
NA PAMÁTKU
Ve Lhoticích, před rodným 
domem Josefa Brože, uči-
tele a básníka Českého 
ráje, stojí od května na jeho 
počest pomník.
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RELAX ZÓNA
Na ploše pěti hektarů by 
město rádo vybudovalo 
vlastní volnočasový areál, 
jehož studii schválila rada 
města.
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MEDAILE
Mladší žáci TJ Sokol Mni-
chovo Hradiště slavili na 
mistrovství ČR ve volejbale 
velký úspěch. Přivezli bron-
zové medaile!
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INZERCE

Ondřej Lochman nebude znovu kandidovat 
na starostu, po osmi letech v úřadu skončí
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UZ JSME 
NA TO TRI

Vážení Hradišťáci a navštěvníci našeho města,

dostává se Vám do rukou červnový výtisk našeho měsíčníku, jehož 
úkolem je co nejlépe informovat o místním dění. Toto číslo je mož-
ná až nezvykle zaplněné články o politickém dění. Na posledním 
zasedání zastupitelstva města se totiž vedle schválení územního 
plánu města odehrálo několik dalších podstatných věcí. Starosta 
Ondřej Lochman oznámil, že vzhledem ke svému vytížení nebude 
v nadcházejících komunálních volbách na svůj post již kandidovat 
a z totožných důvodu byl Jiří Plíhal zvolen druhým místostarostou 
města. Převezme tak část starostovy agendy. 

Květen je měsícem maturit. Jako absolvent mnichovohradišť-
ského gymnázia (už tomu bylo devatenáct let) si dovolím blahopřát 
všem úspěšným maturantům a popřát jim hodně sil a úspěchů do 
dalšího studia. Nechť během něj načerpají spousty znalostí a zku-
šeností, se kterými se jednou rádi vrátí do svého „rodného“ Hradiště,  
a třeba tak přispějí svojí troškou k dalšímu rozvoji města. Třeba tou do-
bou již bude fungovat nový skatepark či sportovně-oddychová zóna  
u Jizery, které ocení oni sami nebo jejich ratolesti – studie těchto 
dvou projektů právě spatřily světlo světa.

S blížícím se koncem školního roku to vypadá, že se ales-
poň v našem regionu částečně zklidňuje turbulentní situace okolo 
uprchlíků z válkou decimované Ukrajiny. Během tří měsíců přišlo 
na náš katastr a našlo zde ubytování 330 ukrajinských občanů, 
z čehož je více než 160 žen a 130 dětí. Díky kooperaci ukrajin-
ských a českých učitelek a dobrovolnic se podařilo zprovoznit tři 
adaptační skupiny, kde se ukrajinské děti připravují na začlenění 
do školních a školkových kolektivů a hlavně se učí česky. Dou-
fáme, že se podaří v podobném duchu uspořádat i prázdninové 
kurzy, na jejichž provoz už nám byla přiznána milionová dotace  
z Ministerstva školství. Začlenění ukrajinských dětí do škol a ško-
lek, ať z hlediska kapacit či z hlediska jazykové vybavenosti, bude 
v následujících týdnech hlavním tématem v oblasti školství.

Věřím, že i díky nové a energické posile v kolektivu vedení 
města se nám podaří se ctí přestát léto a období prázdnin – konec 
aktuálního i začátek nového školního roku, svatební obřady a vše-
lijaké rozličné a skvělé akce, které jsou na toto období naplánova-
né. Nebude toho málo, tak si to užijme…

Jan Mareš, místostarosta města

Závěr květnového zasedání zastu-
pitelstva města přinesl překvapivé 
oznámení. Starosta města Ondřej 
Lochman zodpověděl otázku, kte-
rou si mnozí kladli už řadu měsíců,  
a oznámil, že v nadcházejících ko-
munálních volbách nebude kandido-
vat na starostu a s koncem druhého 
volebního období ukončí své půso-
bení v čele města.

Ondřej Lochman se stal staros-
tou v listopadu 2014, kdy mu staros-
tenský řetěz předal tehdejší starosta 
Arnošt Vajzr. O čtyři roky později Lo-
chman funkci obhájil a úspěšný byl 
rovněž na krajské úrovni – před dvě-
ma lety byl zvolen do Zastupitelstva 
Středočeského kraje, kde působí 
dodnes. Loňský úspěch ve volbách 
do Poslanecké sněmovny přinesl 
rodákovi z Veselé též povinnosti  
v Parlamentu. K rozhodnutí skončit 
na postu starosty však Lochmana 
vedly ještě jiné okolnosti.

„Samozřejmě jsme po mém 
zvolení do Sněmovny s kolegy  
z vedení města diskutovali mé další 

Nový územní plán 
nabyl účinnosti

V pondělí 2. května rozhodovali 
zastupitelé města o návrhu nového 
územního plánu. Ten byl schvá-
len 19 z 22 přítomných zastupitelů  
a 18. května nabyl účinnosti. Pro 
nový územní plán je charakteristická 
snaha o postupný a trvale udržitelný 
rozvoj města. Strategický dokument 
je k dispozici na webu města. (wes)

angažmá. Došli jsme však k závěru, 
že je reálné nastavit vše tak, abych 
mohl stíhat všechny své povinnosti 
a současně být přínosem pro město 
a region. To ovšem platilo pouze do 
24. února,“ popisuje Lochman.

Vzhledem k ruské agresi na 
Ukrajině dramaticky narostla agen-
da v Zahraničním výboru Poslanec-
ké sněmovny a také ve Stálé dele-
gaci ČR při NATO, jichž je Ondřej 
Lochman členem, častější jsou rov-

něž mimořádné schůze Poslanecké 
sněmovny. Po dubnové dvoutýdenní 
služební cestě, která umožnila sta-
rostovi podívat se na vše z odstupu, 
bylo rozhodnuto. Navzdory svému 
rozhodnutí nekandidovat znovu na 
starostu se Lochman v září hodlá 
ucházet o mandát zastupitele či rad-
ního a nevylučuje ani své další za-
pojení jako uvolněný místostarosta.

„Vždy jsem říkal, že starosta by 
neměl ve funkci setrvávat déle než 
tři volební období. Člověku se pak 
zužuje zorné pole a v pravý čas je 
třeba dát prostor nové osobě. To 
ovšem neznamená, že se mi bude 
odcházet snadno. Mít možnost podí-
let se na proměnách našeho města 
považuji za jedno z největších dob-
rodružství svého života. Děkuji za tu 
příležitost,“ říká starosta.

Plánovaný konec starosty ve 
funkci nebyl však jedinou plánova-
nou změnou ve vedení města pro-
jednávanou 2. května na zasedání 
zastupitelstva.

„Asi dva roky jsme řešili, že by 

měla vzniknout nová pozice neuvol-
něného místostarosty. Za posled-
ních sedm let nám ve městě přibylo 
asi 600 obyvatel, výrazně vzrostl 
objem investic i počet zaměstnanců 
městského úřadu a už to všechno 
zkrátka nejde dělat tak jednoduše,“ 
okomentoval Lochman svůj návrh na 
vytvoření pozice druhého neuvolně-
ného místostarosty a konstatoval, že 
model vedení města čítající uvolně-
ného starostu, jednoho uvolněného 
místostarostu a jednoho místosta-
rostu neuvolněného lze do budouc-
na za současné velikosti města  
a tempa, jakým se rozvíjí, považovat 
za ideální kombinaci, ať bude nové 
vedení města sestavovat kdokoliv.

Rozšíření vedení města za-
stupitelé posvětili a následně do 
funkce zvolili Jiřího Plíhala, radního  
a kandidáta Žijeme pro Hradiště, 
který neměl vyzyvatele (více na toto 
téma se dozvíte v samostatném 
článku na straně 2).

Martin Weiss

ˇ
ˇ
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Sport a relaxace na ploše pěti hektarů? 
Město připravuje vlastní volnočasový areál
Nová tenisová hala, nové zázemí  
a hřiště pro fotbalový klub, wellness, 
hřiště na plážový volejbal, hokejbal, 
pétanque, minigolf, in-line okruh, 
amfiteátr, skluzavky, trampolíny  
a ještě mnohem víc, s tím vším počí-
tá urbanistická studie řešící rozsáhlé 
území na západním okraji Mnichova 
Hradiště rámované Klášterskou ulicí, 
řekou Jizerou a potokem Nedbalkou. 
Město na místě za protipovodňovým 
valem zvažuje vznik rozsáhlého 
volnočasového areálu, jenž by na-
vazoval na již existující sportoviště 
Mnichovohradišťského SK a Teniso-
vého klubu Mnichovo Hradiště a byl 
atraktivním místem trávení volného 
času místních i přespolních. Jak 
ale podotýká vedení města, pokud 
k realizaci volnočasového areálu  
v navržených dimenzích dojde, pů-
jde o postupné investice realizované 
během řady let.

Autorem studie je Ing. arch. Mi-
loš Mlejnek, který má s podobnými 
areály četné zkušenosti. Ten během 
práce na studii městu navrhl množ-
ství variant a alternativ. Mezi nimi  
i několik ambiciózních návrhů, které 
se ovšem do studie nakonec nedo-
staly, například saunový svět pod 
širým nebem. 

Město nyní jedná s vlastníky do-
tčených pozemků, kterými jsou Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Státní pozemkový 
úřad a také Římskokatolická farnost 
Mnichovo Hradiště. Vyřešení otázky 
vlastnictví pozemků navazujících na 
ty městské následně otevře dveře 
přípravě dílčích projektů. „Na Úřa-
du pro zastupování státu ve věcech 
majetkových již máme o pozemky 
zažádáno a Státnímu pozemkové-
mu úřadu navrhujeme směnu za 

jiné zemědělské pozemky v majetku 
města. S farností máme historic-
ky uzavřenou smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní, musíme však ještě 
nalézt shodu na cenových podmín-
kách,“ komentuje otázku pozemků 
místostarosta Jan Mareš. 

Studie reaguje na volání části 
občanů po pestřejších možnostech 
trávení volného času a na potřeby 
místních sportovních klubů, na je-
jichž investicích je město připraveno 
se podílet. Právě na potřebu investic 
do sportovišť spravovaných místními 
spolky jako na jednu z klíčových prio-
rit poukazuje Plán rozvoje sportu do 
roku 2030, který si město dva roky 
nazpět nechalo zpracovat. Mezi díl-
čími projekty, jejichž realizace by by 
měla být nejblíže, bude tenisová haly 
za cca 80 mil. Kč (měla by vzniknout 
na místě travnatého C hřiště MSK  
a měla by obsahovat tři kurty). Antu-
kové tenisové dvorce pod širým ne-
bem zůstanou víceméně zachovány 

a jejich počet bude navýšen. Změn 
by se měl dočkat i areál fotbalistů, 
jehož hlavní hřiště prošlo v minulých 
letech kompletní rekonstrukcí a mo-
dernizací. Studie navrhuje vznik ješ-
tě jednoho nového hřiště s umělým 
povrchem vedle stávajícího trénin-
kového hřiště, rozšíření zázemí MSK  
o wellness a ubytovací kapacity 
nebo propojení objektu Posilovny 
s tenisovou halou. Takové kvalitní 
zázemí by mohlo v budoucnu do 
areálu přilákat spoustu sportovních 
týmů na vícedenní soustředění a tak 
se zde počítá i s ubytovacími kapaci-
tami hostelového typu.

V nejbližší budoucnosti hodlá 
město s MSK a TK MH uzavřít tří-
strannou smlouvu – memorandum  
o spolupráci, v němž bude upraveno 
vlastnictví pozemků a způsob jejich 
využití. Jak MSK, tak TK MH budou 
následně realizovat své projekty na 
svých pozemcích po vlastní ose  
s podporou města. „Vzhledem  

k tomu, že sportoviště jsou v ma-
jetku sportovních organizací, město 
na jejich provoz a údržbu přispívá.  
V tomto případě se samozřejmě bu-
deme snažit maximálně vyjít vstříc,“ 
dodává Jan Mareš. V případě vel-
kých projektů, jako je například te-
nisová hala, bude město sportovce 
podporovat jak metodicky, tak při 
zajišťování financí. Podobně jako  
v případě rekonstrukce hlavního hři-
ště MSK se i v tomto případě očeká-
vá, pokud postup schválí zastupitel-
stvo, že se na pokrytí nákladů stavby 
bude město podílet až 20 procenty  
z celkové ceny v rámci Dotačního 
programu města na podporu inves-
tic.

Projektovou přípravu a reali-
zaci vlastních projektů bude město 
se spolky organizovat v souvislosti  
s aktuálními dotačními tituly.

Martin Weiss

Druhým místostarostou 
byl zvolen Jiří Plíhal
Oznámení starosty Ondřej Lo-
chmana, že na podzim již nebude 
obhajovat post starosty, nebylo na 
květnovém zasedání zastupitelstva 
jedinou velkou novinou týkající se 
vedení města. Zastupitelé na návrh 
starosty rovněž rozhodli o vytvoření 
postu druhého neuvolněného mís-
tostarosty, jímž byl pár minut poté 
zvolen zastupitel, radní a předseda 
finančního výboru Jiří Plíhal.

Nový místostarosta nyní doplní 
vedení města v oblastech, kde bude 
jeho svěží pohled a nová energie 
dobře využitelná. Převezme si ze-
jména širokou agendu spojenou  
s plánováním dlouhodobého rozvoje 
školských kapacit, některé běžící in-
vestiční akce, například stavbu láv-
ky u Kofoly, a postupem času další 
úkoly.

„Celý život jsem pracoval v au-
tomobilovém průmyslu, v Liazu, ve 
Škodovce, v Tatře. Když ale přišla 
nabídka, zda bych měl zájem zapojit 
se do práce pro město, moc jsem 
neváhal. Vzhledem k tomu, že se 
blíží završení mé pracovní kariéry, 
rád tu šanci využiji, abych se mohl 
jednou ohlédnout a mít radost z 
hmatatelných výsledků své práce. 
To bych ve světě automotive, kde 
jde především o zisk, nejspíš nemo-
hl,“ konstatuje nový místostarosta, 

kterého na městském úřadě mů-
žete zatím potkávat vždy v pondělí  
a v úterý.

Jiří Plíhal vystudoval konstruk-
ci a zkoušení silničních vozidel  
a v rámci postgraduálního studia si 
rozšířil své znalosti rovněž v ekono-
mickém směru. Do vedení města tak 
přináší vítaný nový pohled. Pracovní 
zkušenosti sbíral na manažerských 
pozicích, mimo jiné jako jednatel 
středně velké společnosti o třech 
stovkách zaměstnanců. Třebaže 
není mnichovohradišťským rodá-
kem, ve městě žije většinu svého 
života, již od konce 80. let.

Martin Weiss

Po dvouleté vynucené pauze se 
vracejí tradiční Sousedská poseze-
ní v místních částech. V rámci nich 
zástupci městského úřadu a vede-
ní města představí investiční i jiné 
akce, přehled a stav řešených úkolů 
a nabídnou možnost neformálně dis-
kutovat. Konkrétní termíny jsou nyní 
předmětem jednání mezi městem  
a osadními výbory a o připravova-
ných setkáních se zájemci dozvědí 
prostřednictvím tradičních informač-
ních kanálů města. Cílem je opět 
navštívit všechny místní části. (wes)

Sousedská setkání 
jsou zpátky

V ulicích Komenského, Libušina  
a Boženy Němcové probíhají už 
řadu týdnů práce na rekonstrukci 
částí vodovodního řadu, kanalizační 
stoky a plynovodu. Tyto práce jsou v 
režii vlastníků inženýrských síti stej-
ně jako následné opravy vozovek, 
které proběhnou v letních měsících. 
Navázat by na ně měly úpravy ostat-
ních částí ulic. Investiční odbor před-
běžně předpokládá, že tyto úpravy 
by měly proběhnout během příštího 
roku. Letos se projektuje a také pro-
běhne povolovací řízení. (wes)

Letos vlastníci sítí, 
příští rok město

In-line dráha na dětském 
dopravním hřišti už slouží
Jedním z návrhů podpořených  
v rámci prvního ročníku Melounu pro 
Hradiště, participativního rozpočtu 
města, byla in-line dráha v areálu 
dětského dopravního hřiště, kterou 
navrhl zastupitel Martin Bígl. Drá-
ha je již narýsovaná a je veřejnosti  
k dispozici. Třebaže „sběračům kilo-
metrů“ bude patrně malá, vzhledem 
ke svému rozsahu i umístění cílí spí-
še na menší a začínající inlinisty. 

Areál dopravního hřiště s in-line 
dráhou je volně přístupný, zájemci si 
tak mohou kdykoliv přijít zajezdit.

Ve spojitosti s in-line dráhou 
však město vyhlásilo ještě jednu 

výzvu. Dráha sestává z jednoho vět-
šího oválu, jehož středem prochází 
křižovatka. Celé prostranství je tak 
rozděleno do několika „ostrůvků“.  
V jednom z nich si děti už nyní mo-
hou zaskákat klasického panáka, vy-
užití pro další ostrůvky se ale teprve 
hledá. Napadá vás, co by tu mohlo 
vzniknout? Své tipy můžete smě-
řovat na e-mail ondrej.sindelar@
mnhradiste.cz. Nabídku aktivit, kte-
ré hřiště dětem nabídne, by město 
s pomocí veřejnosti rádo ještě dále 
rozšířilo.

Martin Weiss

Aby mělo město starostu pro sebe jen dva dny v týdnu? 
Na to mám Hradiště moc rád, říká Ondřej Lochman
Jak starosta Ondřej Lochman dospěl 
k rozhodnutí, že po skončení tohoto 
volebního období se již nebude zno-
vu ucházet o post starosty? A jakou 
má představu o budoucím vedení 
města? 

Na květnovém zasedání zastu-
pitelstva zaznělo vaše poměrně 
překvapivé rozhodnutí. Nosil jste 
ho v hlavě už delší dobu? 

Dlouho jsem zvažoval pro a pro-
ti, ale až do letošního dubna jsem 
rozhodnutý nebyl. Konec dubna 
však přinesl vzhledem k mému an-
gažmá ve Sněmovně a ve spojitosti 
s válkou na Ukrajině náročné týdny 
a já si uvědomil, že starostuji rád, 
ale že k tomu potřebuji být na místě 
a potkávat se s lidmi. Dnes jde sice 
vše řídit na dálku, ale osobní kon-
takt nic nenahradí. Ve Sněmovně 
jsem si zřídil mobilní starostenskou 
kancelář a zvykl si odbavovat vel-
kou část agendy starosty z Prahy. 
Dlouhodobě by to pro mě ale nebylo 
ideální. Třebaže v tomto režimu fun-
guje řada poslanců, kteří zůstávají 
rovněž starosty svých měst. Já jsem 
svým založením nastavený jedno-
značně exekutivně, a tak ten men-
ší kontakt s městem vnímám jako 
handicap. Během jednoho měsíce 
jsem byl v Hradišti jen nějakých 6-8 
dní, a to opravdu nejde. Přestože 
práci starosty považuji za obrovské 
a naplňující dobrodružství, vidím, že  
v Praze mohu být městu prospěšněj-
ší. A neberte to, prosím, jako klišé. 
To, co jsem dosud v tričku starosty 
musel tvrdě odpracovat, dnes řeším 

ze Sněmovny podstatně rychleji. Vý-
znamně k mému rozhodnutí přispěla 
také rodina, která množstvím mých 
veřejných funkcí trpí nejvíc a která si 
zaslouží, abych jí věnoval víc svého 
času. Vzhledem k náročným posled-
ním měsícům jsem byl v poslední 
době na hraně kapacit, neměl čas 
na dlouhé debaty a vysvětlování,  
a tak se dokonce několikrát stalo, že 
mi „bouchly saze“. To by se starosto-
vi samozřejmě stávat nemělo.

Jak vidíte své další působení na 
městě? Co bude po volbách?

Do voleb se nic nemění. S mís-
tostarosty se pouze podělíme o ně-
které úkoly, aby měla veškerá agen-
da náležitou pozornost. Po volbách 
se uvidí, jak voliči rozdají karty. Ur-
čitě bych rád zůstal členem zastupi-
telstva, případně radním, abych na-
dále byl při rozhodování o směřování 
našeho města. Přijal bych i funkci 
neuvolněného místostarosty s tím, 
že bych se podílel na strategických, 
rozvojových a ideových tématech, 
pomáhal získávat dotace a byl jakou-
si spojkou Mnichova Hradiště v Pra-
ze. To ale budu i bez oficiální funkce 
na městě. Ale, jak říkám, nechci nic 
předjímat. Pochopitelně bych se rád 
dál zabýval řadou projektů na úrovni 
města, především těmi velkými, kte-
ré ovlivní charakter Mnichova Hradi-
ště v budoucnu, a takovými, kterým 
mohu ze své pozice pomoci. Na 
mysli mám například průtah městem 
– kompletní rekonstrukci ulice Víta 
Nejedlého, která už má stavební po-
volení, bude stát spoustu peněz a do 

které je zapojené město, kraj, stát, 
správci sítí a další subjekty. Jako 
velké téma vidím rozšiřování kapacit 
školství, což je věc, kterou je třeba 
aktivně konzultovat s lidmi z Minis-
terstva školství. Cílem je přesvědčit 
je, že Mladoboleslavsko potřebuje 
v příštích letech zvláštní zacházení 
a nadstandardní investice do škol-
ských zařízení, protože demografic-
ký vývoj si to zkrátka žádá. A je tady 
řada dalších témat, která je vhodné 
otevírat v Praze: financování kanali-
zace v místních částech, obnovení 
vstupu na Drábské světničky, rekon-
strukce mostu na Klášter u Kofoly, 
rekonstrukce Hotelu Hrozen, kde 
bude třeba vyjednávat s památkáři... 
Se státem bude rovněž nutné jed-
nat ohledně pozemků, které blokují 
městské záměry.

Nového místostarostu Jiřího Plí-
hala jste Hradišťákům doporučil 
jako kandidáta na příštího staros-
tu. Proč právě jeho?

Vezmu to trochu zeširoka.  
V roce 2014 jsem na radnici naskočil 
bez jakékoliv hlubší znalosti práce 
starosty. Nevěděl jsem popravdě ani 
to, jak se hlasuje v radě města, ne-
věděl jsem nic o rozpočtu. Snad jen 
to, kolik má z rozpočtu města k dis-
pozici Osadní výbor ve Veselé, jehož 
jsem byl tehdy předsedou. To byla 
výhoda i nevýhoda, ale rozhodně 
dobrý předpoklad pro velkou změnu. 
Nikomu jsem nic nedlužil, neznal 
jsem spoustu lidí, nebyl jsem na rad-
nici s nikým kamarád. Přiznávám, 
že na začátku to bylo až příliš ostré. 

Dnes už bych tak nepostupoval. Jak 
se ale říká, v některých momentech 
je odvaha jen nedostatek informací. 
Město si před těmi skoro osmi lety 
potřebovalo projít změnou, aby se 
posunulo o úroveň výš a využilo 
lépe svůj potenciál. Po osmi letech je 
toho tolik připraveného a rozjetého, 
že město nepotřebuje velkou změ-
nu, ale spíše udržet kontinuitu. Je 
třeba navázat na to, co běží. Někteří 
se mnou během mého působení na 
radnici měli občas problém, protože 
jsem byl příliš dynamický. Věřím, 
že právě Jirka Plíhal dokáže být víc 
systematický. Mohl by přinést víc 
rozvahy, ekonomického pohledu na 
věc a životní zkušenosti – už roky je 
v zastupitelstvu, je radním, nyní mís-
tostarostou. Může pokračovat v týmu 
se zkušeným místostarostou Hon-
zou Marešem a má i mou nabídku 
pomocné ruky. Věřím, že má ty nej-
lepší podmínky a zkušenosti, aby tu 
výzvu zvládnul. Právě o Jirkovi jsem 
přemýšlel jako o možném nástup-
ci už ve chvíli, kdy jsem byl zvolen 
do zastupitelstva kraje. Má přehled  
o samosprávě, souzní s nastave-
nými vizemi, ale má zároveň svoji 
vlastní představu o tom, jak je pro-
měnit ve skutečnost. Také má mož-
nost využít nadstandardní tým jak 
na radnici, tak v podobě zastupitelů 
a radních. Třeba bude starostou na-
konec někdo jiný, jsem si ale jistý, že 
s Jirkou Plíhalem by město zůstalo 
na cestě, kterou jsme si v posledních 
letech vytyčili.

Martin Weiss
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Rada města na konci dubna schvá-
lila studii nového městského skate-
parku, který čeká kompletní rekon-
strukce.

Nový skatepark by měl výhle-
dově vyrůst v severní části města 
na místě toho stávajícího. Architek-
tonickou studii zpracovalo pražské 
U / U Studio s.r.o. specializující se 
na městské prostředí a implemen-
taci streetových aktivit do veřejného 
prostoru a dalo městu na výběr tři 
varianty. Rada jednohlasně podpo-
řila nejvelkorysejší návrh, jehož re-
alizace by měla přijít na zhruba 6,7 
mil. Kč.

Architekti při návrhu nového 
skateparku vycházeli z charakte-
ru místa – skatepark je umístěný  
v malém údolí mezi dvěma svahy –  
a využili jeho povahu přirozeného 
amfiteátru. Na obou svazích navr-
hují vznik překážek různých tvarů,  
a to z monolitického betonu, který by 
měl nahradit stávající, notně vyslou-
žilé plechové překážky. Velkou vý-
hodou betonového provedení bude 
minimalizování hluku. Jednolitost 

Nový celobetonový skatepark: rada města 
podpořila jeho nejvelkorysejší variantu

šedého betonu architekti navrhují 
rozbít prvky z probarveného betonu 
a celý areál rozdělit na západní a vý-
chodní část průběžnou přístupovou 
cestou z probarvené dlažby. Dláž-
dění bude ovšem z materiálu, který 
nebude bránit plynulé jízdě všech 
druhů koleček, a areál, dosud vyhra-
zený spíše úzké skateboardingové 
komunitě, pocitově otevře veřejnosti. 
V západní části vznikne pro chodce 
rovněž ještě jedna pohodlná mlatová 
stezka pro nerušený průchod, a to 

mezi samotnou betonovou plochou 
určenou jezdcům a posezením na 
dřevěných trámech umístěným na 
západním svahu, odkud budou mít 
diváci celý areál jako na dlani.

Architekti zpracovali tři varianty 
řešení, přičemž dvě levnější vari-
anty obsahovaly překážky pouze 
na jedné straně areálu. Radní však 
jednoznačně podpořili rozpracování 
nejrozsáhlejší varianty, která počítá 
s plochou skateparku 928 m2, pře-
kážkami na obou stranách, a navíc  

i zmiňovanou mlatovou cestou ve-
doucí kolem areálu.

U / U Studio nyní připraví pro-
jektovou dokumentaci pro stavební 
povolení a provedení stavby a měs-
to se zaměří na využitelné dotační 
tituly. Jak připomíná místostarosta 
Jan Mareš, v případě, že se poda-
ří pokrýt alespoň polovinu nákladů  
z dotačních prostředků, přistoupí 
město k realizaci nového sportovi-
ště.

Současný skatepark vybudova-
la v roce 2006 v areálu někdejšího 
letního kina v severní části města fir-
ma Mystic Constructions s.r.o. Od té 
doby se o sportoviště staralo město 
a místní skateboardingová komu-
nita. Právě ta v posledních letech 
aktivně usilovala o komplexní obmě-
nu areálu a výrazně se mobilizovala  
v minulých letech během vzniku Plá-
nu rozvoje sportu v Mnichově Hradi-
šti do roku 2030. Díky tomu dostal 
projekt skateparku vysokou prioritu. 

Martin Weiss

Podle původních plánů se v letošním 
roce měli obyvatelé Olšiny dočkat 
revitalizace hřiště a také tolik po-
strádané klubovny. Do výběrového 
řízení se však vloni ani na druhý po-
kus nepřihlásil žádný uchazeč, a tak 
byla realizace vyprojektované stavby 
odsunuta do budoucna. Po doho-
dě s osadním výborem tak budou  
v průběhu července na hřiště umís-
těny alespoň nové herní prvky – dře-
věné dětské hřiště se skluzavkou  
a houpačkami a jedna pružinová 
houpačka. Prvky budou na hřišti 
umístěny dočasně a po realizaci bu-
dovy klubovny dle návrhu architekta 
Tomáše Peciny budou přemístěny a 
nahrazeny novým vybavením. (wes)

Na hřiště v Olšině 
míří nové herní prvky

Odbor životního prostředí městské-
ho úřadu poukazuje na problém  
s nutriemi, které zdomácněly ve 
Veselé na návsi. Zvířata obsadila 
kachní domek plovoucí na návsi 
na rybníku, dožadují se krmení  
a příležitostně jsou agresivní. Riziko 
představují hned z několika důvodů. 
Mohou být šiřiteli leptospirózy a kry-
sí žloutenky, napadat lidi i domácí 
zvířata a také podkopávat břehy. 
Vzhledem k tomu je zcela nevhodné 
je krmit. Dobře živená zvířata se totiž 
rozmnožují v našich podmínkách ce-
loročně. Město zvažuje odchyt zvířat 
specializovanou firmou a jejich pře-
sun na vhodnější místo a vyzývá ve-
řejnost, aby zvířata nekrmila. (wes) 

Nutrie připravily 
kachny o příbytek

MUDr. Jan Krbušek, pediatr a otec 
současného mnichovohradišťského 
dětského lékaře Davida Krbuška,  
v dubnu 2022 oslavil obdivuhodné 
99. narozeniny. Byl to on, kdo se 
staral po dlouhá desetiletí o zdraví 
našich mnichovohradišťských dětí. 
Služba to byla nelehká, a proto mu 

Všechno nejlepší nestorovi 
hradišťské pediatrie

ze srdce gratulujeme k jeho naroze-
ninám a děkujeme za veškerou péči. 

Gratulujeme Vám, pane dokto-
re, a přejeme pevné zdraví!

Vděční rodiče dětí 
z Mnichova Hradiště

Lékař, senátor a prezidentský kandi-
dát Marek Hilšer navštívil v pondělí 
23. května Mnichovo Hradiště. Ve 
Veselé zavítal do zdravotnického za-
řízení Malyra, v Mnichově Hradišti jej 
na radnici přijal starosta města, spo-
lečně navštívili odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví městského úřadu  
a také dům s pečovatelskou službou. 
Během dne Hilšer rovněž na náměs-
tí postavil svůj petiční stánek a sbíral 
podpisy pro svou prezidentskou kan-
diaturu. V podvečer senátor rovněž 
pozval veřejnost do Café Ořech na 
setkání spojené s besedou. (wes)

Marek Hilšer navštívil 
Mnichovo Hradiště

To má styl! V Dnebohu jsou 
nové autobusové zastávky
Ve druhé polovně května instalovala 
firma Eltro Šťastný ve Dnebohu dru-
hou dřevěnou autobusovou zastáv-

ku. Vkusné čekárny jsou tak v obci 
již po obou stranách hlavní silnice. 
(wes) 

Konec nejnebezpečnější 
křižovatky v katastru 
V pátek 27. května proběhlo slav-
nostní stříhání pásky a o dva dny 
později, v neděli 29. května, byl na 
křižovatce u čerpací stanice KM 
Prona na vjezdu do města obnoven 
provoz. Společnost Colas dokončila 
přestavbu křižovatky na kruhový ob-
jezd, krajskou investici, o jejíž reali-
zaci vedení města roky usilovalo.

Dotčená křižovatka u dálnice 
byla po léta místem s největším po-
čtem dopravních nehod na mnicho-
vohradišťském katastru. Město proto 
opakovaně vyzývalo krajský úřad, 
aby provedl její přestabu, k čemuž 
po četných peripetiích došlo. Stav-
ba, jejímž investorem byla Správa  
a údržba silnic Středočeského kraje, 
postupovala podle harmonogramu a 
dokončena byla oproti termínu do-
konce s mírným předstihem.

Ze strany veřejnosti však vůči 
nové dopravní stavbě vedení města 
zaznamenalo několik připomínek. 
První se týká osvětlení kruhového 
objezdu. Není pochyb o tom, že 
křižovatka bude díky LED lampám 
přehledná i v noci, vzhledem k jejich 

množstvá však bude zároveň zdro-
jem světelného smogu. Rozhodnutí 
dopravního inspektorátu však měs-
to samozřejmě respektuje. Druhá 
připomínka se týká bypassu, který 
se město pokoušelo do projektu 
prosadit. Ve směru od Mimoně měl 
vzniknout pruh, kterým by se dávali 
řidiči mířící na dálnici ve směru na 
Mladou Boleslav, aby se tak nájez-
du na kruhový objezd zcela vyhnuli. 
Tato varianta však spadla ze stolu  
z prostorových důvodů. 

Kruhový objezd a jeho okolí bu-
dou nyní ještě osázeny květinami, 
keři a trávou. Výsadbu provede na 
základě projektu firmy TUBES s.r.o. 
společnost Zahradnický servis s.r.o.   
Projekt počítá se skupinovou výsad-
bou šeříků, kalin, tavolníků, pustory-
lů a svíd a vysetím ciulovin a lučních 
a travních směsí.

Stvaba je v tuto chvíli v dočas-
ném užívání, na kolaudaci si ještě 
nějakou dobu počká.

Martin Weiss

Den vítězství: tradiční připomínka konce 
druhé světové války letos plná analogií

Do Hradiště se vrací keře 
růží z Památníku Lidice

Obnova parčíku s dominantou Li-
dické růže na nároží ulic Lidická a 
Obránců míru spěla v závěru května 
k cíli. Na místě se nyní 6. června od 
15 hodin uskuteční odhalení památ-
níku, jenž se po desetiletích dočkal 
obnovy. Nebude chybět bronzová 
plastika Lidické růže, vodotrysk, 
vzácní hosté včetně hejtmanky 
Středočeského kraje Petry Pecko-
vé a zástupců Památníku Lidice  

a v neposlední řadě ani růžové keře 
odrůdy Lidice věnované Mnichovu 
Hradišti lidickým památníkem, kte-
ré tu již v minulosti rostly. Ty přímo  
z Památníku Lidice v pondělí 23. 
května přivezl referent městského 
úřadu Aleš Rychlý, kde je převzal od 
ředitele památníku Eduarda Stehlíka. 
Slavnostní odhalení doprovodí hud-
bou Mackie Messer Klezmer Band  
z Turnova. Jste srdečně zváni. (wes)

Kamelot: 
zpravodaj města 
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Na letošní podzim plánuje Krajská 
správa a údržba silnic Středočes-
kého kraje zahájení rekonstrukce 
silničního mostu na obchvatu města, 
přes který vede doprava ve směru 
na Mimoň. Časový harmonogram 
ani konkrétní dopravní opatření ne-
jsou v tuto chvíli vzhledem k probí-
hajícímu výběrovému řízení ještě 
známy, jisté však je, že v souvislosti 
se stavbou dojde k navýšení objemu 
dopravy ve městě, protože osobní 
automobily budou využívat k pře-
kročení řeky most v Klášterské ulici. 
Rekonstrukce představuje nadlimitní 
zakázku za 150 milionů korun. (wes)

Most na Klášter čeká 
rekonstrukce

V pondělí 20. června se na sále 
Základní školy Studentská odehraje 
zasedání zastupitelstva města. Začí-
ná v 17 hodin a program a materiály 
k jednání budou v předstihu zveřej-
něny na webu města. (wes)

Červnové zasedání 
zastupitelstva

Tradičního pietního shromáždění u příležitosti výročí konce 2. světové války se 8. května zúčastnilo kompletní vedení 
města, zástupci SDH Mnichovo Hradiště, skautů, baráčníků, sokolů a také městského parlamentu dětí a mládeže. 
Projev starosty přednesený před zraky Čechie byl tentokrát plný odkazů na válku probíhající na Ukrajině a byl za-
končen přáním hodně štěstí ukrajinskému národu, ruské občanské společnosti a minutou ticha za všechny oběti  
2. světové války. Starosta rovněž poděkoval všem Hradišťákům vyvěšujícím v tento den státní vlajky. (wes)
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Kurzy společenského tance se plní,
na Čtyři dohody je beznadějně vyprodáno
S blížícím se létem ubývá kulturních 
akcí v městském divadle a o to více 
se jich odehrává pod širým nebem. 
Na jaké pořady pozve v červnu Klub 
Mn. Hradiště s.r.o.?

V plném proudu je zápis do 
připravovaných kurzů společenské-
ho tance a společenské výchovy. 
Také letos pro vás připravujeme 
skvělé kurzy ve spolupráci s taneč-
ní školou ILMA z Turnova. Přihlášky 
vyzvedávejte v kanceláři divadla,  
v městském infocentru nebo stahujte 
na webu města. Kapacita se pomalu 
ale jistě plní, takže raději neotálejte. 
Budeme se na vás od září těšit na 
tanečním parketu!

INZERCE

6. května se měla na prkna 
městského divadla vrátit Lhářka  
v podání DS Tyl Mnichovo Hradiš-
tě. Představení však bylo zrušeno 
z důvodu nemoci jednoho z herců, 
a to bez náhrady. Do konce června 
tak můžete v městském informačním 
centru vracet vstupenky. Děkujeme 
za pochopení.

Ve středu 15. června se bude  
v divadle konat představení Jarosla-
va Duška na motivy knihy Čtyři Do-
hody od Dona Miguela Ruize, knihy 
moudrosti starých Toltéků. Ve Čty-
řech dohodách odhaluje Don Miguel 
Ruiz zdroj omezujících názorů, které 
připravují člověka o radost a vedou 

INZERCE

Žáci ZUŠ na plzeňské Zlaté struně
V sobotu 9. dubna se v Plzni konalo 
republikové finále 24. ročníku ky-
tarové soutěže Zlatá struna, které 
pořádá DDM Radovánek za finanční 
podpory odboru školství Krajského 
úřadu Plzeňského kraje, Nadace 
700 let města Plzeň, rádia Samson, 
Českého rozhlasu a Plzeňského 
deníku. Do finále v Plzni se přihlá-
silo celkem 22 mladých kytaristů 
a kytaristek ze sedmi krajů České 
republiky. 

Ze ZUŠ Mnichovo Hradiště se 
zúčastnili Marek Dočkal a Pavel 
Hejn. Do Plzně nejeli vítězit, ale 
sbírat zkušenosti a „otrkat se“, aby-
chom příště věděli, co a jak. Stejně 

jako Anička V., která se s celou 
rodinou přijela podívat, aby měla 
představu, jak soutěž vypadá, jaká 
je atmosféra, repertoár a úroveň.  

Soutěž je určena mladým li-
dem, kteří zpívají s vlastním kyta-
rovým doprovodem, a je rozdělená 
do kategorií (6-14 let, 15-18 let). 
Povinná je lidová česká, moravská 
nebo slovenská píseň a další podle 
vlastního výběru. Přibližně čtvrtina 
soutěžících předvedla i svoji vlastní 
autorskou skladbu – písničku, kterou 
složili. 

Dva dlouhé covidové lockdowny 
se na kvalitě výkonů nijak neproje-
vily. Většina soutěžící byla výborná 

a porota to neměla lehké, protože 
hodnotila různý věk i žánry – lidovou 
píseň i písničky z oblasti popu, roc-
ku, jazzu a také autorské písničky. 

Pro vítěze byly připraveny pěk-
né ceny. Všichni soutěžící dostali 
účastnický list, placku s logem Zlaté 
struny a leštičku. Po vyhodnocení 
měli soutěžící možnost popovídat si 
se členy poroty a dozvědět se jejich 
připomínky ke svým výkonu. Příští 
rok pojedeme do Plzně na 25. ročník 
Zlaté struny zas. 

Ivana Velebná,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody 
založené na staré toltécké moudros-
ti, nabízejí silný kód chování, který 
dokáže rychle proměnit náš život, 
najít v něm nový prožitek svobody, 
opravdového štěstí a lásky. Jaroslav 
Dušek v této své one man show 
adaptoval moudré toltécké rady na 
dnešní dobu a toto jeho představení 
patří mezi mimořádně divácky atrak-
tivní. Také my musíme konstatovat, 
že Čtyři dohody jsou v Mnichově 
Hradišti zcela vyprodané.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Jaroslav Dušek uvede Čtyři dohody.

Kino zve na Tři tygry, Mimoně, Prezidentku a Jurský svět 
Prázdniny a dovolené jsou za dveřmi 
a určitě je budete chtít strávit s dob-
rými filmy! Červnová nabídka kina je 
pestrá a snad si vybere každý. 

Mezi nejpřitažlivější novinky 
bude patřit česká romantická ko-
medie Prezidentka režiséra Rudol-
fa Havlíka (Po čem muži touží 1  
a 2, Bábovky) s Aňou Geislerovou 
a Ondřejem Vetchým v hlavních ro-
lích. Očekávané další pokračování 
Jurského světa s názvem Jurský 
svět: Nadvláda je zakončením celé 
trilogie, kdy dinosauři a lidé bojují  
o přežití svých druhů. Česká kome-
die Kdyby radši hořelo je z prostředí 
malého vesnického hasičského sbo-
ru, který zaskočí údajný teroristický 
útok. Další česká komedie Pánský 

klub byla natočena podle stejno-
jmenné hry Divadla Na Jezerce  
a vypráví o pěti mužích, kteří „bojují“ 
se svými erotickými sny a touhami. 

Pro děti jsou v červnu připrave-
né dvě speciální novinky. První vstu-
puje do kin 1. června na Mezinárod-
ní den dětí a jde o českou pohádku 
Zakletá jeskyně. Druhá má premiéru 
v den rozdávání vysvědčení, tedy 
30. června, a bude určitě vítaným 
dárkem dětem za jejich celoroční 
školní práci. Jsou to oblíbení animo-
vaní Mimoni a padouch Gru ve filmu 
s názvem Mimoni: Padouch při-
chází. V našem kině film uvidíte již  
v předpremiéře v neděli 26. června.

Nabídneme vám také sloven-
sko-český film Láska hory přenáší 

a akční zběsilou komedii ve stylu 
Vyšehrad: Fylm Tři tygři ve filmu: 
Jackpot. Čtyři hlavní představitele 
úspěšného internetového projektu 
Tři tygři z let 2019-21 můžete nyní 
sledovat na cestě z Ostravy do Pra-
hy za miliónovou výhrou.

Z dalších filmových žánrů se 
těšte na koncert Pražského výběru 
s názvem Pražský výběr – Sympho-
ny Bizarre, který byl natočen v roce 
2016 v O2 Aréně. Kromě Pražského 
výběru v něm vystoupila spousta 
hostů. Milovníci silných motorek, 
rychlosti a překonávání limitů můžou 
přijít na dokument Plná 6 o jednom 
z našich nejlepších motocyklových 
závodníků na přírodních okruzích 
Kamilu Holánovi. Zajímavý artový 

titul je rumunsko-český film Zázrak  
o pátrání po ztracené jeptišce.

Ve středu dopoledne budeme 
hrát dokument Jizerské hory, abyste 
měli inspiraci na výlety, a dále film ze 
zimních Krkonoš zasazený do roku 
1913 Poslední závod.

Na závěr ještě upozorňuje-
me na změnu promítacího plánu  
v červenci: hrajeme pouze v pátek  
a v sobotu vždy od 20 hodin. V so-
botu 9. července kamenné kino ne-
hraje, protože promítáme pod širým 
nebem u zámku snímek Vyšehrad: 
Fylm. Přejeme všem krásné léto  
a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Dvě promítání 
pod širým nebem

Sledování filmu pod noční oblohou 
má své kouzlo, a tak k nám po roce 
opět zavítá letní Kino na kolečkách. 
Bude to o sobotách 9. července (za-
čátek 21:45 hodin) a 6. srpna (za-
čátek 21:00 hodin) a hrát budeme 
úspěšné české filmy Vyšehrad: Fylm 
a Srdce na dlani. Vstupné je 120 
Kč. Promítat se bude na louce proti 
kapli Svaté Anny u zámku. Přineste 
si vlastní „sezení“ – deky, sedačky, 
židličky… Drobné občerstvení (pop-
corn, nápoje) bude k zakoupení na 
místě. V případě špatného počasí 
se projekce ruší! Sledujte www.face-
book.com/kinomh nebo volejte na 
tel. 607 015 072. (mj)

Noc na Karlštejně na zámku

Státní zámek Mnichovo Hradiště se 
stane 25. června ve 20 hodin dějiš-
těm Noci na Karlštejně. V inscenaci 
plné písní Karla Svobody nomino-
vané na Cenu Thálie se představí 

Daniel Bambas, Hana Holišová, Pa-
vel Vítek a další. Vstupenky na tuto 
výpravnou podívanou nastudovanou 
původně pro hrad Karlštejn pořídíte 
na www.masvstupenky.cz. (wes)

Kostely v širokém okolí
se otevřou návštěvníkům
Pátek 10. června bude patřit Noci 
kostelů. Mnichovohradišťská římsko-
katolická farnost při této příležitosti 
otevře v čase mezi 18. a 22. hodinou 
řadu svatostánků, o které pečuje. 
Půjde o kostely v Mnichově Hradi-
šti, Klášteře, Mohelnici, Mukařově, 
Kněžmostě, Bosni, Březině, Dolní 

Krupé, Loukově (součástí kostela 
Nejsvětější Trojice je knížecí rohan-
ská hrobka), Solci, Všeni a Sezemi-
cích a o kaple ve Žďáru, Korytech  
a na Klokočce. Přijměte pozvání na 
prohlídku. Více na www.dekanstvi-
mh.cz, facebooku Farnost Mnichovo 
Hradiště a tel. 736 148 567. (wes)

Jedenáctý ročník Noci 
kostelů v Jednotě bratrské
Přestože jako Jednota bratrská Mni-
chovo Hradiště nejsme majiteli žád-
ného kostela ani jiné sakrální stavby, 
rozhodli jsme se letos připojit k na-
plnění záměru Noci kostelů: umož-
nit poznávat a obdivovat duchovní  
a umělecké skvosty křesťanství, ale 
také nechat nahlédnout do živé pří-
tomnosti církve.

Naše živá přítomnost se realizu-
je nejen bohoslužebnými aktivitami, 
a tak chceme pozvat veřejnost na 
program připravený speciálně k této 
příležitosti. Mnozí dospělí, a zvláště 
děti, se již mnohokrát mohli sezná-
mit s činností naší truhlářské dílny 
– v muzeu, na akcích pořádaných 
městem nebo při jiných příležitos-
tech. Budete si moci prohlédnout 
naše výrobky a snad i něco malého 
sami vyrobit. Budeme promítat fotky 
z našich akcí, připravíme vědomost-
ní kvíz o ceny a také něco malého 
na zub.

Speciálním bodem našeho 
programu bude přednáška ThMgr. 

Šimona Dvořáka, který nabídne 
pohled do historie Jednoty bratrské 
skrze osobnost Jana Amose Ko-
menského, jehož 430. výročí naro-
zení si letos připomínáme a který byl 
posledním biskupem původní Jed-
noty bratrské. Může být tento dávno 
mrtvý muž v něčem inspirací dnešní-
mu člověku v jeho živé přítomnosti? 
Jen krátce připomenu: Komenský 
si prošel obdobím morové nákazy, 
zažil třicetiletou válku, mnoho let byl 
uprchlíkem v několika evropských 
zemích. Zažil tedy epidemie i války 
a zamýšlel se nad tím, že věci lid-
ské společnosti nejsou tak docela  
v pořádku. Zároveň také věřil, že ješ-
tě nejsou zcela ztraceny. V čem byla 
jeho naděje? K jakým postojům se 
skrze svůj nelehký život dopracoval? 

Zveme vás k nám do Volnočaso-
vého centra (Zámecká 744) v pátek 
10. června v 18 hodin na návštěvu.

Ivo Šrajbr,
Jednota bratrská Mn. Hradiště
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Unikátní model ostravské koncertní síně 
vyrobila místní firma. Šlo o každičký detail

Úspěšná výstava Jana a Miroslava Frydrychových byla prodloužena do 5. června
V dubnu a květnu se uskutečnila  
v galerii Konírna v Mnichově Hradišti 
výstava dvou mnichovohradišťských 
tvůrců, bratranců Frydrychových. 
Jan a Miroslav Frydrychovi nám 
připravili výstavu svého díla, leit-
motivem výstavy tak bylo umělecké 
kovářství a malba.

Již při slavnostním zahájení 
bylo podle vysokého počtu účastní-
ků patrné, že všichni mají k těmto 
dvěma zajímavým mužům pěkný 
vztah. Bylo to příslibem toho, že  
výstava veřejnost zaujme. Tím spíš, 
že byla dlouho očekávána, protože 
kvůli covidu musela být několikrát 
odložena. Atmosféra vernisáže byla 
dychtivá a veškerá očekávání insta-
lace Frydrychových naplnila. Všeo-
becně radostnou náladu slavnost-
ního zahájení podpořila Anastazie 

Kratochvílová, studentka ZUŠ, svou 
hrou na saxofon.

V řecké mytologii je bohem 
ohně a kovářství Hefaistos. Má ko-
vářskou dílnu pod sopkou Etnou, 
kde vládne základnímu prvku kovář-
ského řemesla, ohni. K němu se hlá-
sí i dnešní kováři. S ohněm a kovem 
má celoživotní zkušenost vystavující 
Jan Frydrych.

Jan Frydrych se narodil v Mni-
chově Hradišti v ulici U Trati. A ke 
svému umění se dostal, jak sám 
říká, jakoby náhodou. Vystudoval 
umělecký obor na Střední umělecko-
průmyslové škole v Turnově v legen-
dárních šedesátých letech. Stal se 
na slovo vzatým profesionálem, byl 
přijat do Fondu výtvarných umělců  
a vytvořil za svůj život veliké množ-
ství úžasných realizací, které se 

nacházejí v různých částech České 
republiky i v dalších evropských stá-
tech.

V devadesátých letech měl Jan 
prestižní výstavu v galerii Sboru čes-
kých bratří v Mladé Boleslavi spolu 

s Ferdinandem Šubrtem a Milanem 
Frydrychovským. Nejprve pracoval 
v Hoškovicích, později si vybudoval 
ateliér nedaleko Hradiště, v Podolí, 
kde žije. Jeho dílo není jen řemes-
lem, každá jeho kovaná realizace 

vypovídá o hlubokém vhledu do vý-
tvarného světa a vysoké úrovni jeho 
vzdělání a praxe.

Miroslav Frydrych, malíř, je také 
známou personou v našem městě 
i v okolí. Nejeden dům a byt zdobí 
jeho obrazy. Jsou to olejomalby  
s poetickým nádechem na surrealis-
tickém základě. Surrealismus, směr 
20. století, se stal tak oblíbeným, že 
přetrvává dodnes. V jeho obrazech 
se prolínají dva protiklady – a to sku-
tečnost a sen. Surrealisté se hlásí  
k psychoanalýze Sigmunda Freuda, 
který přisuzoval velký význam nevě-
domým duševním procesům. Svou 
inspiraci hledají ve snech a takzva-
ném diktátu podvědomí. Mirek se 
hlásí k metodě takzvaného magické-
ho, snového surrealismu. Jeho ruku 
vede přirozená lidská touha vytvářet 

něco krásného. 
Autor žije v Mnichově Hradi-

šti Na Salabce, kde postavil dům  
s ateliérem. Vzdělání se mu dostalo 
na Lidové akademii a seminářích.  
V listopadu 1989 měl výstavu spolu 
s Evou Ševců ve výstavní síni v kině 
v Mnichově Hradišti, organizovanou 
městským muzeem. Později usku-
tečnil výstavu ve Würthu v Mladé 
Boleslavi. Jeho obrazy potěší svou 
atmosférou a tajemnými otázkami, 
které jsou v nich ukryty.

Výstava Jana a Miroslava 
Frydrychových vzbudila mimořád-
nou pozornost milovníků výtvarného 
umění, byla úspěšná, a proto byla 
prodloužena do neděle 5. června.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Akademie třetího věku zve 
na aplikovanou psychologii
Po několika cyklech zaměřených ze-
jména na historii přináší Akademie 
třetího věku nový cyklus, jenž umož-
ní účastníkům osvojit si řadu doved-
ností využitelných v každodenním 
životě. V září otevře Vzdělávací insti-
tut Středočeského kraje v Mnichově 
Hradišti studium aplikované sociální 
psychologie.

Účastníci se detailně seznámí 
s fungováním mezilidské komuni-
kace, rozeberou verbální i nonver-
bální komunikaci, budou se učit 
zvládat konflikty a ovládat emoce, 
přičemž od lektorů získají mnohé 
pomůcky. Půjde však i o zvládání 
vnitřních konfliktů a stresu, emoční 

inteligenci, možnosti seberegulace a 
sebehodnocení a v neposlední řadě  
o zdravý životní styl. 
Čtyřem setkáním bude patřit vždy 
jeden den v měsíci od září do pro-
since. Celková dotace kurzu je 20 
hodin. Všechna setkání se odehrají 
v Kině Mnichovo Hradiště (Ivana 
Olbrachta 897) v čase 9 až 14 ho-
din. Příjem přihlášek probíhá do 30. 
června. Cena kurzu je 1000 Kč.

Bližší informace poskytne koor-
dinátorka Petra Tomášová (tomaso-
va@visk.cz, tel.: 724 961 090).

Martin Weiss
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Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Městského úřadu v Mnichově Hradi-
šti, který vede Stanislava Picková, 
má dvě oddělení. Oddělení sociální 
práce má na starost všechny cílo-
vé skupiny od 18 let, veřejné opat-
rovnictví, prevenci bezdomovectví, 
sociálního vyloučení a poskytuje so-
ciální poradenství, včetně sociálního 
šetření. Oddělení sociálně-právní 
ochrany dětí  (OSPOD) zajišťuje a 
řeší sociálně právní ochranu dětí, 
náhradní rodinnou péči a kuratelu 
pro děti a mládež. Především po-
slednímu jmenovanému oddělení 
budou věnovány následující řádky.

Pod zkratkou OSPOD si toho 
řada z nás mnoho nepředstaví. A 
jen o málo lepší to bude, pokud 
uvedeme celý název této instituce: 
orgán sociálně-právní ochrany dětí. 
Že se vám v této souvislosti vybaví 
postava sociální pracovnice Zuba-
té z filmu Kolja? To by byla značně 
zkreslená představa. 

Představme si stručně jaké zá-
kladní činnosti zdejší OSPOD vyko-
nává. Především jde o ochranu práv 
dětí od jejich narození do 18 let a 
poskytování základního i odborného 

Jaké úkoly řeší OSPOD? Po covidu zejména závislosti, kyberšikanu a domácí násilí
poradenství v této oblasti. Abecedně 
dle příjmení dítěte mají tuto agendu 
rozdělenou Lenka Kočišová a Irena 
Prokorátová. Pracovnice OSPOD 
jsou oprávněny například zastupo-
vat děti u soudního jednání, podávat 
návrhy na nařízení soudního dohle-
du nad dítětem či nařízení ústavní či 
ochranné výchovy. V rámci preven-
tivní sociální práce se snaží o ob-
novu narušených funkcí rodiny, a to 
za spolupráce různých neziskových 
organizací, poskytovatelů sociálních 
a aktivizačních služeb, Probační a 
mediační služby ČR, státního zastu-
pitelství, Úřadu práce, škol, lékařů 
nebo psychologů či psychiatrů. Dále 
pomáhají rodinám zprostředkovávat 
například azylové bydlení či dluhové 
poradenství. Právě z iniciativy zdej-
ších pracovnic OSPOD působí na 
místních základních školách školní 
psychologové, z jejich strany také 
vzešla myšlenka založení nízkopra-
hového N klubu přímo v Mnichově 
Hradišti, který jako bezpečné místo 
pro děti a mládež funguje od března 
2020.

Kurátorka pro děti a mládež 
Soňa Košková řeší především vý-

chovné problémy dětí, záškoláctví, 
užívání návykových látek, alkoholu 
či trestnou činnost. A jak podotýká, 
nejsou výjimkou případy, kdy se 
svými svěřenci zůstává v kontaktu i 
po dovršení jejich plnoletosti. A jak 
se v čase vyvíjí problémové chování 
mezi dospívající mládeží? Díky covi-
du a distanční formě školní docház-
ky téměř odpadly problémy se zá-
školáctvím, které OSPOD jinak řeší. 
Na druhou stranu dramaticky narostl 
počet případů kyberšikany, sebepo-

škozování a závislostního chování 
– ve smyslu závislosti na mobilních 
telefonech a sociálních sítích. V sou-
vislosti se závislostmi je pracovnicím 
OSPOD velmi nápomocná organi-
zace Laxus a Semiramis poskytující 
ambulantní a adiktologické služby.

Další pracovnice OSPOD, Mar-
tina Koliášová, má na starosti agen-
du náhradní rodinné péče a pro děti, 
které nemohou vyrůstat z různých 
důvodů ve vlastní biologické rodině, 
zprostředkovává  náhradní rodinnou 

péči. Jedná se o pěstounskou péči 
na přechodnou dobu, pěstounskou 
péči a osvojení. Rovněž žadatelé, 
kteří mají zájem stát se osvojiteli, 
dlouhodobými pěstouny či pěstouny 
na přechodnou dobu, se obracejí 
na tuto pracovnici. Jejím úkolem je 
také sledování péče o nezletilé děti, 
které již jsou umístěny v náhradním 
rodinném prostředí, přičemž o prů-
běhu péče pečující osoby podává 
pravidelné zprávy k soudu. Zmí-
něnou agendu řeší ve spolupráci s 
krajským úřadem, Úřadem práce 
nebo doprovázejícími organizacemi 
pěstounů. 

Co se týče agendy OSPOD, zá-
sadně s ní zamíchaly covidové roky. 
Přibylo především závislostního 
chování a domácího násilí a také se 
snížila ochota problémových osob 
spolupracovat. Covid a nutnost vyři-
zovat řadu věcí distančně vzali klien-
ti OSPOD jako záminku vyhýbat se 
svým povinnostem. Aktuální situace 
zase sociálním pracovnicím přinesla 
nové výzvy v podobě začleňování a 
ochrany dětí cizího původu – některé 
ukrajinské děti do naší země přichá-
zejí bez svých zákonných zástupců, 

a je tak nutná spolupráce pracovníků 
OSPOD napříč republikou, aby děti 
v takto choulostivé situaci dostaly to-
lik potřebnou ochranu a pomoc.

S emocionálně i časově nároč-
nou prací se pojí také administrativa. 
Každé ohrožené dítě má vypracován 
individuální plán ochrany dítěte, kte-
rý se pravidelně vyhodnocuje a se 
zúčastněnými stranami se stanovují 
cíle, u nichž se sleduje jejich napl-
ňování. Málokdo ví, že pracovnice 
OSPOD musí být rovněž k zastižení 
i mimo pracovní dobu, a to v rámci 
pohotovostní služby, kdy jsou v do-
sahu pro policii či soudy po dobu 24 
hodin, sedm dní v týdnu. V případě 
nutnosti musí být připravené řešit 
naléhavou situaci nezletilého dítěte 
bezodkladně.

„Práce nás všech je do velké 
míry provázaná a mnozí klienti nám 
během let přecházejí z jedné agen-
dy do druhé,“ konstatuje vedoucí od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví 
Stanislava Picková. „Pokud by byly 
všechny rodiny funkční, byly bychom 
bez práce,“ dodává.

Martin Weiss

Dámy ze sociálního odboru města během debaty se senátorem Markem Hilše-
rem, který je navštívil v květnu, aby probral aspekty jejich každodenní práce.

Kvůli jeho oblému tvaru se mu pře-
zdívá „futrál na housle“ a na poli 
kultury patří celosvětově k jedné  
z nejočekávanějších staveb. Kon-
certní sál, který pro město Ostrava 
navrhl renomovaný architekt Steven 
Holl se svým newyorkským studiem, 
by měl stát tři miliardy korun a po 
svém dokončení být výkladní skříní 
Ostravy. Předpokládá se, že jeho 
stavba by měla začít letos a být 
dokončena v roce 2025. Jakou roli 
v tomto sledovaném projektu hraje 
Mnichovo Hradiště?

Právě v mnichovohradišťské 
firmě Eltro Šťastný vznikal ve spo-
lupráci se společností Aveton maxi-
málně věrný model koncertní síně  
v měřítku 1:10, a to včetně seda-
del, diváků a těch nejmenších de-
tailů. „Východiskem byl 3D model.  
V otázkách akustiky se ale na počí-
tačové simulace nelze stoprocentně 
spolehnout. Proto vznikl maximálně 
věrný fyzický model, který prověřil 
teoretické výpočty v praxi,“ uvádí 
Martin Šťastný.

Firma Eltro Šťastný přípravou 
modelu strávila tři měsíce, v součtu 
asi 2000 hodin. Jednotlivé dílky vzni-
kaly z MDF desek i masivu na CNC 

ňování drobných akustických nedo-
statků. Například bylo nutné odstra-
nit část odrazivých panelů v zadní 
části síně, aby se docílilo ideálního 
zvukového efektu. 

„Model musel být vyroben do-
konale utěsněný, aby se po osazení 
mikrofony mohl napustit dusíkem.  
V dusíku se totiž zvuk šíří desetkrát 
pomaleji, což v měřítku 1:10 simulu-
je reálné prostředí,“ prozradil Martin 
Šťastný.

Koncem dubna byly akustické 
testy dokončeny a odborníci z Na-
gata Acoustics odjížděli z Hradiště 
spokojení. Závěry zkoušek byly ná-
sledně zapracovány do dokumenta-
ce koncertní síně. 

Model samotný nyní čeká trans-
port do Ostravy, kde bude předsta-
ven veřejnosti. Převoz přes celou 
zemi však bude dalším dobrodruž-
stvím. Proběhne v noci a vzhledem 
k rozměrům modelu (4,2 x 4,6 x 2,5 
metru) půjde o nadměrný náklad  
a převoz patrně s policejním do-
provodem. „Jsem rád, že tohle už 
je úkol pro specializovanou firmu,“ 
uzavírá se smíchem Martin Šťastný.

Martin Weiss

obráběcích strojích a stavba, podob-
ně jako tomu bude v reálu, rostla ko-
lem podia, které je umístěné unikát-
ně v centrální části koncertní síně. 
Na realizaci se spolupodílela rov-
něž místní Tiskárna Jelínek. Když 
byl hotov samotný prostor, zbývalo 
jej zaplnit diváky – 1300 panáčky  
z extrudovaného polystyrenu sedící-
mi v sedadlech. A pozor, každé křes-
lo muselo mít konkrétní tvar opěrky 
i potah, každý „divák“ musel získat 
vlasovou pokrývku. V otázkách 
akustiky hrají roli i další zdánlivé 
drobnosti, jako je dokonalá hladkost 

lakovaných povrchů nebo nepřes-
nosti v řádu desetin milimetru.

Eltro Šťastný se k zakázce do-
stalo díky firmě Aveton specializující 
se na akustiku, pro kterou už dříve 
podobný, nutno ovšem podotknout, 
menší model koncertní síně, zpra-
covávalo. Právě u Avetonu si model 
pro účely rozsáhlé zkoušky akustiky 
objednalo město Ostrava. Samot-
né zkoušky prováděla mezinárodní 
společnost Nagata Acoustics.

Jednotlivá měření probíhala ve 
třech turnusech, mezi nimiž vždy 
následovalo ladění modelu a odstra-

Podium uprostřed a kolem 1300 míst. Tak by měla nová ostravská koncertní 
síň podle návrhu architekta Stevena Holla vypadat.
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Gymnazisté z Hradiště vyhráli navzdory 
obří konkurenci Technologickou olympiádu
Moderní technologie, kreativita, 
schopnost pracovat se zdroji infor-
mací, týmová spolupráce – to vše 
propojuje projekt Technologické 
olympiády, jehož generálním part-
nerem je ŠKODA AUTO. Soutěže 
se zúčastnilo 416 středoškolských  
týmů z celého Česka – zastoupe-
ny byly i školy tak prestižní, jako je 
třeba Mensa gymnázium. Vítězem 
se ale nakonec stal tým Gymnázia 
Mnichovo Hradiště – septimáni Filip 
Kolomazník, Dan Razák a Lukáš 
Soustružník si tak z Fakulty elektro-
technické pražského ČVUT odváželi 
domů nejen zajímavou trofej (mimo 
jiné šek v hodnotě 30.000 Kč), ale 
zejména neocenitelnou zkušenost.
Studenti ji přibližují v rozhovoru.

Tvoříme, vyrábíme, poznáváme, učíme se
Mateřská škola v Mírové ulici se 
úspěšně zapojuje do čerpání fi-
nančních prostředků z evropských 
strukturálních a investičních fondů 
na výzkum, vývoj a vzdělání. Projekt 
Pastelky III, který na škole realizuje-
me, je spolufinancován Evropskou 
unií a je zaměřen na zvýšení kvality 
předškolního vzdělávání profesním 
rozvojem pedagogů.

V rámci projektu Pastelky III re-
alizujeme v mateřské škole i mimo 
mateřskou školu projektové dny, 
které jsou vždy vedeny s odborníky 
ve svém oboru. Nedávno uskuteč-
něné a velmi zdařilé projektové dny 
byly zaměřeny na polytechnickou  
a enviromentální výchovu. Výstu-
pem z těchto projektových dní byly 
mimo jiné výrobky, které obdržely 
maminky dětí na oslavě ke Dni ma-
tek, která proběhla na zahradě naší 
školky v Mírové ulici

Projektový den „Aranžování“
S floristkou Veronikou Zlatuš-

kovou z ateliéru Fantazie Mnichovo 
Hradiště jsme absolvovaly projekto-
vý den, který proběhl ve třídách „Be-
ruška“ a „Sluníčko“ a byl zaměřen na 
enviromentální vzdělávání. Děti se 
seznámily s podmínkami růstu rost-

lin, naučily se pojmenovat květiny  
a také jak se o květiny starat. Kaž-
dé dítě si pro svou maminku osadilo 
krásný květináč živými květinami.

Projektový den „Od písku ke sklu“
Ve třídách „Hruštička“ a „Jablíč-

ko“ nás navštívili skláři z Českého 
ráje – Eva a Karel Urbanovi. Díky 
nim už víme, z čeho a jak se vyrábí 
sklo, že je třeba sklo třídit a ukládat 
do sběrných nádob, jak se sklo zpra-
covává a jak se tvoří ze skla krásné 
výrobky. Děti si samy vyrobily barev-

ný korálek. Korálky jsme také navlé-
kaly na paměťový náramek.

Děkujeme Veronice Zlatuškové 
i Evě a Karlovi Urbanovým, odbor-
níkům ve svém oboru, za krásné  
a inspirativní dopoledne, za předání 
zkušeností, umu a přiblížení jejich 
práce dětem.

Besídka ke dni maminek
Druhá květnová neděle pat-

ří všem maminkám a babičkám.  
K oslavě jejich svátku si děti z ma-
teřské školy v Mírové ulici připravily 
společné vystoupení na školní za-
hradě. Každá třída si připravila ori-
ginální básničku a na závěr všechny 
děti zazpívaly písničku. Po velkém 
potlesku a slzičkách dojetí, přišel na 
řadu dáreček v podobě vlastnoručně 
vyrobeného šperku ze skla a kytičky. 
Co dárek, to originál, přesně jako 
maminka. Odpoledne pokračovalo  
v duchu zábavy a soutěží, které pl-
nila celá rodina. Z úsměvu na rtech 
bylo vidět, že si děti i jejich maminky 
společný čas užívají.

Učitelky
z Mateřké školy Mírová

Co vás motivovalo k účasti na 
Technologické olympiádě. Jak 
jste se jako tým dali dohromady? 

V první řadě jsme to pojímali 
jako zajímavou životní zkušenost, 
kterou by byla škoda nezískat. Zá-
roveň jsme si uvědomovali, že v pří-
padě nějakého úspěchu, se kterým 
jsme ovšem zprvu příliš nepočítali, 
bude mít účast na Technologické 
olympiádě určitou váhu v přihláš-
ce na vysokou školu. Náš tým se 
dal dohromady poté, co nás paní 
učitelka Andrlíková, naše vyučují-
cí na fyziku, upozornila na konání 
Technologické olympiády a navrhla 
nám potenciální složení týmu. Je-
likož jsme dlouholetými spolužáky, 
známe vzájemně své silné a slabé 
stránky a věděli jsme, že se budeme 
navzájem dobře doplňovat. Také nás 
spojuje zájem o techniku a inovace.

Jak vlastně soutěž probíhala?
Nejdříve se náš tým zúčastnil 

školního kola. To probíhalo online 
a naším úkolem bylo správně zod-
povědět 25 otázek, které se týkaly 
např. elektromobility, robotiky, 3D 
tisku, kyberbezpečnosti nebo 5G 
sítí. Na pořadí týmů měla vliv nejen 
správnost odpovědí, ale i doba vy-
plňování, časový limit byl tři hodiny. 
Školního kola se zúčastnilo celkem 

416 týmů z celé republiky, do finále 
postoupilo prvních 25 týmů. My jsme 
se umístili na 6. místě. Tím pádem 
nás čekalo finálové kolo, které se 
konalo 22. dubna na FEL ČVUT  
v Praze. Tam jsme měli za úkol zpra-
covat prezentaci na jedno z 10 té-
mat, která nám byla zaslána dva dny 
předem. Prezentace nesměla pře-
sáhnout pět minut a měla se zabývat 
nějakým aktuálním technologickým 
problémem a naším návrhem na 
jeho řešení. Hodnocena byla origi-
nalita nápadu, jeho proveditelnost, 
odbornost a samotná prezentace.

Pokuste se objasnit nápad, který 
jste ve finále prezentovali.

Zabývali jsme se problémem 
s nabíjením elektromobilů např. 
na sídlištích, kde by s narůstajícím 
počtem elektromobilů neustále při-
bývaly dobíjecí stanice a množství 
neestetických kabelů. Náš nápad 
spočíval ve využití určitého typu bez-
drátového nabíjení. Na parkovištích 
by se tak po vyhrazených zapuště-
ných kolejnicích pohybovalo několik 
nabíjecích desek, které by nijak ne-
překážely a dobíjely by elektromobi-
ly podle potřeby.

Proč právě váš projekt vyhrál. Čím 
porotu tolik zaujal?

Při práci na prezentacích na 
FEL jsme měli možnost konzultovat 
naše nápady s několika mentory. To 
nám určitě velmi pomohlo rozvinout 
a zdokonalit náš projekt. Co se týče 
hodnocení, nejvíce bodů jsme zís-
kali v kategorii odbornost, pravděpo-
dobně díky podrobnému vysvětlení 
principu specifického typu bezdrá-
tového nabíjení a podstaty našeho 
zlepšení.

Vítězství v celostátní soutěži je 
obrovský úspěch. Co to znamená 
osobně pro každého z vás?

Filip Kolomazník: Pro mě osob-
ně byl vždy problém určit, zda je mé 
údajné nadání na technické obory 
skutečné nebo jestli se pouze jedná 
o způsob, jak mě přimět ke studiu. 
Díky poznání mentorů, kteří jsou 
mimo pedagogiku, jsem získal větší 
sebejistotu ve svých schopnostech 
a znalostech. Také tato soutěž ve 
mně vznítila můj dlouhý zápal pro 
technické obory, protože jsem měl tu 
možnost poznat odborníky z praxe  
a poprvé ve svém životě jsem měl 
tu možnost vidět, že svět kolem nás 
mění skuteční lidé jako já. Také mi 
byly představeny problémy moderní 
doby a byla mi poskytnuta možnost 
přijít s mým vlastním návrhem na 
řešení a následně jej obhájit před 

porotci, kteří mohli naše řešení 
ohodnotit z více praktického hledis-
ka, než jak by jej s největší prav-
děpodobností ohodnotili učitelé za 
katedrami. A na závěr se to asi moc 
nehodí, ale výhra 10.000 korun není 
pro mladého studenta bezvýznamná 
peněžní částka.

Dan Razák: Pro mě osobně to 
znamená především doklad toho, že 
jsme jako tým dokázali výborně spo-
lupracovat a vytvořili jsme společně 
funkční celek. Ten, přestože byl  
z všeobecného gymnázia, dokázal 
předčít různé průmyslové a elektro-
technické školy, které se technologi-
emi více zabývají. Znamená to také 
nesmírnou radost a zároveň úlevu, 
že jsme nezklamali. Výhru beru 
mimo jiné jako určitý důkaz, že tech-
nické obory jsou pro mě ty správné.

Lukáš Soustružník: Výhra  
v Technologické olympiádě byl sku-
tečně nový a cenný zážitek. Rozhod-
ně jsem si z toho odnesl zkušenosti, 
které se dají využít v budoucnu, na 
vysoké škole. Ať je to tvorba odborné 
prezentace, samotné prezentování 
nebo konzultace s mentory. Jsem 
rád, že tento úspěch mi také může 
pomoci při přijímacím řízení na vy-
sokou školu.

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

O vítězství rozhodla myšlenka inovativního veřejného dobíjení

Projekt MAP II v červnu 
skončí. Co bude dál?
Projekt MAP II Mnichovohradišťsko 
jde do finále, má před sebou po-
sledních pár dní, než se 30. červ-
na 2022 zcela uzavře. Leč nejde o 
definitivní tečku za místním akčním 
plánováním, neboť se členkám re-
alizačního týmu podařilo uspět s 
žádostí o navazující projekt MAP III 
– to vše za podpory města Mnichovo 
Hradiště, jež je nositelem projektu a 
které si váží toho, že do regionu ply-
nou finanční prostředky na podporu 
vzdělávání pedagogů, neformálních 
vzdělavatelů, ale i rodičů či dětí a 
žáků do 15 let. 

Realizační tým MAP v nezmě-
něné podobě bude moci pokračovat 
v již započatých aktivitách, zejména 
v setkáváních členů pracovních sku-
pin, v rozvoji čtenářské či matema-
tické gramotnosti i v tématu rovných 
příležitostí. Podstatnou činností roč-
ního projektu MAP III pak bude plá-
nování aktivit pro další programové 
období, jež započne na konci roku 
2023 a které ponese jméno učitele 
národů Jana Amose Komenského. 

Co nás v červnu ještě čeká? 
Pokračujeme s praktickým kurzem 
nové informatiky, která je pro škol-
ské instituce nyní tématem číslo 
jedna. Pedagogové škol z Mnicho-
vohradišťska za sebou již mají jedno 
květnové setkání, další dvě jsou na 
programu na začátku června. Kurz 
je zaměřen na informatické myšlení, 
algoritmizaci a programování, data a 
informace, modely a informační sys-
témy, digitální technologie a základy 

robotiky. Snad bude pro všechny 
účastníky kurz zajímavým vhledem 
do této nové problematiky.

Končíme, a proto je třeba zhod-
notit dosavadní aktivity. Ti, kdo se 
během čtyři roky trvajícího projek-
tu zapojili do naší činnosti, měli 
možnost vyjádřit se k jeho průběhu 
v hodnotícím dotazníku. Na spo-
lečném setkání členů pracovních 
skupin a místních lídrů v penzionu 
U Mydlářů dojde jednak k závěreč-
nému zhodnocení projektu, jednak 
také k neformálnímu poděkování 
těm, kteří svými nápady, nadšením 
a časem přispěli k rozvoji vzdělávání 
na Mnichovohradišťsku. 

Pomyslnou tečkou pak bude ve 
středu 8. června přednáška lektora 
vědomé komunikace s dětmi Zdeňka 
Oklešťka na téma Děti, digitální zá-
vislost a my, která se uskuteční na 
sále Základní školy Studentská od 
17 hodin. Vstup je pro zájemce zdar-
ma, je ovšem nutné se na akci pře-
dem zaregistrovat na webu projektu 
(http://www.map-mh.cz/2022/05/
pozvanka-deti-digitalni-zavislost-
-a-my/). Jsou vaše děti závislé na 
technologiích? Jsou mobily, tablety 
či počítače zdrojem řady konfliktů 
mezi vámi, rodiči, a vašimi dětmi? 
Co se to vlastně v dnešní době děje 
a co s tím? Přijďte si to poslechnout! 
Věříme, že si z přednášky odnesete 
nejednu užitečnou radu.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Žáci ZŠ Studentská čtou 
dětem z mateřinky
Vrátit se alespoň na chvilku do 
mateřské školky a připomenout si 
bezstarostná dětská léta – přesně 
tato přání se v posledních měsících 
letošního školního roku plní někte-
rým žákům z osmých a devátých tříd 
Základní školy Studentská.

Po nevítané covidové odmlce 
totiž navázala naše škola po doho-
dě s paní učitelkou Helenou Char-
vátovou na předchozí spolupráci  
s Mateřskou školou Jaselská. Žáci 
našich posledních dvou ročníků tedy 
opět chodí pravidelně ve čtvrtek číst 
dětem z mateřinky pohádky. Malí po-
sluchači si tak před „spa“ nechávají 
vyprávět příběhy od holek a kluků, 
kteří jsou o zhruba deset let starší 
než oni sami.

Do každé z pěti tříd vždy přijde 
jedna čtenářská návštěva, která je 
pro děti vítaným zpestřením. Naši 
žáci jsou samozřejmě jednak po-
těšeni, že se školní výuka na chvíli 
musí obejít bez nich, jednak ale 
přicházejí z mateřinky plni dojmů  

a zjitřených vzpomínek na svá vlast-
ní školková léta a shodují se, že to 
byl pro ně zajímavý a příjemný zá-
žitek. 

Velmi děkujeme všem dobro-
volníkům, kteří se do této činnosti 
zapojili, a také paním učitelkám Ive-
tě Karglové a Ivě Pleskotové, které 
naše žáky do školky doprovází.

                                                                                                                          
Učitelé

ze Základní školy Studentská
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KINO

10. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

8. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
JIZERSKÉ HORY

8. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VYŠEHRAD: FYLM 

9. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRAŽSKÝ VÝBĚR – SYMPHONY BIZARRE

11. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOP GUN: MAVERICK

12. ČERVNA, 15:00, PROMÍTÁNÍ
ZAKLETÁ JESKYNĚ

15. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ

18. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA

19. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RAKEŤÁK

KALENDÁR AKCÍˇ

25. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PREZIDENTKA

22. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZÁZRAK

22. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PLNÁ 6

23. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 3D

24. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KDYBY RADŠI HOŘELO

26. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
Po projekci se můžete těšit na kostýmové překvapení!

29. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
TOP GUN: MAVERICK

16. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PLNÁ 6

17. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PÁNSKÝ KLUB

3. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOP GUN: MAVERICK

4. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PÁNSKÝ KLUB

5. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAKLETÁ JESKYNĚ

2. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT

1. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ 

Loutkové představení 
se Štěpánem Tučkem
Na konci dubna k nám zavítal bý-
valý žák naší školy Štěpán Tuček.
Od 1. třídy se zajímal o divadlo  
a ve družině dětem rád divadlo hrál. 
Jeho učitelem byl principál známého 
loutkového Divadla z půdy Franti-
šek Pešán. S přibývajícím věkem 
se Štěpán stále více zdokonaloval 
a děti se na jeho vystoupení vždy 
těšily. V současné době účinkuje  
v divadlech, ale mohli jsme ho vidět 
i v televizních seriálech. Přestože 
je pracovně dost vytížený, neváhal  
a do školy, na kterou 9 let chodil, 
se rád vrátil a zavzpomínal. Děti se 
na loutkové představení velmi těšily  
a s napětím sledovaly celou pohád-
ku od začátku až do konce. Děkuji 
ještě jednou Štěpánu Tučkovi za 
milou návštěvu a krásné představení 
pro naše děti. Budeme se těšit, že  

i v příštím školním roce za námi zase 
přijede s nějakou novou pohádkou.

Andrea Vobořilová, 
Základní škola Sokolovská

KČT
4. ČERVNA
VÝLET ZA ŘEMESLY DO ŽĎÁRU A ARNOŠTIC

11. AŽ 12. ČERVNA
DĚTSKÝ PŘECHOD

17 AŽ 18. ČERVNA
NOČNÍ POCHOD Z ŽITAVY DO MNICHOVA HRADIŠTĚ

MUZEUM
DO 31. SRPNA
TEN UMÍ TO, A TEN ZAS TOHLE…

MAP
8. ČERVNA, 17:00 AŽ 19:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
DĚTI, DIGITÁLNÍ ZÁVISLOST A MY

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

7. A 14. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO

2., 9. A 16. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK

2. A 9. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

1. A 8. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
PÍĎALKY – CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

3. A 10. ČERVNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA

7. A 21. ČERVNA, 17:00 AŽ 21:00
VEČER S DUNGEONS & DRAGONS

11. ČERVNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

1. ČERVNA, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI

Prožitkové učení ve školce
Květen byl plný zajímavých akcí.  
V rámci Šablon III. proběhly v naší 
mateřské škole dva výukové progra-
my Geoparku Ralsko. 

První, s názvem „Bětka na stat-
ku“, byl zaměřený na domácí a hos-
podářská zvířata, zahradu, bylinky  
a jejich využití. Během programu se 
střídaly pohybové, rytmizační, vý-
tvarné i hudební aktivity. Paní lektor-
ky si s dětmi nejprve povídaly, co vše 
roste v sadu. Pak přišlo na řadu po-
znávání domácích a hospodářských 
zvířat, napodobování jejich zvuků  
a zjišťování, čím se živí. Porovnávaly 
se rozdíly mezi savci a člověkem. 
Děti postavily zvířátkům ohrádky, 
určovaly jejich počet. Seznámily 
se s životem ptáčků, vyzkoušely si 
stavění hnízda i zobání. Posloup-
nost si procvičily při řazení obrázků, 
tématem bylo líhnutí ptáčků. Na zá-
věr si všechny děti vyrobily sáčkový 
bylinkový čaj. Největším zážitkem 
však bylo, že si mohly vlastnoručně 
vyzkoušet, jak se dojí koza. A přes-
tože byla pouze dřevěná, svoji funkci 
splnila.  

Druhou akcí Geoparku Ralsko 
byl výukový program „O květinách  
a semenech“.  I zde byly využity 
různé formy a metody práce. Během 
poznávání děti opět zapojily všechny 
smysly. Veškeré aktivity byly vedeny 
zábavnou formou. Činnosti probíha-
ly jak ve skupinách, tak i samostat-
ně. Děti prozkoumávaly semínka  
a květiny ze zahrady i z louky, při-
řazovaly semínka, rozeznávaly je 
podle hmatu. Strukturu květin po-
zorovaly lupou, sestavovaly obrázky 
květin, stonožek, vyrobily si vlastní 

motýly, atd.  Oba programy probíhaly 
jak ve třídě, tak i na školní zahradě. 

Další neméně zajímavou akcí 
byla ukázka hasičské techniky na 
zahradě mateřské školy. 

Hasiči k nám přijeli s dvěma vel-
kými auty a podrobně dětem popsa-
li, ukázali a předvedli, co vše musí 
hasič mít při zásahu na sobě, jaké 
nástroje a k čemu využívá, co vše 
mají v autech a proč. Potom dětem 
pomohli vylézt nahoru a na chvilku 
se podívat i do kabiny řidiče. Kdo 
chtěl, mohl vyzkoušet přilbu, některé 
části oděvu nebo si potěžkat hadici. 
Na závěr jsme všichni sledovali, jak 
vysoko a daleko může voda z hadice 
dostříknout. To byl pro děti nevšední 
zážitek, voda totiž přestříkla přes ce-
lou mateřskou školu! 

Prožitkové učení je pro děti 
nejen zábavnější, ale i v mnohém 
přínosnější. Děkujeme lektorkám  
z Geoparku Ralsko i našim hasičům! 
Už teď se těšíme na další zajímavé 
akce!

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská

Tanečníci Aneta a Filip 
opět na stupních vítězů
Z kraje května se v Mladé Boleslavi 
uskutečnila amatérská taneční sou-
těž s názvem Středočeský taneční 
pohár 2022. Středočeský kraj vyzval 
žáky základních i středních škol, 
víceletých gymnázií i středisek vol-
ného času a dětských domovů. Veš-
kerá covidová opatření opadla, a tak 
mohli tanečníci po delší pauze opět 
zažít tu pravou soutěžní atmosféru. 

Sourozenecké duo Aneta Kou-
delková a Filip Koudelka pro tuto 
příležitost nacvičili pod vedením 
paní Mileny Pospíšilové a za výraz-
né pomoci Dana Koudelky tanec na 
skladbu Milion snů. A zabodovali. 
V oblastním kole obsadil jejich mini 
tým první místo, takže postupují do 
kola krajského. To se uskutečnilo 18. 

května v Mladé Boleslavi.
Děkujeme za skvělou reprezen-

taci a přejeme hodně štěstí v dalším 
kole!

Učitelé, 
Základní škola Studentská

30. ČERVNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ

1. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PREZIDENTKA

2. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ

OSTATNÍ

4. ČERVNA, 15:00, PLÁŽ NA KAMÍNKÁCH U JIZERY
CHILLOUT & COCKTAILS

6. ČERVNA, 15:00, NÁROŽÍ ULIC LIDICKÁ A OBRÁNCŮ MÍRU
ODHALENÍ LIDICKÉ RŮŽE

10. ČERVNA
NOC KOSTELŮ

10. ČERVNA, 20:00, VOSTROV OPEN AIR CLUB
KONCERT KAREL KAHOVEC + THE BEATLES REVIVAL

11. ČERVNA, 14:00, FARA DOLNÍ KRUPÁ
KRAJANKA: TA NAŠE PÍSNIČKA ČESKÁ

11. ČERVNA, 10:00, KURTY ZA SOKOLOVNOU
OSLAVA 85 LET VOLEJBALU V MNICHOVĚ HRADIŠTI

15. A 29. ČERVNA, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST MÚ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

15. ČERVNA, 19:00, FARA DOLNÍ KRUPÁ
JAROSLAV DUŠEK: ČTYŘI DOHODY (VYPRODÁNO)

17. ČERVNA, 18:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
VÝROČNÍ KONCERT - 35 LET ZVONKŮ

18. ČERVNA, START V LOMNICI N. POPELKOU, TRASA VEDE PŘES MH
TATRA V ČESKÉM RÁJI 

4. ČERVNA, 13:00, AREÁL MSK A TENISOVÉHO KLUBU
RODINNÝ DEN

4. ČERVNA, 10:00, MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ KOPRNÍK
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MODELÁŘSKÉHO KLUBU VESELÁ

20. ČERVNA, 17:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

25. ČERVNA, 20:30, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
NOC NA KARLŠTEJNĚ
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Mladší žáci Sokola brali na MČR bronz!
Letošní sezóna mladších žáků byla 
od začátku nadějná. V covidové 
přestávce se nám povedlo dát do-
hromady partu kluků, kteří patřili do 
kategorie mladších žáků, ale tím, že 
trénovali s několika staršími žáky, od 
začátku budili dojem, že svou ka-
tegorii výkony převyšují. Kluci hráli 
společně se třemi staršími žáky kraj-
ský přebor i Český pohár starších 
a současně dominovali v krajském 
přeboru své kategorie. Ten vyhráli 
bez jediné porážky před Jiskrou 
Nový Bor a Duklou Liberec. Proto už 
v průběhu sezóny bylo jasné, že tato 
parta by mohla opět šířit věhlas vo-
lejbalistů z Mnichova Hradiště.

V sobotu 9. dubna jsme v Mni-
chově Hradišti uspořádali první kolo 
mistrovství ČR mladších žáků. Na 
kvalifikaci dorazily týmy Sokolova, 
Kladna, Nového Boru a Rychnova 
nad Kněžnou a mimo soutěž také 
Slávia Hradec Králové, která měla 
jako pořádající klub účast ve finá-
le jistou. Kvalifikaci jsme rozehráli 
výhrou nad Jiskrou Nový Bor 2:0 
(19, 13) a vítězstvím nad Kladnem 
2:1 (-19, 16, 4). V obou zápasech 
se nám nepovedly začátky, s Bo-
rem jsme set zachránili, s Kladnem 
ne, ale úspěšně jsme zápas otočili  
a v tie-breaku již dominovali. Poté 
jsme zdolali Sokolov 2:0 (16, 23)  
a na závěr kvalifikace Rychnov 2:0 
(3, 19), kdy si zahráli i hráči z lavič-
ky. V utkání se Slávií Hradec Králové 
jsme v sokolovně podlehli 0:2 (-19, 
-23), což ale nemohlo zkalit naši ra-
dost z jasného postupu.

Stejně jako před kvalifikací 
jsme si týden před republikou udě-
lali přípravný kemp před finálovým 
turnajem. Herní výkony na něm byly 
poznamenány drobnými bolístkami 
a nezdálo se, že náš tým bude ve 
vrcholné formě. Navíc v den odjezdu 
na republiku přišla jobovka, že jedna 
z opor, hostující Tadeáš Baranovský, 
dostal neštovice. Bez jeho účastí 
jsme se tedy museli obejít.

V pátek 6. května jsme dorazili 
do Hradce Králové a hned v prvním 
zápase naší základní skupiny měli 

těžkého soupeře. Nastoupili jsme 
proti SK Kolín, který byl jedním z as-
pirantů na postup. Po vyrovnaném 
průběhu sady jsme ji uhráli v kon-
covce, ale druhý set se od začátku 
vyvíjel lépe pro soupeře. Ten šel 
do konce sady s jasným náskokem 
a vedl dokonce 24:19, díky úspěš-
nému útoku Tomáše Skřivana jsme 
odvrátili první setbol a následně díky 
kvalitní plachtě Šimona Správky tře-
mi přímými body a dvěma dohraný-
mi míči otočili již téměř ztracený set. 
Porazili jsme SK Kolín 2:0 (22, 24)  
a připsali si veledůležité tři body. 
Hned v následujícím zápase jsme 
zvládli roli favorita a proti VS Ostra-
va zvítězili 2:0 (10, 14) a po prvním 
dnu vedli skupinu. Naopak na sou-
sedním kurtu Sokolov zdolal České 
Budějovice, které stejně jako my po-
stoupily z prvního místa v kvalifikaci 
a měly být spolufavoritem skupiny.

Sobotní program jsme zahájili 
utkáním proti známému týmu z kvali-
fikace Volejbal Sokolov s výsledkem 
2:1 (13, -15, 8) a měli s ním velkou 
práci. Naštěstí se kluci dokázali  
v tie-breaku vrátit ke své pečlivé hře 
a soupeři nedali šanci. V posledním 
utkání základní skupiny jsme zdolali 
po boji Jihostroj České Budějovi-
ce 2:0 (25, 14), kdy první sada byl 
velký boj a nedařilo se nám moc na 
přihrávce, ale v druhé sadě už si za-
hrála i celá lavička a soupeř rezigno-
val. Vyhráli jsme základní skupinu a 
do čtvrtfinálové si přenesli pět bodů 
za výhry nad Kolínem a Sokolovem.

Krátce po dohrání základních 
skupin nás čekal další těžký soupeř, 
Tesla Brno. Vyhráli jsme 2:0 (20, 11) 
díky přesné hře a lepšímu podání. 
Díky tomu jsme mohli míče dohrá-
vat útokem, kde spolehlivě bodoval 
především Vítek Kysela. Poslední 
sobotní utkání jsme za soupeře měli 
TJ Nový Jičín 2:0 (21, 17). Naše 
strategie byla založena hlavně na 
útočném podání a dobré obraně  
s minimem chyb při útoku. Po sobo-
tě jsme byli jediným neporaženým 
týmem celého finálového turnaje, 
protože Lvi Praha podlehli 1:2 Kolí-
nu a hradecká Slávia týmu Jirkova.

Do nedělních bojů jsme vstupo-
vali již s jistotou postupu do semifi-
nále, což se trochu projevilo na psy-
chice. Se Lvy Praha jsme prohráli 
0:2 (-15, -15) a do semifinále šli jako 
druhý tým naší skupiny proti Slávii 
Hradec Králové, která vyhrála za-
motanou druhou skupinu, kde před 
posledním kolem mohly postoupit 
kromě Karlovarska všechny týmy.

Semifinále se hrálo na domá-
cím hřišti Slávie a oba týmy měly 
hlasitou podporu. První set byl vel-
mi vyrovnaný a domácí byli vždy  
o malý krůček před námi. Zásluhou 
několika drobných chyb se nám ne-
povedlo otočit koncovku a prohráli 
jsme 24:26. Naopak ve druhé sadě 
jsme hráli mnohem lépe a s převa-
hou jí vyhráli. Plni optimismu jsme šli 
do tiebreaku, ale za stavu 2:2 přišel 
na podání hráč HK Krejčík a rozstří-
lel nás vynikající plachtou. Prohráli 

jsme 1:2 (-24, 17, -2) Tenhle zápas 
kluci obrečeli a nedivil jsem se jim, 
finále bylo blízkou a přitom daleko.

Do zápasu o třetí místo proti 
Happy Sport Opava jsme nastoupili 
ještě pod vlivem emocí a nedařilo se 
nám. Museli jsme sáhnout několikrát 
k tajmům a také ke střídání. Nako-
nec jsme ale optimální sestavu na-
lezli. Zvládli jsme úspěšně koncovku 
druhého setu a po něm i tiebreak, 
který rozhodla série Vítka Pospíši-
la na podání. Opavu jsme porazili 
2:1(-15, 23, 13) a po utkání mohl 
vybuchnout gejzír radostných emocí 
na naší straně kurtu. Bronzové me-
daile si tahle parta i trenéři za práci s 
ní určitě zasloužili a po zklamání ze 
semifinále si mohli všichni tentokrát 
vychutnat radost z vítězství. Náš ka-
pitán a nahrávač Tomáš Skřivan byl 
rovněž vyhlášen nejužitečnějším 
hráčem celého mistrovství. Byl mo-
torem týmu a uhrál spoustu důleži-
tých míčů včetně toho posledního v 
zápase o třetí místo, kdy se na chvíli 
transformoval do role smečaře, při-
hrál si podání a našel recept jak pře-
konat obranu soupeře. Jeden hráč 
však neznamená v kolektivním spor-
tu nic bez spoluhráčů. Pochválil bych 
tedy rozhodně celý tým: Vítka Kyse-
lu, Martina Bendu, Vítka Pospíšila 
a Ondřeje Štejnara, Marka Janstu, 
Jakuba Krejčiříka, Štěpána Bubení-
ka, Ondřeje Švejdara a Tondu Mar-
cína. Důležitým článkem sestavy byl 
hostující Šimon Správka, který týmu 
pomohl na pozici druhého smečaře. 
Nesmím jako na součást týmu zapo-
menout ani na Tadeáše Baranovské-
ho, který výborně odehrál kvalifikaci. 
Je velká škoda, že ho nemoc vyřadi-
la z účasti na finále. Třeba bychom  
s jeho spolehlivou smečí byli ještě 
výš. Z lavičky tým řídili trenéři Jiří 
Skřivan a Luděk Maier

Naprostá většina týmu jsou Hra-
dišťáci, takže se třeba ještě dočká-
me dalších úspěšných výsledků za 
rok nebo za dva. Nyní je čas slavit 
bronzové medaile.

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Hasiči SDH Sychrov se 
chystají na novou sezónu
V pátek 15. dubna se na sychrov-
ském hasičském hřišti sešli členové 
místního SDH a zahájili přípravy na 
letošní sezónu. Po zimním odpo-
činku je potřeba připravit hřiště na 
trénování, abychom mohli Sychrov 
dobře reprezentovat v seriálu požár-
ního sportu Jizerská liga 2022. 

Na hřišti bylo potřeba posbírat 
polámané větve z naší krásné bří-
zy, aby nám neponičily zařízení na 
údržbu trávníku. Poté se muži pus-
tili do sekání a vertikutace travnaté 
plochy a ženy osely potřebná místa 
travním semenem. 

Mezitím další členové hasič-
ského spolku vyráběli zábradlí ke 
schodům, aby se po nich dalo bě-
hem akcí, které se na hřišti pořádají, 
bezpečně dostat ke stánkům. Děv-
čata se pustila do natírání schodů  
a buňky na potřebný materiál. Poča-
sí bylo příznivé a my jsme stihli vše, 
co jsme chtěli. 

Náš první trénink se uskutečnil 
24. dubna a zdá se, že jsme přes 
zimu nic nezapomněli. Každopádně 
to uvidíme na blížících se soutě-

žích. Naostro jsme začali 14. května  
v Bechově. Budeme rádi, pokud 
nám budete v aktuální sezóně dr-
žet palce. A pokud budete mít čas 
a chuť, srdečně vás zveme na ha-
sičskou soutěž, která se v Sychro-
vě uskuteční 25. června.  Družstvo 
mužů se na startovní čáru postaví 
v 10 hodin a předpokládaný konec 
soutěžního klání bude kolem 14. ho-
diny. Ve stáncích se na vás budou 
těšit naši přátelé nejen s točeným 
pivem a limonádou, ale také s něčím 
na zub. Budeme rádi, když k nám 
dorazíte a budete nám držet palce.

Za SDH Sychrov
Zdeňka Stará 

Během závodu ve Veselé zvážili rozhodčí 173 kg ryb
Za podpory rybářských potřeb Na 
Háku, Středočeského územního 
svazu Českého rybářského svazu 
a města Mnichovo Hradiště jsme po 
dvou letech uspořádali rybářský zá-
vod RZ Veselá.
   Všichni jsme se těšili, protože 
pauza byla dlouhá. V pátek večer 
bylo připraveno zázemí a druhý den 
od rána probíhala prezence závod-
níků. První nedočkavci dorazili již  
v půl čtvrté. Do startu závodu, který 
je tradičně v šest hodin, se zaregis-
trovalo na 76 závodníků. Od rána 
krásně svítilo sluníčko. Brzy se udě-
lalo teplo. Prostě ideální počasí na 
ryby. I ty šupinaté „potvory“ nebyly 
proti a udělaly závod hezčím. 

Na Veselé se loví na všech-
ny způsoby dle rybářského řádu. 
Nahozeno bylo na položenou, fee-

Nabitý květen a netradiční 
červen s klubem turistů
Květen je bezesporu jedním z nej-
hezčích turistických období roku. 
Rozkvetlé aleje, sady a louky nás 
postupně lákají z nížin i do vyšších 
poloh. Po dvou hubených covido-
vých letech jsme letos konečně celý 
květen mohli využít i pro společnou 
turistiku. A s Klubem českých turistů  
Mnichovo Hradiště jsme ho využili 
vrchovatě.

První polovina května byla ve 
znamení skal. Hned na první máj 
jsme zavítali na náš téměř domovský 
skalní hrad Valečov mezi rozkvetlé 
třešně. Druhý květnový svátek jsme 
navštívili nejen jarní bukové háje, ale 
i skály u Oldřichova v Hájích. Již po 
několikáté naše kroky směřovaly i na 
skalní hrádek Drábovnu a do Malé 
Skály. Tematickou sérii jsme zakon-
čili ve skalním městě a u skalního 
hradu ve Sloupu v Čechách nebo  
v nedalekých Havraních skalách. 
Během víkendového pobytu ve Slou-
pu se základnou ve stylové vile Her-
berk Ferdinanda Dobrotivého, kam 
jsme se vrátili po třech letech, jsme 
však měli možnost objevovat i Lužic-
ké hory. Řada z nás vyrazila na vrch 
Klíč, někteří zdolali i zlověstný Ortel.

Již po uzávěrce Kamelotu jsme 
vyrazili Polabím z Libice nad Cid-
linou do Poděbrad a z Jičína do 
Valdštejnské lodžie a k valdickému 
klášteru, toho času věznici. V plánu 
byl vodácký víkend. Poprvé jsme si 
vybrali řeku, která neteče za našimi 
humny – Divokou Orlici a Orlici. Ka-
ždý rok se také snažíme zvelebovat 
některá místa v našem bezprostřed-
ním okolí. Poslední květnovou stře-

du jsme přiložili ruku a zkrášlili pláž 
Na Kamínkách.

A jaké máme plány na červen? 
Především trochu zvolníme zběsilé 
jarní tempo, zato budou naše akce 
celkem neobvyklé. Mnichovohradišť-
ské muzeum pořádá ve spolupráci 
s námi v sobotu 4. června Výlet za 
řemesly. Půjdeme do Žďáru, kde si 
prohlédneme historickou kovárnu  
a keramickou dílnu, a následně do 
Arnoštic na biofarmu. Čekají nás 
také dva víkendové pochody. Nej-
prve to v sobotu 11. června bude 
dětská výprava na zámek do Svijan  
a dále na zříceninu Zásadku, kde 
plánujeme po dohodě s panem 
správcem s dětmi přespat. Pro tu-
ristické „extremisty“ je naplánován 
noční pochod. Vyrážíme v pátek 17. 
června z německé Žitavy. Tipněte si, 
zda a kdy dojdeme až do Mnichova 
Hradiště. Čeká nás více než 60 ki-
lometrů.

Zatím bez konkrétního termínu 
je setkání na pláži Na Kamínkách 
spojené s piknikem a vyhodnoce-
ním akce 100 jarních kilometrů, do 
které se zatím zapojilo 25 „sběračů“.  
A jistě si pro nás něco připraví i se-
niorská „sekce“ KČT, a také nebude 
určitě chybět závěrečný červnový 
tajný výlet. Sledujte proto naše 
webové stránky www.kctmh.cz, 
facebook KCTMnHradiste nebo ode-
bírejte náš newsletter, který rozesílá 
předsedkyně Markéta Tomášová 
(hingina@seznam.cz).

Ondřej Šindelář,
KČT, odbor Mnichovo Hradiště

Osazenstvo víkendového pobytu KČT MH ve Sloupu v Čechách.

der a plavanou. V půl deváté byla 
přestávka, kterou závodníci využili  
k občerstvení. Pro rozhodčí to byl 
čas k vážení úlovků. Do hodnocení 
se započítávají všechny ulovené 
ryby a rozhoduje hmotnost. Po ce-
lém revíru bylo co vážit. Většině 
se podařil nějaký ten úlovek hned  
v prvním kole. Nejčastěji to byli cejni, 
plotice, okouni. Ulovilo se i dost kap-
rů a dokonce několik amurů. Druhá 
polovina byla odtroubena a opět se 
ve vezírcích hromadily ulovené ryby. 
Vzhledem k vyrovnanému čelu zá-
vodu se makalo až do konce. Ten 
byl naplánován na půl dvanáctou. 
Na řadu přišlo opět vážení úlovků  
a pak už zbývalo vše sečíst.

   Celkem rybáři nachytali 173 kg ryb. 
Tím nejlepším a vítězem letošního 
ročníku se stal Richard Jón. Na jeho 
kartě na konci závodu bylo 12.100 
bodů. Na druhém místě skončil 
David Szotkowski se ziskem 9.230 
bodů a o stupínek níže pak Ond-
řej Tuček s 8.040 body. Podrobné 
výsledky a fotogalerii naleznete na 
webu rybářů z Mnichova Hradiště.
   Poděkování patří všem zúčastně-
ním. Nejen my, ale všichni ostatní, 
co pořádáme různé akce, je děláme 
pro vás. Pokud je budeme mít i na-
dále pro koho dělat, bude to dobré.

Josef Ďurček,
ČRS, MO Mnichovo Hradiště

V MSK rostou další výborní fotbalisté
Starší přípravka, naši nejmladší borci, kteří již hrají soutěžní 
utkání, si velmi úspěšně vedou v soutěži Libereckého krajského 
přeboru. Zápasy se hrají na hřištích menších rozměrů v týmech o 
pěti hráčích a jednom brankáři. Střídá se hokejovým způsobem, 
takže si zahrají všichni hráči. V květnu, ve dvou po sobě jdoucích 
utkáních, naši pětkrát vyhráli a jednou remizovali. Nyní přinášíme 
výsledky utkání s Jabloncem na domácím hřišti a s Rumburkem 
na hřišti soupeře. Je vidět, že pod trenérskou taktovkou Pavla 
Knespla, Tomáše Rambouska a Petera Sýkory rostou v MSK dal-
ší vynikající fotbalisti! Nejlepšími střelci probíhající sezony jsou 
zatím Kryštof Wlczek (38 branek), Matěj Trpkoš (17), Alex Spišák 
(17), Eliáš Dufek (12), Matěj Knespl (10) a Štěpán Štafl (10).

Ondřej Knobloch, Mnichovohradišťský SK

Výsledky
MSK – Jablonec 6:5 

(Wlczek 3, Spišák, Trpkoš, Alnatour)
MSK – Jablonec 11:1 

(Wlczek 4, Trpkoš 3, Štafl, Kraušner, Hora, Spišák)
Rumburk – MSK 4:14 

(Wlczek a Štafl 4, Dufek 2, Knespl, Alnatour, 
Trpkoš, Kraušner)

Rumburk – MSK 4:17 
(Trpkoš 5, Dufek a Knespl 4, Wlczek 2, Alnatour, 

Štafl)
Rumburk – MSK 1:2 

(Spišák, Sýkora)
Rumburk – MSK 3:3 

(Spišák 3)
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Opice i chameleoni: zvířecí 
návštěvy v Modrém kameni
V Domově Modrý kámen jsme 20. 
dubna přivítali roztodivná zvířátka 
všeho druhu. Pan Jareš k nám zaví-
tal se svým programem: „Nevšední 
zvířátka chovaná v domácnostech“. 
Představil nám dva druhy chame-
leonů, křepelek, zebřičku, králíka. 
Součástí programu byla také ukázka 
krásných holubů – stejný druh, který 
pomáhal v pohádce O Popelce třídit 
hrách a čočku. Rádi jsme zhlédli vy-
stoupení malé čivavy, do kterého se 
zapojily i přítomné děti. Ale hřebem 
odpoledne bylo vystoupení opičky, 
konkrétně kosmana bělovousého. 

Naši klienti si mohli zvířátka 
nejen prohlédnout, ale i pohladit. 
Každá taková návštěva je pro naše 
klienty zpestřením všedních dní a 
udělá nám vždy radost. Akce byla 
financována z projektu Zvířecí ná-
vštěvy v zařízeních pro seniory. 

Projekt je realizován za pomoci 
Nadačního fondu Českého rozhlasu 
a jeho sbírky Ježíškova vnoučata.

Renata Poláková, ředitelka, 
Domov Modrý kámen

Dětský pěvecký sbor Zvonky 
oslaví 35. narozeniny
V pondělí 19. října roku 1987 se 
uskutečnily, tehdy v Klubu pracují-
cích LIAZ, první přijímací zkoušky 
do nově vznikajícího pěveckého 
sboru. Výsledkem byla necelá pa-
desátka dětí se zájmem začít zpívat  
v pěveckém sboru a odhodlání sbor-
mistrů předávat svoje zkušenosti  
z pěveckých sborů novým svěřen-
cům.

Od té doby uplynulo již 35 let  
a mnohé se změnilo. Postupem 
času vznikly přípravné pěvecké sbo-
ru Koťata a Zvonečky, přibyl i pěvec-
ký sbor dospělých Continuo složený 

z bývalých zpěváků dětského sboru. 
Pěveckými sbory prošly stovky dětí, 
dnes v nich zpívají již děti prvních 
zpěváků.

Pokud byste měli chuť oslavit 
spolu s dětmi 35. narozeniny sboru, 
přijměte pozvání na koncert, který 
se uskuteční v pátek 17. června v 18 
hodin v sále Základní školy Student-
ská v Mnichově Hradišti. Již teď se 
na vás těší Koťata, Zvonečky, Zvon-
ky a Continuo.

Alena Hejlová,
Zvonky

Kadeřnický 
salón

v Mnichově 
Hradišti

pronajme 
zařízené místo 
pro kadeřnici  
a pedikérku

Kontakt: 
Jitka Černíková

607 287 437

INZERCE

Civilní bezpečnostní služba přijme do pracovního poměru 

studenty - osoby se ZPS - starobní důchodce na pozici 

PRACOVNÍK OSTRAHY A RECEPCE. 

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

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

INZERCE

Autorské čtení z knihy veršů
V pátek 6. května se konalo v restau-
raci U Kašpárků ve Žďáře příjemné 
podvečerní posezení. Jednalo se 
o autorské čtení z knihy poezie Na 
potkání, jejíž autorkou je Ludmila 
Kotková z Šimonovic u Liberce. 

Paní Kotková je regionální spi-
sovatelkou známou především bar-
vitým popisem krás života a přírody. 
Je autorkou několika knih, poslední 

její vydanou publikací je právě kniha 
s názvem Na potkání. Dvacítka pří-
znivců poezie se měla možnost za-
poslouchat do veršů o kráse života, 
přírody a lásky. Všem zúčastněným 
se večer líbil a odcházeli s pocitem 
příjemně stráveného času.

Věra Šnajdrová

Josefa Brože, učitele a básníka ze Lhotic, 
připomíná pamětní deska před jeho domem
Obyvatelé Lhotic se v neděli 15. 
května setkali před domem zdejšího 
rodáka Josefa Brože (1921-2020), 
učitele a básníka našeho kraje, aby 
mu tu odkryli pamětní desku.

Vznik i samotné odhalení orga-
nizoval místní osadní výbor, podobu 
pomníku navrhl MgA. Pavel Ševců. 
Oblíbeného pěvce pana Brože, sla-
víka, zhotovil kněžmostský kovář, 
ornitolog a uznávaný znalec slaví-
ků Pavel Kverek. Slavnost odhalení 
provázeli svým přednesem vybra-
ných autorových veršů Josef Kettner, 
Vilma Barusová a Alena Pospíšilová. 
Přítomni byli nejen členové rodiny, 
ale i básníkovi přátelé, bývalí žáci  
i starosta města Mnichova Hradiště 
Ondřej Lochman. Posezení se ná-
sledně konalo na pozemku u rybní-

ka, který Brožovi obci věnovali pro 
konání společenských akcí. 

Pamětní tabulka je doplněna  
o QR kód, jehož prostřednictvím 

si zájemci mohou načíst webovou 
stránku s životopisem Josefa Bro-
že, který jsme v městském muzeu 
sepsali a který jsme rovněž doplnili  

o osobní i dobové fotografie.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Senioři zamíří na Mostecko
Mladoboleslavský spolek Senioři 
nejen sobě zve zájemce z Mnicho-
vohradišťska na červnový výlet, na 
který vypravuje autobus s možností 
nástupu v Mnichově Hradišti, Veselé 
a Bakově nad Jizerou. 

Výlet se uskuteční ve středu 15. 
června a jeho cílem bude zámek 
Jezeří, hrad Hněvín a město Most, 
kde účastníky čeká prohlídka kos-
tela. Odjezd z Mladé Boleslavi od 
Domu kultury je naplánován v 7:00 
(sraz v 6:45), v 7:30 bude autobus 
v Mnichově Hradišti u zdravotního 

střediska, v 7:35 ve Veselé a v 7:45 
v Bakově nad Jizerou na Trenčíně 
(Pražská ulice). Očekávaný návrat 
je v 16 hodin. Cena dopravy činí 590 
Kč a je kalkulována dle aktuální ceny 
pohonných hmot.

Přihlášky můžete zasílat  
e-mailem na info@seniorinejenso-
be.cz. Veškeré podrobnosti najdete 
na webu www.seniorinejensobe.cz. 
Bližší informace poskytne také Josef 
Bucman na telefonu 733 505 832.

Petr Novák

Žákům z Hubálova se dařilo...
V průběhu letošního dubna žáci 
Středního odborného učiliště Hu-
bálov opět předvedli svou zručnost.  
V celostátní soutěži opravářů země-
dělských strojů konané 21. dubna  
v Bystřici nad Pernštejnem nás 
úspěšně reprezentoval Václav Me-
duna, žák třetího ročníku. 

V sobotu 23. dubna se konala 
Traktoriáda Vyskeř. Výprava našich 
žáků se zúčastnila s traktorem Zetor 
6911, který si na tuto akci připravili 
žáci zájmového kroužku. Za volant 
traktoru usedli a náročný terén zdo-
lávali třeťáci Tomáš Hlaváč a Tadeáš 
Jíra.  

Ve středu 27. dubna se konalo 
ve frýdlantské střední škole krajské 

kolo v jízdě zručnosti traktorem  
s přívěsem. Naši školu reprezen-
tovali tři zástupci, přičemž Tomáš 
Hlaváč zvítězil a Dominik Chlupáč 
skončil na druhém místě. 

Radka Pitrmocová, 
SOU Hubálov Hřiště za sokolovnou bude 

patřit oslavě 85 let volejbalu
V letošním roce si připomínáme 85 
let organizovaného volejbalu v Mni-
chově Hradišti. TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci s městem   
a dalšími partnery v této souvislosti 
zve na oslavu, jež se uskuteční 11. 
června na kurtech za sokolovnou.

Celodenní akce bude zahájena 
úderem 10. hodiny malým turnajem 
žáků a žákyň, na nějž bude ve 13 
hodin navazovat volný turnaj přícho-
zích. Od 15 hodin je na programu 
exhibice žen a od 16 hodin společ-

né focení všech účastníků. V 16:30 
bude zahájena exhibice mužů a po 
18. hodině volná zábava. V areálu 
volbejalového oddílu bude po celý 
den zajištěné občerstvení, volejba-
listé rovněž připravují přehled vý-
sledků oddílu za posledních pět let 
včetně fotografií.

Více informací poskytne Zdeněk 
Blažek (605 226 328) a Jiří Skřivan 
(604 292 397).

Martin Weiss
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ANO
Jak vnímáte neustálé zdražování takřka všeho? Myslíte, že je 
město připraveno pomoci sociálně slabším spoluobčanům?

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 Žijeme pro Hradiště.

Připlatili jsme si za 
jídlo, služby energie. 
Myslím, že vlastně 

opravdu úplně za všechno. Když se 
totiž zdražují vstupy, nelze to nepro-
mítnout do cen výstupů. Již nynější 
situace je pro mnoho rodin důvodem 
k nespavosti. A možná bude hůř. 

Jestli je město připraveno nějak 
pomoci sociálně slabším spoluob-
čanům, po pravdě vůbec netuším, 
ale byla bych moc ráda, abychom 
se vyvarovali bezhlavé a hlavně 
bezmezné pomoci ukrajinským přá-
telům v době, kdy naši spoluobčané, 

zejména rodiče samoživitelé, jsou 
na pokraji chudoby. Myslím, že i rodi-
nám s napjatým rozpočtem může být 
podobná pomoc ve velkém opravdu 
líto, protože oni mnohdy na žádné 
dávky nárok nemají. Jejich frustrace 
musí být ohromná. Proto jsem se 
zapojila do projektu „Fandi mámám“.

Jde projekt, v rámci něhož mů-
žete najít jednotlivé maminky samo-
živitelky a seznámit se s jejich kon-
krétními potřebami. Nedávno jsme 
kupovali lístky do kina k narozeni-
nám pro malou holčičku. Návštěvu 
kina měla vysněnou už dlouho, ale 

  Jana Šťastná (ANO)
když maminka poplatí vše nutné 
(včetně tržního nájmu), na podob-
né „vymoženosti“ jednoduše nemá. 
Také se mi líbí projekt „Obědy do 
škol“, do kterého se zapojuje stále 
více rodin, respektive žáků, pro které 
je oběd mnohdy jediné opravdové 
jídlo za celý den. A nejde jen o to se 
najíst, ale také trávit čas se ploužáky 
mimo školu. 

Asi tím chci říct, že nejenom 
ukrajinští přátelé potřebují naši po-
moc, stačí se rozhlédnout kolem 
sebe.

Na úvod se sluší zmí-
nit, že zdražování je 
důsledkem několika 

faktorů a událostí, přičemž s někte-
rými z nich stát ani obce nepočítaly. 
Z dlouhodobého hlediska se jedná  
o následky nesystematického zvyšo-
vání cen některých komodit a nee-
xistence jejich zastropování, vysoké-
ho státního dluhu a za poslední dva 
roky vydávání kompenzací během 
koronavirové krize. Navyšování cen 
ropy, plynu a elektřiny je především 
důsledkem agrese Ruska na Ukra-
jině. S cenami ropy a energií jsou 
úzce spjaty ceny celého spotřebního 
řetězce, proto dochází i k navyšová-

ní cen v této oblasti.
Naše město je připraveno 

sociálně slabším spoluobčanům 
pomáhat, a to adresně těm lidem  
a rodinám, které se ocitnou v nou-
zi. Mnichovo Hradiště má mnoho 
nástrojů, jak řešit individuální nouzi 
prostřednictvím sociálního odboru  
(a komise) ve spolupráci s nezisko-
vými organizacemi, které na území 
města své služby poskytují. Za po-
sledních několik let počet organizací 
poskytujících své služby občanům 
Mnichova Hradiště vzrostl, a jejich 
pomoc je tak ještě více adresná  
a „šitá“ na míru jednotlivým přípa-
dům. Zejména skrze terénní sociál-

  Vendula Šeflová (ŽpH)
ní služby jsme schopni identifikovat 
konkrétní osoby, které aktuálně po-
moc potřebují, avšak při zachování 
anonymity příjemce služby.

Občané, kteří se ocitnou v tíživé 
životní situaci, se kterou si sami ne-
umí poradit, se mohou obrátit jak na 
sociální odbor, tak přímo na posky-
tovatele služeb, jejichž seznam je  
k dispozici na webové stránce www.
socialnisluzbyvmh.cz, kde jsou ži-
votní situace rozděleny do kategorií 
pro snadnější orientaci.

Věřím, že jako město vlnu zdra-
žování ustojíme a zvládneme po-
moci těm, kteří naši pomoc nejvíce 
potřebují.

Tématem dnešního 
povídání je takzvaná 
drahota a její dopady. 

Na začátku svého pří-
spěvku bych chtěl opět všechny po-
zdravit a popřát hezké dny a hlavně 
hodně zdraví. Jaro se nám rozeběh-
lo do krásy, vše se probudilo k živo-
tu. Stromy a rostliny kvetou a nový 
život začíná. Obchody s nabídkou 
pro zahrádkáře se plní zákazníky  
a na parkovištích před nimi opět není 
kde zaparkovat. To samé je i před 
supermarkety. Hlavně když zákazní-
ka nalákají na nějakou tu slevu. 

Slovo „sleva“ působí na lidi jako 
červený hadr na býka. Lidé toto ma-
gické slovo zbožňují a jakmile se 
někde objeví, okamžitě nakupují. To, 
že jde jen o „slovo“ a ne o skuteč-
ně zlevněný produkt, ani nevnímají. 
Obchodník se raduje. Většinou se 
jedná o zahraniční řetězec, takže 

  Petr Havel (ODS)
veškerý zisk z našeho nakupování 
putuje za naše západní hranice. 

Lidé samozřejmě zvyšující se 
ceny vnímají a náležitě je komentují. 
Že by to ale v současné době nějak 
razantně ovlivnilo nákupní apetit lidí, 
se ale při pohledu na parkoviště před 
nákupními středisky nedomnívám. 
Zákazníci se omezují při nákupu 
méně potřebných věcí. Zbytečnosti 
už se v košících neobjevují a koupit 
základní potraviny a potřeby je zkrát-
ka nutné. 

A ti takzvaně sociálně slabší? 
Jaká je to skupina? To záleží na 
úhlu pohledu a na toleranci spo-
lečnosti. Jedna skupina jsou staří, 
nemohoucí a zdravotně postižení. 
Tuto skupinu musíme podporovat  
a zajistit jí klidný a důstojný život. 
Další skupinou jsou matky samoživi-
telky a rodiny s prokazatelně nízkými 
příjmy. Také této skupině a hlavně 

jejich dětem je potřeba pomoci. Pře-
devším děti za osudy svých rodičů 
nemohou a tyto rodiny si podporu 
také zaslouží. No a také zde máme 
skupinu občanů zvaných „nepřizpů-
sobiví“. Tato skupina dobře ví, jak 
vytěžit z laskavosti společnosti co 
nejvíce. Nebudu zacházet do po-
drobností, jedná se o můj názor. 

Město již mnohokrát dokázalo, 
že umí svým občanům ve ztížených 
situacích pomoci a myslím si, že  
i v této době se mohou na něj ob-
rátit. Zdražování energií, potravin  
a všeho ostatního je problémem ce-
lorepublikovým a bude na vládě, aby 
její rozhodnutí pomohla lidem, a to 
buď přímo, nebo prostřednictvím sa-
mosprávných orgánů (měst a obcí). 
Jakou formu pomoci celorepublikové 
orgány zvolí, je na nich. Důležité je 
pomáhat potřebným. Hezké jaro.

Války lva severu: monografie o králi Gustavu II. Adolfovi, 
ale také o jeho protivníkovi Albrechtu z Valdštejna
Třicetiletá válka výsledně ovlivnila 
celkovou mocenskou rovnováhu  
v Evropě. Před podpisem vestfálské-
ho míru, který znamenal ukotvení 
nových politických, ekonomických  
i sociálních poměrů všech společen-
ských vrstev, bylo vybojováno mno-
ho bitev na souši i na moři. Pod pra-
pory armád katolické i protestantské 
strany zemřelo mnoho mužů, kteří 
plnili rozkazy svých velitelů. Švédský 
král Gustav II. Adolf, který sehrál vý-
raznou úlohu v dlouho trvajícím kon-
fliktu, byl jedním z nich – také proslul 
jako mimořádně schopný protivník 
generalissima císařských vojsk Al-
brechta z Valdštejna. V letošním 
roce, kdy uplyne třistadevadesátileté 
výročí úmrtí Gustava II. Adolfa (padl 
v bitvě proti armádě vedené vévodou 
frýdlantským), je vydána první knižní 
monografie českého autora o „lvovi 
severu“, jak byl panovník z dynastie 
Vasa nazýván svými současníky. 

PhDr. Radek Fukala přistoupil  
k tématu komplexně a výsledkem 
jeho bádání je obsáhlá, faktogra-
ficky bohatá publikace, jejíž text 
je doplněn mnoha mapami, plány, 
fotografiemi portrétů významných 
osobností a dochovaných staveb 
vojenského i civilního využití. Pro 
základní orientaci ve společenských 
i vojenských reáliích slouží genea-
logická schémata, chronologické 
soubory dat jednotlivých událostí  
a tabulky dobových názvů vojen-

ských hodností. Zásluhou autoro-
va důkladného studia písemných 
pramenů a vytříbené stylizace jsou 
dobové reálie a Gustav II. Adolf jako 
člověk i voják, popsány plně auten-
ticky. V čtenáři může být navozen 
pocit přítomnosti v prostředí králov-
ského dvora ve Stockholmu, na bi-
tevních polích kalmarské a livonské 
války i v tažení na území dnešního 
Ruska či v námořních střetnutích  
v Baltském moři – Gustav II. Adolf 
se těchto i dalších bojů účastnil, 
eventuálně „na dálku“ velel svým 
generálům, popř. ovládal pomyslné 
nitky diplomacie. Vrcholem jeho vo-
jenské kariéry byla třicetiletá válka 
– autor věnuje pozornost českým 
stopám, které souvisejí se spojenci 
i protivníky lva severu. V knize se 
„potkáme“ s důstojníky švédské ar-
mády původem z řad českých stavů, 
na císařské straně jsou popsány 
okolnosti smrti Vratislava Eusebia 
z Pernštejna – posledního muž-
ského příslušníka rodu erbu zubří 
hlavy, ale nejvýznamnější postavou 
ze zemí Koruny české je Albrecht  
z Valdštejna (viz portréty obou pro-
tivníků na obálce knihy).

Textové pasáže o tažení Gusta-
va II. Adolfa do střední Evropy patří 
mezi obzvlášť kompaktní části pub-
likace. S autorem lze souhlasit, že  
i velkému vojevůdci musí být For-
tuna nakloněna, neboť krátce po 
zahájení bojových operací (švédský 

král se v čele své armády vylodil  
6. července 1630 v Peenemünde) 
byl Valdštejn císařem Ferdinandem 
II. zbaven (13. srpna 1630) velení. 
Průkazné je porovnání výsledků 
válečných tažení a bitev odehrávají-
cích se před začátkem Valdštejnova 
druhého generalátu se změněnou 
situací po opětovném jmenování 
Albrechta z Valdštejna vrchním 
velitelem (publikace mj. obsahuje 
fotografii mimořádného dokumentu 
– krví nasáklého dopisu od Valdštej-
na smrtelně zraněnému generálu 
Pappenheimovi). Nabízeným pojít-
kem mezi oběma odlišnými etapami 
tohoto časového úseku třicetileté 

války se zdá být osobní statečnost 
Gustava II. Adolfa (přímá účast  
v přední linii bojů), jeho odhodlání 
zvítězit ve věci nekatolického ná-
boženství a pro slávu Švédska, ale 
zároveň jakési tušení smrti (švédský 
panovník unikl předčasnému konci 
svého života několikrát o vlásek), ke 
které posléze došlo v bitvě u Lütze-
nu 16. listopadu 1632. Tato krvavá 
řež, vojensky nevítězná ani pro jed-
nu z bojujících stran, se málem stala 
osudnou i pro Albrechta z Valdštejna 
– v boji utrpěl zranění nohy, ale ru-
kou vraha zemřel v Chebu o necelé 
dva roky později.

Kniha PhDr. Radka Fukaly Vál-
ky lva severu přináší, prostřednic-
tvím podrobné analýzy života, vlády 
a činů švédského krále Gustava II. 
Adolfa, „český“ pohled na propo-
jenost přediva mocenských zájmů  
v první polovině 17. století v Evropě.
To, že byla vydána na jaře roku 2022 
se může, třeba i pro poučení se  
z dějin a přemýšlení o současnosti, 
jevit jako užitečné. Na mapě polsko-
-litevské unie – protivníka lva severu, 
lze vidět, že v době, kdy ve Švédsku 
vládl Gustav II. Adolf byla součástí 
tohoto územního celku města Kyjev, 
Charkov, Lvov, Žitomír, Černihiv… 

PhDr. Radek Fukala: Války lva 
severu – vítězství a prohry krále 
Gustava II. Adolfa

Stanislav Vaněk

Knihu Války lva severu vydalo v le-
tošním roce nakladatelství Epocha.

CHODÍM PO MĚSTĚ
Milí spoluobčané, Hradiště se stále 
vylepšuje, ale na náměstí dělá ostu-
du přístřešek u pošty.

Nevím, co brání tomu, aby po 
bývalém statku Patočkových stála 
nová budova zapadající do charak-

teru této části náměstí. Ale vím, že 
se to dá urychlit tím, že co nejvíce 
lidí bude nosit v hlavě představu lep-
ší skutečnosti. Pak se jistě najdou i 
prostředky na její realizaci. Tak do 
toho!

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Drahotou se všichni 
podílíme na pokrý-
vání zvýšených spo-

lečenských nákladů. 
Spravedlivé společnos-

ti se přerozdělováním těchto nákladů 
snaží, aby se snížil jejich dopad na 
nejzranitelnější vrstvy. Důchody mají 
v tomto směru protiinflační mechani-
smus, u mezd pracujících se to však 
automaticky neděje. Například ko-
lektivní smlouvy v mnichovohradišť-
ských fabrikách vyjednaly navýšení 
mezd pouze o slabou třetinu dnešní 
inflace. Proto by se státní činitelé 
měli snažit, aby tento stav nejtíživěji 
nedoléhal na početné ekonomicky 
neprivilegované vrstvy pracujících 
a aby se tíže těchto společenských 

nákladů daňově přesunula na eko-
nomicky nejsilnější vrstvy naší spo-
lečnosti, které zdražování životních 
potřeb tolik netíží a kteří z levné 
práce nejpočetnější skupiny oby-
vatelstva nejvíce profitují. Zvýšení 
minimální mzdy a z ní odvozených 
zaručených mezd je základní mini-
mum toho, co státní činitelé mohou 
v krátké době proti drahotě udělat. 

Sociální práce města by v tom-
to období měla být znásobena, aby 
vládní deštník sociálních dávek 
proti drahotě  zafungoval. Schovat 
se před deštěm není žádná ostuda,  
i když má domácnost z celorepub-
likového hlediska průměrné příjmy. 
Avizované opakování Milostivého 
léta v tomto roce by se mělo připra-

  Lukáš Nozar (ČSSD a SZ)
vovat za spolupráce města a míst-
ních zaměstnavatelů.  Komunitní po-
moc organizovaná prostřednictvím 
Potravinové banky by si jistě také 
zasloužila větší spoluúčast města.  
V neposlední řadě je důležité, aby se 
město (konkrétně odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví a komise pro 
rodinu a sociální záležitosti) pečlivě 
snažilo vyhledávat osoby v chudobě 
nebo ohrožené chudobou, poskyto-
vat jim poradenství a zprostředková-
vat kontakt s dalšími institucemi, kte-
ré mohou různými formami pomoct 
(sociální dávky, zprostředkování 
zaměstnávání, záležitosti ohledně 
bydlení).
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Program pro školy v plném proudu
V rámci aktuálně probíhající výstavy 
řemesel ‚Ten umí to, a ten zas to-
hle... navštěvují během květnových 
a červnových dopolední Muzeum 
města v Mnichově Hradišti děti  
z místních i okolních základních 
škol. Celkem je přihlášeno na 40 
tříd, což představuje téměř tisíc ma-
lých návštěvníků. V květnu do mu-
zea zavítaly i tři skupiny dětí z Ukra-
jiny se svými ukrajinskými učitelkami 
a českým doprovodem. 

Při Školním programu 2022 
jsou žáci rozděleni na čtyři skupiny. 
Postupně si prohlédnou výstavu a u 
jednotlivých řemesel si vyslechnou 
výklad. Posléze si v expozicích mu-
zea prakticky zkouší vybraná řemes-
la – konkrétně se stanou na chvíli 
kováři, pekaři, truhláři a řezníky.  

V kovárně si pomocí průbojníků 
zdobí kovový přívěšek připravený 
kněžmostským kovářem Tomášem 
Kverkem, zhlédnou video o kovář-
ském řemesle, o práci podkováře, 
svou zručnost si vyzkouší i při pře-
nášení podkov v kleštích. V pekárně 

si žáci pečou rohlíčky, dále si v truh-
lárně vyrábí dřevěnou loďku, pozná-
vají druhy dřeva a nástroje truhláře, 
tesaře a bednáře, zkouší stavět zeď 
z papírových cihel a v řeznictví si 
zkouší naplnit a špejlovat jitrnici, po-
mocí skládání puzzle se učí rozpo-
znat druhy masa, poznávají koření, 
které řezník při své práci používá, 
luští křížovky a mnoho dalšího.

Za odborné vedení školního 
programu pro žáky 1. až 5. ročníků 
základních škol moc děkujeme Mi-
roslavě Rydvalové, Janě Havlíkové, 
Aleně Bajerové, Aleně Bukvičkové, 
Jitce Mazánkové a Haně Menzelové.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

HISTORIE

Letnice a devatero druhů ovoce
Letnice jsou pohyblivým svátkem, 
letos nastanou v neděli 5. června. 
Oproti Vánocům a Velikonocům, 
které jsou dobře „uchopitelné“ ve 
známých obrazech (Ježíšek v náručí 
Panny Marie, mrtvý Syn na Jejím klí-
ně), je to s letnicemi složitější. Jsou 
o neviditelném. Jsou svátkem Ducha 
svatého, tedy Božího Ducha dobra, 
jehož projevy nazýváme „ovocem“. 
Jsou to: láska, radost, pokoj, trpě-
livost, laskavost, dobrota, věrnost, 
tichost, sebeovládání.

Letnicím se říká také Rozálie, 
podle růží, které tou dobou kvetou  
a zdobí naše domovy i chrámy. Když 
přijdeme za tmy na místo plné růží, 
prozradí nám jejich přítomnost vůně, 
přestože květiny samotné nevidíme. 
Můžeme tak učinit v noci, která Let-
nicím předchází. Během této noci je 
slavena bohoslužba zvaná Svato-

dušní vigilie (vigilie znamená noční 
bdění), kdy je pod širým nebem po-
žehnán oheň a průvod se svíčkami 
přichází do temného kostela jako na 
Bílou sobotu o velikonocích. Kon-
trast světla a temnoty, spojující tyto 
svátky, je krásným symbolem, velmi 
výmluvným v době, kterou nyní pro-
žíváme.

Milovníky přírody potěší lidová 
tradice otevírání studánek, na mno-
ha místech ožívající či procházka  
k některé oblíbené v okolí.

A jaké dobroty se objeví v tomto 
svátečním šase na stole? Zvykem je 
smažit kosmatice z květů černého 
bezu obalené jako květák. Z deva-
tera druhů ovoce můžeme připravit 
salát, pohár nebo jím ozdobit svá-
teční dort.

Daniela Břoušková

Konec komínu, chlouby někdejšího LIAZu
   V postupném bourání budov a za-
řízení LIAZu dochází i na demolici 
komínu, aby se uvolnilo místo stavbě 
další skladové „krabice“ označené 
písmenem „D“. Z výrobních ploch se 
stávají haly na skladování výrobků. 
Nic se nevyrábí, jen se přemisťuje  
a skladuje. Sen o výhledovém za-
městnání tisíců lidí z LIAZu v nové 
výrobě a nových výrobních prosto-
rách končí. Nejcennější a nejdražší 
stavba – komín, potřebný pro výrobu 
tepla anebo ředění plynných škod-
livin z výroby se likviduje. Přilehlé 
přístupové komunikace, nežli se 
současný trend skladování výrobků 
zruší jako neekonomický, budou 
zavaleny kamiony na přívoz a odvoz 
zboží.

Co je komín a k čemu slouží
Komín je svislá cesta pro odvod 

plynných spalin a drobných zbytku 
popílku. Je součástí stavby, nebo je 
v případě velké výšky samostatnou 
stavbou. Má kruhový, nebo čtverco-
vý průřez. Ze statických důvodů má 
dole velký průměr, směrem nahoru 
se zmenšuje. Zvyšuje se tím také 
rychlost spalin v komínové hlavě. 
Horké spaliny v komíně mají nižší 
hustotu, nežli je hustota venkovního 
studeného vzduchu, který stlačuje 
spaliny dole do komínu. Čím je ko-
mín vyšší, tím má větší tah. Začát-
kem 20. století se přirozený tah za-
čal zvětšovat odtahovými ventilátory 
spalin, tím se zvětšil tepelný výkon 
kotlů a komíny se začaly zmenšovat. 
Od 50. let se začaly komíny opět 
zvyšovat. Nebyla to otázka tahu, ale 
otázka čistoty prostředí a drobných 
částeček spalin. Čím vyšší komín, 
tím vyšší rychlost spalin, roznos  
a ředění spadu na větší vzdálenosti.
Pro srovnání, komín automobilky 
ŠKODA v Mladé Boleslavi má výšku 
až 200 metrů.

Kde se stavěly komíny
  První stavby, které lidstvo za-

čalo využívat k ulehčení a zrychlení 
práce, byly ty na vodních tocích, kde 
fungoval díky vodnímu kolu pohon 
mlýnů na mouku a hamrů na zkuj-
nění železa. V rovinách používali 
větrné mlýny, na Moravě nazývané 
větráky. V Čechách se začaly stavět 
vodní mlýny již v 11. století.

Teprve s velkým rozvojem ma-
nufaktur (kde byl pohon menších 
strojů ruční), které se měnily v men-

ší fabriky a stavěly se podle vodních 
toků, se začal používat vodní pohon. 
Nejdříve vodní kolo, od kterého se 
přešlo k turbínám. Pohon strojů byl 
od centrálního transmisního hřídele 
řemenovým převodem veden k jed-
notlivým strojům. To jsme se pře-
sunuli z 18. do 19. století. Tak byla 
zařízena i třípodlažní textilka pana 
Bujattiho v Haškově, kterou pozdě-
ji převzal LIAZ. Ještě ve 20. letech 
přenechal Bujatti vodní právo ptý-
rovské elektrárně, od které dostával 
elektrický proud pro pohon strojů. 
Transmisní rozvody následně zrušil 
v celé budově.

Nástupem 19. století, kterému 
se právem říkalo „století páry“, se 
jednotlivé fabriky již nemusely vázat 
na vodní toky, ale byly závislé na 
železniční dopravě kvůli zásobování 
surovinami a uhlí a logistice výrobků.

Když se nám dostanou do ruky 
staré pohlednice a obrázky z konce 
19. století a začátku 20. století, je 
na každé pohlednici města několik 
kouřících komínů. Většinou byl kouř 
přimalován. Kouřící komín byl zna-
kem pokroku a bohatství. Čím více 
komínů, tím bylo město bohatší.

Sám jsem zažil Liberec v 50. 
letech, kdy se bouraly komíny  
a některé továrničky po obou březích 
Nisy v dolní části města. Byly to řady 
komínu 10 až 25 metrů vysokých. 
V Mnichově Hradišti však mnoho 
komínů nebylo. Menší byl u čistírny 
(Benešovky), pily, Bujattiho textilky  
v Haškově, Glancovy vozovny, Kopa-
lovy sklárny a komíny a větráky měl 
i pivovar Klášter. Nejvyšší byl cuk-
rovarský komín – 64,5 metru. Když 
byl v květnu 1995 odstřelen, vzpo-
mněl jsem si na dětská léta za války  
a na pravidelné návštěvy cukrovaru 

s dědou při kampani. Nejvíce jsem 
se těšil na okachlíčkovanou místnost 
s parním strojem a s asi třímetrovým 
alternátorem. Cukrovar měl vlastní 
elektrárnu. Příjemné teplo, slabé 
syčení páry, bzukot od alternátoru  
a k tomu otáčející se regulátor otá-
ček s nablýskanými koulemi. Škoda, 
že se to nezachovalo jako muzejní 
památka.

Komíny LIAZu
U textilní továrny Bujatti v Haš-

kově byla ve spodní části u vody ko-
telna se čtyřmi kotli Tischbeinz roku 
1905, 1910, 1912 a 1914 a komínem 
(odhaduji výšku na 20 – 30 metrů). 
Po vzniku LIAZu v roce 1953 musel 
LIAZ zřídit další kotelnu v prostoru 
statku s malým komínem a nuceným 
odtahem spalin. V nářaďovně na 
kraji Mnichova Hradiště byla malá 
kotelna v budově rověnž s malým 
komínem.

Výroba požadovala stále větší 
množství páry, ale kotelny nešly 
zvětšit. LIAZ se dohodl s vedením 
cukrovaru a propojil potrubím na 
sloupech kotelnu cukrovaru, která 
stejně mimo kampaně byla odsta-
vena, s rozvoden páry v závodě. 
Toto provizorní řešení trvalo až do 
uvedení do provozu nové mazuto-
vé kotelny. Součástí rekonstrukce 
a modernizace závodu LIAZ za 92 
milionů Kčs byla mimo jiné stavba 
nové mazutové kotelny, nové parní 
rozvody po závodě, parovod do ná-
řaďovny s stavba komínu za 1,215 
milionů Kčs o výšce 90 metrů. Pro-
jekci a realizaci zajistila Teplotechna 
Olomouc v roce 1970. Následovalo 
zrušení všech malých nevyhovují-
cích kotelen a komínů. S rozvojem 
telekomunikací posloužil vršek ko-

mínu (ochoz) jako retranslační stani-
ce s velkým dosahem.

Dominantní komín LIAZu
Do projektování komínu zasáh-

ly nové předpisy z oblasti životního 
prostředí. Kotelna, i když nespalo-
vala uhlí s množstvím popílku, ale 
mazut, kde je ve spalinách popílek 
minimální, měla ve výsledku komín 
o výšce 90 metrů. Největší v okruhu 
desítek kilometrů. Vyšší v té době, 
přes 100 metrů, měla jen ŠKODA 
Mladá Boleslav.

Základ komínu je železobeto-
nová kruhová deska s odlitým žele-
zobetonovým tubusem vysokým pět 
metrů nad terénem. Potom pokra-
čuje nosná část komínu skládaná  
z betonových prefabrikátů s vlože-
nou ocelovou výztuží. Vnitřek komí-
nu měl šamotovou vyzdívku. Proto-
že byl vyšší než cukrovarský komín, 
musel byt vršek červenobíle natřen 
a v noci mít červené osvětlení. Bě-
hem  provozu komína byl problém  
s jeho údržbou. Ze začátku ji ve výš-
ce prováděli horolezci.

Po několika letech provozu se 
přešlo, z ekonomických důvodů, od 
mazutu k  zemnímu plynu. Podmín-
kou ale bylo, že se musí vysokotlak 
zemního plynu přivést potrubím z vy-
sokotlakého potrubí od Horky až do 
závodu, postavit regulační stanice  
a v komíně vybourat šamotovou vyz-
dívku a nahradit ji novou, odolávající 
spalinám zemního plynu.

Ochoz u hlavy komínu hned na 
začátku budování spojovací sítě ob-
sadily retranslační stanice a majitel 
komína měl postaráno o nájemné. 
Buď je výše nájemného tak veliká, 
nebo je aktuální majitel komína 
dlouholetou smlouvou, a tak postavil 
v průčelí závodu novou kovovou re-
translační věž o asi poloviční výšce 
komínu. V průčelí závodu se moc 
dobře nevyjímá, spíše ho hyzdí. Po 
zprovoznění věže může se tepr-
ve bourat komín a stavět hala „D“. 
Vzhledem k malé výšce věže oproti 
komínu, jsou již nyní pochybnosti  
o kvalitě přenosu signálu.

Dříve, když jeli liazáci po výše 
položených silnicích v okolí, viděli  
a orientovali se podle komínu, kte-
rým směrem se nachází jejich, nyní 
již bývalé pracoviště. Poslední mo-
nument a vzpomínka na LIAZ bude 
zničena.

Vratislav Šverma

Výstavu řemesel v mnichovohra-
dišťském muzeu navštívila celá 
řada šikovných a nápaditých 
dětí. Nabídli jsme jim množství 
různých odřezků a také pomoc-
né ruce truhláře a hned se na 
svět vyklubala celá řada garáží, 
stolečků, ale především různých 
ještěrek, kočiček nebo pradáv-
ných dřevosaurů. Jsme rádi, že 
se můžeme za podpory města 
Mnichova Hradiště účastnit těch-
to dílniček a na vlastní oči vidět, 
že dětem fantazie nijak neubyla.

Dana Nováková, 
Jednota bratrská

Ústředním tématem nového 
vydání sborníku jsou hospody
Zajímá vás historie restaurace Na 
Krásné vyhlídce či Helikarova hos-
tince pod hradem Kost? I o tom se 
můžete dočíst v letošním druhém 
čísle vlastivědného sborníku Od 
Ještěda k Troskám, které se věnuje 
tématu hospod a restaurací v Čes-
kém ráji. 

Dozvíte se o kdysi oblíbených 
restauracích v Turnově, Lomnici či 
Sobotce, pamětníci zavzpomínají na 
známou hospodu Volha v Železném 
Brodě i na Riegrovu chatu na Kozá-
kově. Zajímavý je text o počátcích 
pohostinství na Ještědu spjatých  
s dvěma ženami německého pů-
vodu. Představí se vám penzionát 
Králíček v Kacanovech i vesnické 
hospůdky na Českodubsku. Rubrika 
Ze starých čísel připomene článek 
z roku 1933, v němž se klášterský 
učitel Alois Šimon věnoval zaniklé 
hospodě V Maliní poblíž Haškova.

Sborník je možno zakoupit za 

50 Kč v městském muzeu, v trafice 
paní Abrahamové na Masarykově 
náměstí  i v trafice Lída v Jaselské 
ulici.   

Jana Dumková

Řemeslného workshopu se 
zúčastnilo na 200 návštěvníků 
Sobotního řemeslného workshopu  
v expozicích Muzea města Mnicho-
vo Hradiště se 14. května zúčastnilo 
kolem 200 návštěvníků! Vaší hojné 
účasti si velmi vážíme!

Od 10 do 15 hodin se ve 2. patře 
Státního zámku Mnichovo Hradiště 
bylo možné setkat s regionálními vý-
robci, řemeslníky a znalci tradičních 
řemesel, v rámci právě probíhající 
výstavy ‚„Ten umí to, a ten zas to-
hle...“ (trvá do 31. srpna).

Příchozí se u mistra houslaře 
Jaroslava Kohouta seznámili s tradi-
cí výroby houslí, s druhy k ní použí-
vaného dřeva a s řadou dalších zají-
mavostí. Výrobu si také vlastnoručně 
vyzkoušeli, následně nahlédli pod 
ruce zkušené pletařce orobince Ivetě 
Dandové, která tuto pro náš region 
tradiční techniku výroby uchovává 
a své znalosti předává dál, za což  
v roce 2007 získala ocenění ministra 
kultury Nositel tradice.

V truhlářské dílně pod vede-
ním členů místní Jednoty bratrské 
si návštěvníci vlastnoručně vyrobili 
dřevěnou hračku, dle vlastní fan-
tazie! Stejně tak si ruční výrobu 
vyzkoušeli s kladivem na kovadlině 
ve vystavené kovárně s původním, 
více než 140 let starým vybavením 
z kovárny Josefa a Františka Grindla 
v Neveklovicích, která se vloni stala 
součástí sbírky městského muzea.  
S Václavem Tomanem si zde průboj-

níky dozdobili malou podkovu, vyro-
benou žáky hubálovského učiliště. 

Další práci s kovem, tentokrát  
v podobě drátování, jsme si násled-
ně vyzkoušeli s Petrou Kašparovou. 
Výrobkem byly tzv. zápichy, různě 
zdobené dle vlastní fantazie korálky.  

Sladkou tečkou na závěr bylo 
setkání s Markétou Svárovskou, 
místní včelařkou přímo u sbírkových 
170 let starých vyřezávaných figu-
rálních úlů! Po seznámení se s její 
činností, s druhy vystavených medů 
a dalších medových výrobků, si 
bylo možné vyrobit svíčku z včelích 
plástů zdobenou živými květy. Mlsat 
šlo však i doslova, díky přítomné 
Cukrárně Za rohem, která se posta-
rala o výborné pohoštění v podobě 
vlastních zákusků a cukrovinek.  
I zde bylo možné vyzkoušet si svou 
zručnost při modelování figurek  
z marcipánu!

Rádi bychom poděkovali vám 
všem, kteří jste se na programu po-
díleli svým umem, znalostmi, o které 
jste se s námi podělili, a v neposled-
ní řadě vám, kteří jste toto řemeslné 
setkání v městském muzeu navštívi-
li. V letošním roce nebylo poslední. 
Jisté jsou termíny truhlářských dílen 
ve dnech 23. července a 20. srpna. 
Jste k nim srdečně zváni!

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště
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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

LASAK s.r.o. • Českobrodská 1047/46 • Praha 9 – Hloubětín • výrobní závod Mnichovo Hradiště • Jiráskova 601

www.lasak.cz/kariera
tel.: 739 275 132
e-mail: jobs@lasak.cz

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY:

Montáž
frontendových

modulů

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

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU V MNICHOVĚ HRADIŠTI !!!

Aktuálně hledáme kandidáty na pozice: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV

Email: Mnichovo.Hradiste@hbpogroup.com
Telefon: 326 770 112
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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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Děvčata z taneční školy ILMA reprezentovala 
Mn. Hradiště na mistrovství Evropy v tanci
I letos se tanečnice z Mnichova Hra-
diště probojovaly na Mistrovství Ev-
ropy, které ve dnech 29. a 30. dubna 
hostila polská Varšava. Mistrovství  
v tanci probíhalo v několika katego-
riích a stylech. Na šampionátu naše 
tanečnice zápolily v jednotlivcích, 
duetech, malých i velkých formacích, 
a to vše zejména ve stylu karibských 
a latinskoamerických tanců.

Jeden úspěch za druhým
V kategorii starších dětí se v ob-

rovské konkurenci výborně umístily  
v sólech i duetech Barborka Duško-
vá a Anička Kolomazníková. V kate-
gorii mladších dětí pak Emička Dvo-
řáková a Sylvinka Šťastná. Všechny 
jsou několikanásobnými mistryněmi 
Evropy. Medaile, poháry a diplomy 
jsme skoro ani nemohli uvést. Slovy 
nejde popsat, jak jsme na ně pyšní.

Všechna děvčata závodí za 
turnovskou Taneční a pohybovou 
školu ILMA. Trenérské rodině Šulco-
vých (můžete je znát například jako 
taneční mistry z místních tanečních 
a z letních táborů na Vostrově) dě-
kujeme nejen za sportovní přípravu 
děvčat, ale také soutěžní organizaci. 
Dále děkujeme asistentům a trené-

Budeme si hrát! 

Budeme kreativní!Budeme se učit anglicky!

Bude legrace!

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

INZERCE

rům ILMA – Kateřině Kyselové, Ka-
teřině Kolomazníkové, Anetě Horáč-
kové a Adrianě Šulcové.

Výjezd děvčat byl podpořen  
z dotačního fondu města Mnichovo 
Hradiště, děkujeme!

Jana Šťastná

INZERCE


