště. Proto bych tímto ráda 
apelovala na všechny řidiče, aby 
byli zejména nyní, kdy se budou 
venku více pohybovat děti, opravdu 
obezřetní. Jistě se takových míst po 
Hradišti najde více.

Pozitivně. Město má v 
majetku okolo 40 kilo-
metrů místních silnic 

a asi stejnou délku chodníků. Když 
by se místní komunikace seřadily za 
sebe, dojdete po nich až do Prahy. 

Stav komunikací odráží mož-
nosti městské kasy. A stanovení 
priorit. Jen do údržby a oprav komu-
nikací jde tento rok 10,4 milionu Kč. 
Uvědomme si, že sem patří i zimní 
údržba – vyhrnování sněhu, ale tře-
ba i zametání komunikací dvakrát 
do roka. Dále se z oprav financují 
ty akce, kdy správci sítí musí např. 
chodník rozkopat a pak dát do pů-
vodního stavu, ale my se k nim tak-
zvanou přípoloží přidáme. A když 
už je to rozkopané, opravíme celý 
chodník. Ne jen rozkopaný proužek. 
A propos: metr čtvereční kompletně 

nového chodníku vyjde na 1500 až 
2000Kč.

Rozpočet na rok 2022 počítá  
s více něž 30 miliony na komuni-
kace. Letos se pokračuje na sídli-
šti Jaselská, v lokalitě na Habeši, 
samozřejmě i náměstí je obrovské 
množství metrů čtverečných. Letos 
projektově připravujeme rekonstruk-
ce Smetanovy ulice, Máchovy, Stu-
dentské a Poříčské nebo budoucí 
tvář ulice V Cestkách. Určitě jsme  
v minulosti nezapomínali ani na 
místní části, kde snad v každé do-
šlo na opravy a budování nových 
místních komunikací. Co se týče 
komunikací pro automobily, jsou to 
s chodníky spojené nádoby. Opravy 
se snažíme koordinovat se správci 
sítí. Tam, kde kopou, se přidáváme. 

Velké změny jsou řešeny v rám-

  Jiří Plíhal (ŽpH)
ci investic. Opět jde o Jaselskou, Hu-
sovu, náměstí a další připravované 
akce. Na nich  je důležité zapojení 
místních obyvatel, jsme proto rádi 
za každé jejich připomínkování. 
Příkladem je třeba Smetanova uli-
ce. Je ale třeba si uvědomit, že do 
uličního prostoru o šíři osmi metrů 
se nevejdou dva chodníky, dva jízdní 
pruhy a ještě parkovací stání v obou 
směrech. Z hlediska komunikací nás 
čeká v příštím roce také rekonstruk-
ce ulice Víta Nejedlého, sice krajské 
silnice, chodníky ale patří městu 
a všichni chceme, aby tato tepna 
prokoukla. Proto připomínkujeme 
projekt a snažíme se o co nejlepší 
řešení pro Hradišťáky. 

Na závěr: stav místních komuni-
kací hodnotím pozitivně, myslím, že 
péče o místní komunikace je vidět.

Jako každý měsíc 
vám všem přeji jak 
zdraví, tak i jarní po-

hodu a prosluněnou 
oblohu. Dnes si budeme povídat  
o stavu komunikací v našem městě 
a jeho místních částech. Jak začít? 

Nejdříve si je rozdělíme do jed-
notlivých kategorií. Jsou to cesty, 
chodníky a silnice ve správě města 
a silnice ve správě Středočeského 
kraje. Řekl bych, že stav komunikací 
je ucházející. Je o ně v rámci mož-
ností postaráno. V případě nějaké 
přírodní pohromy, jako je vítr, příva-
lový déšť a s ním spojené popadané 
stromynebo sesuvy půdy, to vše je 
velice rychle řešeno. Náprava je pro-
vedena ve velmi krátké době, což je 
velké plus ke spokojenosti. Chodní-
ky jsou kapitolou druhou. 

Je vidět, že se postupně opra-
vuje, jak se jen dá a jak dovolují fi-
nanční možnosti města. Nejde vše 
najednou, ale snad každý vidí, že 
se opravuje za velkého nasazení. 

  Petr Havel (ODS)
Opravy se většinou spojují s rekon-
strukcemi sítí elektřiny, plynu a vody. 
K tomu se někdy připojí internet, ve-
řejné osvětlení a jiné. Hned je radost 
pohledět do zrekonstruované ulice  
s novými chodníky a novým povr-
chem vozovky. 

Rekonstruovaných ulic už 
máme hodně. Na každou časem do-
jde, nebojte! O co je potom pohled 
smutnější, když se na nový chodník 
nastěhují řidiči při parkování. Někdo 
porazí nové dopravní značení, na-
bourá do odpadkového koše nebo 
jinak poškodí něco nového a uje-
de. Silnice ve městě jsou většinou 
původní, plné záplat po výkopech  
a opravách starých sítí. Jejich opravy 
a kompletní rekonstrukce jsou velmi 
nákladné a výrazně zasahují do 
rozpočtu města. Ale i tak dostávají 
ulice pomalu nové povrchy. Horší je 
to se silničkami, které nejsou moc na 
očích a jsou mimo město v nějaké 
místní části. Například silnice z Dob-
ré Vody do Lhotic, to je přímo katas-

trofa. To není 21. století! O silnici ve 
správě středočeského kraje z Bosně 
do Veselé ani nemluvím. Roztrhaná, 
samá prasklina a utržená krajnice. 
Takových je zde hodně. Středočes-
ký kraj je v tomto ohledu nejhorší v 
celé republice. Při výletech do okol-
ních krajů vidíme silnice opravené  
a s novým povrchem. Co je platná 
oprava třeba mimoňské cesty, která 
není zase až tak využívaná, když 
nejhorší úsek (serpentýny) zůstal 
neopravený? U kuřivodských lesů 
jsou kruhové objezdy a zastávky 
v neobydlených končinách... Co je 
platný nový kruhový objezd u KM 
Prony, když se kousek dál znovu 
trhá celá vozovka, několikrát již 
opravovaná za velké peníze? Ně-
kde je něco špatně!!! Nebudu na 
závěr negativní. Co se týče našeho 
krásného města, jsou pokroky vidět 
na každém rohu, a to je dobře. To 
ostatní si budeme muset nějakým 
způsobem prosadit a vybojovat. Pře-
ji krásný májový čas.

Síť místních komuni-
kací ve městě a v jeho 
místních částech se 

za poslední roky nebý-
vale rozšířila, a z toho vyplývají i zvý-
šené nároky na zimní i letní údržbu  
a také na opravy poškozených povr-
chů. Město má díky provedené pa-
sportizaci  neustálý přehled o stavu 
vozovky i chodníků místních komu-
nikací a snaží se průběžně získávat 
od správců v zemi uložené infra-
struktury informace o plánovaných 
rekonstrukcích a opravách těchto 
sítí, aby se uvedly do souladu s plá-
novanými opravami komunikací. Při 
sestavování rozpočtu jsou nejprve 
navrženy všechny potřebné opravy 
a rekonstrukce chodníků a vozovek 
místních komunikací, následně se 
provádí výběr těch nejnutnějších 
investic, s ohledem na disponibilní 
zdroje městského rozpočtu. Schvá-
lený rozpočet tak obsahuje pouze 
zlomek všech potřebných akcí.  
V průběhu posledních dvou voleb-

ních období se podařilo každoročně 
vylepšit několik kilometrů místních 
komunikací. Bohužel vzhledem  
k dlouhodobě neutěšenému stavu 
komunikací nejde vše ihned uspo-
kojivě vyřešit a řada občanů města 
má pocit, že právě ta jejich ulice se 
dlouhodobě zanedbává. 

Specifický bude zejména le-
tošní rok. Rozpočet byl navržen  
a schválen již v závěru roku 2021. 
Od té doby se mnohé změnilo a asi 
nebude možné bez navýšení pří-
slušné kapitoly rozpočtu realizovat 
všechny naplánované akce nebo 
bude nutné počet akcí redukovat. 
Letošní zima byla-nebyla, ale při 
pohledu na množství výtluků neje-
nom na místních komunikacích to 
vypadá, jako by právě skončila doba 
ledová. Uspořené finanční prostřed-
ky za zimní údržbu by se měly pře-
sunout na letní opravy poškozených 
komunikací. Je však otázkou, zda 
firma provádějící opravy bude ochot-
ná vzhledem k neustále stoupajícím 

  Miroslav Kolomazník (ČSSD a SZ)
cenám opravit více poškozených ko-
munikací nebo bude požadovat další 
navýšení plateb za stejný rozsah od-
vedených prací. Vhodným řešením 
by proto bylo část těchto prací svěřit 
vznikající technické skupině města. 
Opravy by byly provedeny rychleji  
a levněji, bylo by však nutné inves-
tovat do nezbytného materiálního 
vybavení této skupiny, které by se 
mohlo opakovaně využívat. 

Město by se také mělo více 
zaměřit na vyžadování kvalitně od-
vedené práce při opravách komuni-
kací prováděných v důsledku poklá-
dání inženýrských sítí v chodnících  
a vozovkách místních komunikací. 
Nabízí se řešení využívané např.  
v Mladé Boleslavi. Firma, která opra-
vuje komunikace po položení zem-
ních sítí, musí před zahájením prací 
složit kauci, které se jí během tří let 
po třetinách vrací, pokud se neob-
jeví nutnost oprav. Pokud se musí 
komunikace znovu opravovat, vrací 
se částka snížená o náklady.

Hradiště opět přivítalo jaro
Po několikaleté pauze způsobené 
zákazy hromadných akcí kvůli pan-
demii covidu-19 se v Hradišti opět 
uskutečnilo Vítání jara. Akci již tra-
dičně připravil spolek  Žijeme pro 
Hradiště jak pro dospělé, tak hlavně 
pro malé obyvatele našeho města. 
Protože farní zahrada momentálně 
prochází velkou rekonstrukcí, popr-
vé se akce uskutečnila u hřiště MSK. 
Letošní Vítání jara bylo vskutku aprí-
lové – chvilkami bylo modré nebe, 
pak pršelo a také tu a tam poletoval 
sníh či dokonce padaly kroupy. Jen 
chladno bylo pořád. 

Návštěvníci  si mohli vlastno-
ručně uplést pomlázku, malovala 
a zdobila se vajíčka,  děti si mohly 
vystříhat, vybarvit a slepit malou 
moranu či dozdobit perníčky, které 
napekly členky spolku. A domů si 
mnozí odnášeli  i misky se zasetým 
osením. „Hrací“ program pro děti 
připravili také členové hradišťského 
sboru Jednoty bratrské.  Bylo i drob-
né občerstvení a dobrá káva. Odha-
dem přišlo, i přes ne úplně jarní po-
časí, ke třem stům velkých i malých 
návštěvníků. Na akci zavítala i řada 

ukrajinských rodin, které musely 
opustit svoji zemi kvůli brutální ruské 
válečné agresi a v Hradišti a okolí 
našly útočiště. Letošní Vítání jara 
bylo proto připraveno nejen pro „do-
mácí“, ale i pro uprchlíky z Ukrajiny. 

V kasičce, do které se vybíralo 
dobrovolné vstupné, se sešlo té-

měř tři a půl tisíce korun. Všechny 
vybrané peníze byly předány řím-
skokatolické farnosti na nákup po-
travin a dalších potřeb pro uprchlíky  
z Ukrajiny.

Za spolek Žijeme pro Hradiště
Pavel Sosnovec

Uklidili více než dvě a půl tuny odpadků
Po dvouleté přestávce máme za 
sebou další ročník akce Ukliďme 
Česko. Díky registraci na oficiálních 
stránkách akce jsme od organizá-
torů dostali rukavice a odpadkové 
pytle, další pytle poskytla již tradič-
ně společnost Compag Mladá Bo-
leslav. K úklidu bylo vytipováno 13 
lokalit a každá lokalita měla svého 
organizátora: okolí Kofoly a Černou 
silnici uklízeli skauti, Dolce, třešňov-
ku a silnici z Hradiště do Hoškovic 
Klub českých turistů, okolí nádraží  
a kaštanku Sbor dobrovolných ha-
sičů MH, lesopark a pláž u Jizery 
Klub dětí a mládeže. V Dnebohu 
úklid koordinovala Z. Morkuso-
vá, v Dobré Vodě J. Füši, Kruhy a 
Hradec měl na starosti V. Vaníček, 
Lhotice (na snímku) M. Štrojso-
vá, Olšinu J. Nováková, Podolí  
Z. Marcín, Sychrov pan Švejcar  
a Veselou D. Dutková. 

Bohužel počasí nám v sobotu 
2. dubna příliš nepřálo, naštěstí se 
nenaplnila předpověď a nesněžilo. 
Úklidu se zúčastnilo celkem 151 
lidí, z toho 41 dětí, což je podstatně 
méně než v předchozích letech. Nej-

početnější skupina byla na Olšině, 
kde se do práce zapojili i obyvatelé 
Domova Pod Skalami. 

Nalezený odpad byl převážně 
směsný komunální, plasty a pneu-
matiky. Méně než v minulých letech 
bylo železa, skla a objemového 
odpadu. Jako každý rok se našel  
i nebezpečný azbest, několik uhynu-
lých zvířat a pár injekčních stříkaček. 
Celou dobu jsme byli ve spojení s 
panem Rymplem z Compagu, který 
obratem zajišťoval odvoz nasbírané-
ho odpadu. Celkem to bylo 2370 kg. 

V letošním roce měla celá akce 
ještě pokračování, když se přidali 
studenti gymnázia pod vedením paní 

profesorky Řehořkové. Ve středu 13. 
dubna se vydalo cca 180 žáků do 
různých směrů z Mnichova Hradiště. 
Studenti cestou k vytyčenému cíli 
také sbírali odpadky. Škola zajistila 
i zapůjčení osmi lodí a část studentů 
čistila Jizeru. Celkem studenti nasbí-
rali dalších téměř 300 kg odpadu. 
Odvoz následně zajistila opět firma 
Compag. Tak vyčištěné široké okolí 
města jsme již dlouho neměli.

Díky všem zúčastněným, všem 
organizátorům a pracovníkům Com-
pagu. 

Dana Stránská,
Odbor investic a komunáního 

hospodářství MÚ
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Řemeslný workshop v muzeu
V sobotu 14. května od 10 do 15 
hodin zažijete řemesla v muzeu 
živě! Při akci s názvem Řemeslný 
workshop v muzeu si vy a vaše děti 
vyzkoušíte svou zručnost při techni-
ce drátování, zhotovíte si výrobek ze 
dřeva v truhlářské dílně, ze včelího 
vosku si uděláte svíčku, a nebo si 
vlastnoručně dozdobíte kovářem vy-
robenou podkovičku.

Dále nahlédnete pod ruce 
zkušené pletařce orobince, mistru 

houslaři, budete moci obdivovat  
a na místě zakoupit výrobky místní 
včelařky. Všichni přítomní řemeslníci 
vám během dne moc rádi sdělí plno 
zajímavých informací o své práci. 

A určitě se na workshopu najde 
i něco dobrého na zub. Svůj prodejní 
stánek bude na akci mít mnichovo-
hradišťská Cukrárna Za rohem.

Během tohoto sobotního dne 
bude volně přístupná nejen výstava 
„Ten umí to, a ten zas tohle…”, ale  

i stálá expozice muzea. Součástí vý-
stavy řemesel je i hrací koutek pro 
děti a truhlářský kvíz pro starší děti 
a dospělé. 

Vstupné je v tento den 50 Kč. 
Muzeum najdete ve druhém patře 
státního zámku Mnichovo Hradiště. 
Pro vstup zazvoňte na zvonek vedle 
dveří, přijdeme vám otevřít.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Červnový výlet za řemesly
Hned první sobotu v červnu, tedy  
4. června, společně zamíříme mimo 
Mnichovo Hradiště na celodenní Vý-
let za řemesly. Jde o doprovodnou 
akci k právě probíhající sezónní vý-
stavě v muzeu v Mnichově Hradišti, 
která nese název „Ten umí to, a ten 
zas tohle…“. Tuto akci pořádáme ve 
spolupráci s mnichovohradišťským 
odborem Klubu českých turistů.

Cíli našeho výletu jsou bývalá 

kovárna ve Žďáru, čp. 10, keramická 
dílna Zdenky Baladránové, která je 
také ve Žďáru, a Biofarma  Arnoštice 
u Žehrova paní Doubravky Fišerové. 
Na plakátu uvádíme orientační časy 
návštěv jednotlivých míst.

Sraz těch, kteří se s námi vydají 
na výlet pěšky, bude v 7:45 hodin na 
vlakovém nádraží v Mnichově Hra-
dišti. Platit za dopravu bude každý 
účastník výletu individuálně. Spo-

lečně se vydáme na cestu vlakem  
do Loukova a poté půjdeme pěšky 
do Žďáru a do Arnoštic u Žehrova. 
Při zpáteční cestě se vlakem pojede 
do Hradiště z Březiny, do které do-
jdeme z Arnoštic pěšky. Délka pěší 
trasy je odhadována na 15 kilome-
trů. Návrat do Mnichova Hradiště 
předpokládáme do 18. hodiny. Na 
akci se lze vydat i po vlastní ose, 
například na kole nebo autem. (lh)

Kovárna ve Žďáře z 18. století
Jednou z doprovodných akcí k vý-
stavě Ten umí to a ten zas tohle… 
bude 4. červena společně s Klubem 
českých turistů pořádaný výlet do 
staré žďárské kovárny. Pojďme si ji 
tedy alespoň částečně představit.

Kovárna s čp. 10 leží u silnice, 
jak bývalo u kováren běžné, vedoucí 
na Žehrov. Společně s obytným sta-
vením, dvorkem s chlívky a přilehlou 
zahradou s včelími úly tvoří unikátní 
celek představující podobu ves-
nických stavení v 18. a 19. století.  
I z tohoto důvodu patří celý objekt 
mezi památkově chráněné.

Nejstarší záznam o objektu lze 
nalézt v gruntovní knize rychty Ho-
řeňožďárské, kde se připomíná, že 
obytné stavení vystavěl roku 1710 
Václav Pelda jako návesní chalupu, 
která sloužila jako obydlí pro kováře. 
Z této doby pravděpodobně pochá-
zí i přízemní část kovárny, neboť v 
záznamech z první poloviny 18. sto-
letí již zmiňované gruntovní knihy je 
uvedeno, že naproti domovnímu sta-
vení přes dvorek je kovárna, komora  
a uhelna. 

Obytný dům je klasicky tříko-
morový (světnice – síň – komora), 
na něj navazuje sklep a stodola, do 
nichž se přechází po zápraží, které 
je postavené z pískovcových kvádrů, 
je kryté střechou a táhne se po celé 
délce stavení.

Uvnitř domu, v zadní části síně, 
je prostor k obsluhování chlebové 
pece, jejíž hlavní část zasahuje do 
světnice. Ve světnici vedle pece jsou 
postavená kachlová kamna.

Vnitřní i venkovní stěny světni-
ce, síně i komory jsou omítnuté a na-
bílené vápnem. Na zápraží v úrovni 
světnice jsou umístěny podpěrné 
vazby, které nadlehčují střechu, ale 
mají i estetickou funkci. Střecha bý-
vala pokryta došky, dnes šindelem. 

Bočně od této budovy stojí malý 
roubený chlívek, jeho spodní část 
sloužila pro chov hus a horní část 
jako kurník.

Samotná kovárna je patrová 
stavba. Přízemní část je postavena 
z pískovcových štuků, v jedné části 
byla kovářská dílna, v druhé chlév. 
Jak již bylo zmíněno výše, kovárna 
pochází zhruba z první poloviny 18. 
století. Některé prameny uvádějí, 
že patrovou část kovárny „vyzdvihl“ 
Josef Pelda – majitel. Jiné hovoří  

o tom, že stavitelem byl březinský 
mistr Šimůnek. V každém případě 
se tak stalo v roce 1808, o čemž 
svědčí nápis na poklopu ve štítě, 
kde je uvedeno: „Pochválen buď Je-
žíš Kristus. Až na věky, amen. Toto 
stavení jest s pomocí Boží vyzdviže-
no a z nákladů Josefa Peldy, jakož 
naši předkové stavěli nám a my zase 
potomkům. Léta Páně 1808.“

V roubeném patře je obytná 
sednice, chodbička a komora, kde 
byli ubytováni tovaryši a učední-
ci. Komora je umístěna přímo nad 
kovárnou, v zimě zde teplo sálalo  
z vyzděné části komína, vedoucího 
z kovárny, kde bylo jediné ohniště  
v celém stavení. Protější sednici 
bylo možné obývat pouze mimo zim-
ní měsíce. Do chodby spojující obě 
místnosti je přístup z pavlače, na 
kterou se vyjde po dřevěném scho-
dišti. Pavlač obklopuje z obou stran 
obytnou sednici. Sloupky pavlače 
podpírají lomenici. Střecha je kryta 
šindelem a zdobí ji korouhvička v po-
době kováříčka. Při vjezdu do dvora 
na straně kovárny je zastřešený pří-
střešek, který sloužil jako prostor pro 
kování koní.

V odborné literatuře i populár-
ně naučných textech bývá kovárna 
označována podle jmen svých maji-
telů jako Peldova, Čermákova, Tesa-
řova či Musilova, vždy se ale jedná 
o příslušníky stejné rodiny, v níž se 
stavení dědilo po ženské linii. 

V kovárně výheň vyhasla v roce 
1936, kdy jí opustil poslední kovář 
Václav Čermák (1858–1936), mis-
tr kovářský a podkovářský. Ten se 
narodil do rodiny kováře v Bosni, 
jako dvanáctiletý vstoupil do učení  
u svého otce a v patnácti letech se vy-
dal na zkušenou do světa. Pracoval  
v Uhrách a Slavonii, v roce 1880 
vykonal v Praze s výborným prospě-
chem zkoušku civilního i vojenského 
podkováře. Oženil se s Františkou, 
dcerou kováře Peldy, a v roce 1886 
se stal samostatným kovářem ve 
Žďáře. Svoji práci vykonával více 
než 60 let. O jeho pohřbu v roce 
1936 se psalo v dobovém tisku, 
zúčastnilo se ho více než 30 kovářů  
z okolí.

Od jeho smrti až do současnosti 
se rodina snaží zachovat kovárnu  
i veškeré vybavení v původním sta-
vu. Lze zde tedy vidět výheň, měchy, 
kovadlinu, špalek, kladiva, podkovy 
a další kovářské nářadí. 

Stará kovárna ve Žďáře se řadí 
mezi jedno z nejpůvabnějších stave-
ní lidové architektury 18. a 19. sto-
letí v Pojizeří a v Českém ráji. Bývá 
zmiňována v odborných publikacích, 
turistických průvodcích, okouzlila již 
řadu fotografů i malířů a není divu, 
že přilákala i filmaře. Pojďte se  
s námi na ni podívat i vy! 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

HISTORIE

Historická kovárna je jedním z cílů výletu za řemesly, který muzeum chystá.
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PRÁCE U ČESKÉ SPOLEČNOSTI V MNICHOVĚ HRADIŠTI

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
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Chcete inzerovat v Kamelotu?
Máte zájem inzerovat v městském zpravodaji, a oslovit tak všechny mnicho-
vohradišťské domácnosti? Připravte si inzertní materiál, domluvte si s To-
mášem Hejdrychem, pracovníkem městského informačního centra, rozsah  
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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

O Muzejní noci navštívíme skrytá místa

MNICHOVO HRADIŠTĚ - u ulice Přestavlcká 

Nabízíme k prodeji řadové domy a 2 samostatné domy 

Stavokombinát Invest s.r.o.                            tel. 602 447 921 
Vesecká 97/12       mail: janeba@stavokombinat.cz 
460 06   Liberec 6                https://www.stavokombinat-invest.cz/ 
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VÝSTAVBA ŘADOVÝCH DOMŮ 
INZERCE

Milí čtenáři, Muzeum města Mni-
chovo Hradiště pro vás po dvouleté 
pauze na pátek 20. května znovu 
připravilo Muzejní noc – skrytá místa 
III. Pokračujeme v tradici poznávání 
málo známých míst v našem městě. 
A kam vás pozveme tentokrát?

Na radnici si budete moci 
prohlédnout kanceláře starosty  
a místostarosty, navštívíte zasedací 
místnost. Dozvíte se zajímavosti o 
historii budovy a o osobnostech s ní 
spojených. Chodíte do divadel či na 
koncerty? Pojďte se tentokrát s námi 
podívat do hereckých šaten, tech-
nických prostor divadla a na radniční 
balkónek. Dalším místem bude hotel 
U Hroznu a jeho sklepní prostory, 
znovu ožije bývalý Klášterní sklípek.
Posledním zastavením bude budo-
va dnešní pošty. Zajímat nás bude 
hlavně zadní trakt domu, dozvíte se, 
kdy byl dům postaven, co na tomto 
místě stávalo dříve, kdo zde bydlel 
a pracoval… 

Na všech místech vás budou 
čekat průvodci, dozvíte se řadu 
zajímavých informací, ale také se 
pobavíte vtipnými scénkami a čeká 
vás nejedno překvapení. Program 
začíná na všech místech v 17 hodin 
a pokračuje každou půlhodinu až do 
22 hodin. Těšíme se na vaši účast!

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

V květnu přichází Klub českých turistů 
s bohatou nabídkou akcí a výletů
Jarní měsíce jsou pro turistiku jako 
stvořené. Příroda se probouzí a dny 
jsou stále delší. Na květen jsme pro-
to připravili hned několik turistických 
akcí. Než si vše plánované předsta-
víme, nejprve si připomeneme, co 
jste s mnichovohradišťským Klubem 
českých turistů zažili či mohli zažít 
během dubna. 

Stejně jako v minulých letech 
jsme se i letos zapojili do celorepub-
likové akce Ukliďme Česko. V sobo-
tu 2. dubna se tak v Dolcích sešlo 
jedenáct nadšenců, kteří i navzdory 
chladnému počasí neváhali zvelebo-
vat naše okolí. 

O týden později, konkrétně v ne-
děli 10. dubna, se konal již 5. ročník 
našeho tradičního výletu pojmeno-
vaného Zásadně na Zásadku. Na 
tuto zříceninu renesančního zámku 
jsme se poprvé vydali v roce 2018, 
kdy jsme dosáhli rekordní účasti 
zhruba stovky výletníků. Přestože 
nám mimořádně aprílová neděle 
nabídla všechny možné podoby 
počasí (bylo slunečno, zataženo, 
padal déšť, kroupy, sníh, foukal vítr), 
nakonec jsme na Zásadce napočí-
tali 32 dospělých a 10 dětí. Všichni 
účastníci pochodu obdrželi pamětní 
listy, měli možnost nahlédnout do 
kronik našeho odboru či se seznámit 
s programem výletů a akcí na ten-
to kalendářní rok. Rovněž si mohli 
poslechnout hudební doprovod har-
monikáře Jindry Kelíška či zajímavý 
výklad Karla Hubače z mnichovohra-
dišťského muzea, který nás zasvětil 
do historie Zásadky. Pohodovou at-
mosféru umocnil i rozdělaný ohýnek, 
u něhož jsme se mohli zahřát či si na 
něm opéct buřty. 

Po velikonočních svátcích se 
uskutečnily ještě další tři výlety. Na 
čtvrtek 21. dubna naplánovala Jitka 

Thorovská seniorský výlet do Lázní 
Bělohrad k památníku Karla Vác-
lava Raise, v neděli 24. dubna nás 
vzal Tomáš Trkola na Kolínsko do 
labských luhů a v sobotu 30. dubna 
jsem se s těmi nejzdatnějšími turisty 
vydal z Mnichova Hradiště přímo na 
Ještěd. 

Během dubna také probíhal 
již 3. ročník 100 jarních kilometrů.  
K této akci, která trvá od 1. března 
do 20. června, se stále můžete při-
hlásit na našem webu www.kctmh.
cz a v infocentru nad COOPem si 
vyzvednout kartičku na zapisování 
svých zdolaných kilometrů (ať už 
pěšky, během, na kole či koloběžce). 

A na co se můžete těšit během 
května? V neděli 8. května s Petrem 
Hladíkem navštívíme Oldřichovské 
háje a skály – oblast, která je sou-
částí NPR Jizerskohorské bučiny  
a parku UNESCO. 

Pro milovníky Lužických hor jis-
tě bude lákavý víkendový pobyt ve 
Sloupu v Čechách. Ten se uskuteční 
v termínu 13.–14. května a těšit se 
můžeme na příjemné ubytování  
v penzionu Herberk. Jelikož ještě 

není zcela naplněna kapacita pen-
zionu, zájemci o víkendový pobyt 
se tak stále ještě mohou přihlásit,  
a to buď e-mailem na adrese Jiri.
Janda.08@gmail.com, nebo na tele-
fonním čísle 730 867 551. 

O dva týdny později nás čeká 
další víkendová akce, tentokrát však 
určena hlavně vodákům. Pro ně si 
Ondra Šindelář na pátek 27. až ne-
děli 29. května připravil sjíždění Or-
lice. Kempovat (s možností střechy 
nad hlavou) budeme v Týništi nad 
Orlicí. Po domluvě s přihlášenými 
účastníky se na místo přepravíme 
vlakem, popřípadě individuálně au-
tomobily. 

V květnu nepřijdou zkrátka ani 
senioři. Pro ně připravila paní Vla-
dimíra Hančlová rovnou dva výlety. 
Ve středu 18. května se s ní můžete 
vypravit do Polabí, a to z Libice do 
Poděbrad, a v úterý 31. května vás 
vezme do Jičína, města pohádek, 
kde lipovou alejí dojdete k Valdštejn-
ské lodžii a v dáli zhlédnete Zebín.  

Jiří Janda, Klub českých 
turistů, odbor Mnichovo Hradiště

Obnovená cesta
Polní cesta mezi Lhoticemi a silnicí 
z Bud do Býčiny byla v posledních 
letech postupně vyspravována frézo-
vaným recyklátem. V průběhu břez-
na byla dokončena poslední část  
v délce asi 600 metrů. Cesta slou-
ží pro obsluhu pozemků, ale také 
ji lze využít například pro výlety na 
kolech. (wes)


