
POSTUP
MSK se po pěti letech vra-
cí do krajského přeboru!  
V dramatickém závěru se-
zóny se týmu podařilo do-
sáhnout postupové pozice.
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INVESTICE
Náměstí, budova Klubu, 
školka v Mírové ulici nebo 
lávka přes Jizeru. Jak se 
na investicích města pode-
pisuje současná situace?
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ROZHOVOR
S ředitelkou ZUŠ Mnichovo 
Hradiště Evou Ševců o ško-
le, talentovaných dětech, 
výtvarném umění i návště-
vách galerií. 
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INZERCE

Lidická růže se vrátila. Stejně jako před lety 
ji i dnes obklopují růže z Památníku Lidice
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INZERCE

NA PÁR DNÍ
V LETNÍM REZIMU

Vážení Hradišťáci,

také už se tak těšíte na nějaký normální, obyčejný rok? Po dvou 
letech s covidem, kdy jsme se báli o své zdraví, čelíme důsledkům 
války na Ukrajině, jejíž ekonomické dopady pociťujeme všichni, ať 
platíme za benzín, potraviny nebo služby. Současná situace kom-
plikuje také městské plány. Ne snad že bychom neměli na realizaci 
připravených investic, spíše se potýkáme s problémy na dodava-
telské straně. Některé investice běží sice jen s mírným zpožděním, 
jako například rekonstrukce školky v Mírové, kde vzniká i nová tří-
da, některé jsou však úplně pozastavené a my nevíme, co bude 
dál. To je případ lávky přes Jizeru u Kofoly. Podrobněji se o těchto 
těžkostech dočtete víc v tomto vydání Kamelotu.

Začalo ale léto a já bych rád zahrál na pozitivnější strunu.  
A začít můžu vlastně opět u investic. Městu se podařilo získat 
šestimilionovou dotaci na revitalizaci ulice Čsl. armády, kde práce 
započnou na podzim a během letošního a příštího roku promění 
další část sídliště Jaselská. Od Nadačního fondu ŠKODA AUTO 
jsme získali tři miliony na revitalizaci židovského hřbitova, kde se 
realizace rozběhne, jakmile rozhodneme o podobě nového pomní-
ku. Snad bude už situace stabilnější a vše půjde hladce. 

To by byla témata, která můžeme změřit, spočítat, vykázat, 
velkou radostí poslední doby však jsou setkání která se po covido-
vých letech opět mohou odehrávat bez omezení. Bylo skvělé vidět 
tolik z vás na slavnostním odhalení Lidické růže, která dominuje 
obnovenému parčíku v Lidické ulici, jenž se stal velmi milým mís-
tem. V červnu jsme se konečně po dlouhé pauze opět potkali také 
s obyvateli většiny místních částí v rámci sousedských setkání a 
sbírali od nich podněty, které nyní budeme realizovat. Přes léto se 
můžeme všichni potkávat na tradičních akcích ve městě a v jeho 
okolí, například na letním kině u dopravního hřiště, na Anenské 
pouti v ulici V Lípách, na koncertech na Valečově, a také se může-
me těšit na zářijovou Sousedskou slavnost. Nepochybuji o tom, že 
to bude opět mimořádná ukázka toho nejlepšího z Hradiště.

Přeji Vám krásné léto, mnoho hezkých zážitků a milých setká-
ní. Doufám, že si v letních měsících dovolíte alespoň na pár dní 
přepnout do letního režimu a budete se těšit pouze ze společnosti 
slunce a svých nejbližších. Já to mám rozhodně v plánu.

 
Ondřej Lochman, starosta města

V pátek 10. června uplynulo 80 let 
od vyhlazení středočeských Lidic, při 
němž přišlo o život 340 mužů, žen  
a dětí. Mnichovo Hradiště si toto 
výročí připomnělo v předstihu již  
v pondělí 6. června, kdy byla za 
účasti mnoha obyvatel města slav-
nostně vrácena do veřejného pro-
storu Lidická růže – bronzová plas-
tika s vodotryskem, která nároží ulic 
Lidická a Obránců míru zdobila už  
v 80. a 90. letech.

Slavnostním programem, který 
začal v 15 hodin a jemuž předcháze-
la živá hudba v podání turnovského 
Mackie Messer Klezmer Bandu, pro-
váděl referent městského úřadu Aleš 
Rychlý. Po zaznění státní hymny 
se slova chopil starosta Ondřej Lo-
chman, který v souvislosti s lidickou 
tragédií připomněl náš společný úkol 
nedopustit, aby se zvěrstva podobná 
těm z období 2. světové války ještě 
někdy opakovala: „Musíme pod-
porovat vzdělání, kritické myšlení, 
vychovávat naše děti ke slušnosti 
a pravdě a neustále si připomínat 

Zasedání 
zastupitelstva města

První zasedání zastupitelstva po 
prázdninách se uskuteční v pondělí 
5. září od 17 hodin na sále Základní 
školy Studentská. Program a materi-
ály k jednání budou v dostatečném 
předstihu zveřejněny na interneto-
vých stránkách města v sekci Za-
stupitelstvo. Jednání je veřejné a je  
z něj pořizován záznam. (wes)

historii, třebaže je mnohdy bolestná. 
Vždyť, jak se říká, ti, kteří si nepama-
tují minulost, jsou odsouzeni k jejímu 
opakování.“ 

Následně starosta předal slovo 
hejtmance Středočeského kraje Pe-

tře Peckové. Ta ve své řeči emotiv-
ně popsala unikátní vzpomínkové 
akce probíhající v Lidicích a pozvala 
na ně. Odkázala také k probíhající 
válce na Ukrajině: „Kéž by tyto růže 
přinášely klid a bezpečí nejen lidem, 

kteří žijí v okolí tohoto místa.“ V po-
dobném duchu vystoupila rovněž 
Jana Chourová Plachá z Památníku 
Lidice, která městu za sympatický 
počin poděkovala.
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Krize ve stavebnictví ovlivňuje veškeré 
investice, město však rezignovat nehodlá
Investiční plány města pro letošní 
rok byly ambiciózní. Měla být tak-
řka dokončena revitalizace náměstí 
– po letošní etapě už mělo zbývat 
opravit pouze bezprostředního 
okolí budovy Klubu. Kompletní re-
konstrukce Klubu měla pokračovat 
obnovou fasády, střechy i vnitřních 
prostor. V Mírové ulici byla zahá-
jena rekonstrukce školky, která je 
spojená s vybudováním nové třídy,  
a v sousedství areálu společnosti 
Kofola byla zahájena výstavba lávky 
přes Jizeru. Komplikace, které způ-
sobila válka na Ukrajině a napjatá 
mezinárodní situace, však všechny 
tyto plány poznamenaly.

„V předchozích dvou letech 
jsme se obávali ekonomických do-
padů covidu. Skutečné problémy  
a výzvy však přinesla až ruská agre-
se na Ukrajině a její důsledky. Město 
a jeho investiční odbor je v takřka 
každodenním kontaktu s dodavateli, 
pravdou však je, že celý segment 
stavebnictví, a tím nemyslím jen čes-
ké stavebnictví, je v krizi,“ předesílá 
starosta města Ondřej Lochman.

Ceny stavebních materiálů 
vzrostly o desítky, ale v některých 
případech i o stovky procent, někte-
ré materiály náhle k dostání vůbec 
nejsou nebo se na ně čeká měsíce, 
stavebním firmám chybí pracovní 
síla, kvůli obtížnému plánování se 
nedaří dodržovat harmonogramy. 
Firmy rovněž iniciují dodatečná 
cenová jednání, protože smlouvy 
uzavřené v minulém roce jsou pro 
ně najednou extrémně nevýhodné. 
Městům se za nejisté situace nedaří 
vybírat dodavatele, a mnohdy tak 
přicházejí o již získané dotace. Koor-
dinovat jednotlivé investiční akce se 
daří pouze se štěstím. Všem těmto 

problémům čelí také Mnichovo Hra-
diště.

„Realizujeme velké projekty, 
jejichž příprava zabrala roky. Napří-
klad revitalizace náměstí je svým 
rozsahem a měrou, jakou ovlivňuje 
život obyvatelům města, kompliko-
vaná sama o sobě. Navíc ji nemů-
žeme vnímat jako izolovanou in-
vestiční akci. Musíme ji koordinovat  
s rekonstrukcí budovy Klubu nebo 
s připravovanou rekonstrukcí silnič-
ního mostu přes Jizeru ve směru 
na Klášter, kterou chce na podzim 
zahájit Středočeský kraj. Pokud by 
se v tomto soukolí něco zadrhlo, 
měli bychom zaděláno na problém,“ 
konstatuje místostarosta Jan Mareš.

Město vsadilo na jistotu a revita-
lizaci náměstí se rozhodlo prodlou-
žit. Západní část náměstí, která si 
vyžádá dočasné omezení provozu  
v úseku od náměstí ke kostelu sv. 
Jakuba, bude vzhledem k rekon-
strukci silničního mostu u Kofoly 
realizována v roce 2024. V příštím 
roce by mělo být dokončeno okolí 
Klubu a letos bude dokončena plo-
cha mezi Klubem a poštou, kde se 
aktuálně dláždí a rovněž pracuje na 

novém vodním prvku. Hotová a již 
v provozu je osmikubíková retenční 
nádrž, která vznikla v prostoru před 
budovou Klubu a do níž jsou z Klubu 
sváděny dešťové vody. Z této nádrže 
bude na náměstí zavlažována zeleň. 

Rekonstrukce budovy Klubu le-
tos navzdory očekáváním pokračo-
vat nebude. Do výběrového řízení se 
přihlásila jediná firma, která nakonec 
z projektu před podpisem smlouvy 
vycouvala. Výběrové řízení bude 
muset být vypsáno potřetí.

Odložená rekonstrukce Klubu 
má však i pozitivní aspekt, který sou-
visí s rekonstrukcí Mateřské školy Mí-
rová. Tady práce pokračují a nabírají 
zpoždění pouze dílčího charakteru. 
„To, že na podzim školku otevřeme, 
stále platí. Firma nám sice nedokáže 
zaručit, že se podaří k 1. září otevřít 
i novou třídu, ale i kdyby zpoždění 
dosáhlo několika týdnů, stále bu-
deme mít k dispozici náhradní třídy  
v prostorách bývalé výdejny jídel  
v Mírové ulici nebo v budově Klu-
bu. Dokončení rekonstrukce školky  
a otevření nové třídy pro 24 dětí nám 
bude odměnou za trpělivost. Ko-
nečně nám totiž vyřeší poptávku po 

místech ve školkách, která je dlou-
hodobě vyšší než počet míst,“ říká 
místostarosta Jiří Plíhal.

Zatímco rekonstrukce školky 
patří ve výsledku k investicím s hlad-
ším průběhem, a to navzdory mno-
ha dílčím problémům, stavba lávky  
u Kofoly pro pěší a cyklisty je pravým 
opakem. Tady se práce na dlouhé 
týdny zcela zastavily.

„Zásadní problém představují  
v tomto případě subdodávky. Doda-
vatel nemá ocelové nosníky, těžko 
shání i další stavební materiál. Pro-
blém má také s kapacitou pracov-
níků. Bohužel na rozdíl od stavební 
firmy, která staví školku a která  
s městem příkladně spolupracuje  
a sama navrhuje řešení, jak překáž-
ky řešit, firma Reader-Falge, která 
staví lávku u Kofoly, prakticky neko-
munikuje a pokud, tak dané dohody 
neplní,“ podotýká Jiří Plíhal.

Jak ukazují výše uvedené pří-
klady, situace na poli investic není 
aktuálně nejrůžovější, přesto se 
celý investiční odbor městského 
úřadu usilovně snaží fungovat jako 
za normálních okolností – dotahovat 
rozběhnuté akce do zdárného kon-
ce a připravovat akce nové. Z těch 
větších můžeme zmínit například 
revitalizaci ulice Čsl. armády, pří-
pravu kompletní rekonstrukce ulice 
Víta Nejedlého (v roce 2024 plánuje 
Středočeský kraj zahájit rekonstrukci 
průtahu městem, město v koordinaci 
s ním zrekonstruuje uliční prostory), 
nástavbu nad krčkem na Základní 
škole Sokolovská nebo úsekové 
radary. Třebaže okolnosti nejsou 
nejpříznivější, Mnichovo Hradiště ve 
svém rozvoji ustrnout nehodlá.

Martin Weiss

Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 23. a 24. září se uskuteč-
ní komunální volby, jejichž výsledky 
rozhodnou o nové skladbě zastupi-
telstev měst a obcí. Pro zájemce, 
kteří jsou rozhodnutí kandidovat, je 
důleitý 19. červenec. Právě toto úte-
rý v 16 hodin bude ukončeno přijí-
mání  kandidátních listin.

Správní odbor městského úřadu 
upozorňuje, že kandidátní listiny lze 
podat každý pracovní den, případně 
v předem dohodnutém termínu, ne 

však v týdnu od 4. do 8. července. 
Odbor proto kandidující volební sub-
jekty žádá, aby své kandidátní listiny 
podávaly až v týdnu od 11. červen-
ce, a to do rukou Marcely Dražilové, 
pověřeného zaměstnance městské-
ho úřadu (kancelář č. 12 v přízemí 
úřadu).

Vzor kandidátní listiny, prohlá-
šení kandidáta i petice naleznou zá-
jemci na webu města v sekci Volby. 
(wes)

Obřadní síní se nesly tóny 
hymny Gaudeamus igitur

Stavební práce na sídlišti 
Jaselská jsou hotové
Vnitroblok na sídlišti Jaselská, který 
byl předmětem aktuální etapy, se již 
skví v nové podobě. Kolaudace stav-
by, kterou prováděla místní stavební 
společnost STAVOTRANS s.r.o., se 
předpokládá v první polovině čer-
vence.

Předmětem letošní etapy byla 
rekonstrukce cest před bytovými 
domy č. p. 1150-1152 a na ně na-
vazujících propojek a také úpravy 
zeleně. V dalších měsících proběh-
nou ještě výsadby trvalkových a ke-
řových záhonů a také první seč nově 
vysazených trávníků.

Na dokončované práce by měla 
ještě letos navázat další etapa, je-

jímž předmětem bude kompletní 
revitalizace ulice Čsl. armády. Město 
ještě neobdrželo rozhodnutí o při-
znání dotace, její příslib ze Státního 
fondu podpory investic však již má. 
Aktuálně tak probíhá finalizace do-
kumentace pro zadání výběrového 
řízení. Počítá se, že rekonstrukce 
této ulice začne letos na podzim  
a bude dokončena v příštím roce. 
Definitivně by práce na sídlišti měly 
být hotovy během roku 2025. Do té 
doby vznikne v Jaselské ulici ještě 
nové parkoviště a budou vybudo-
vána také hřiště a další relaxační 
plochy.

Martin Weiss

Lidická růže se vrátila. 
Stejně jako před lety...
...dokončení z titulní strany

Hejtmanka se starostou a aka-
demickým sochařem Jaroslavem 
Markem, autorem Lidické růže, ná-
sledně umělecké dílo odhalili. O pár 
chvil později byl za potlesku počet-
ných diváků uveden do provozu také 
vodotrysk.

Při obnově parčíku se město 
poučilo z předchozích nedostatků, 
velký prostor věnovalo kvalitnímu 
zabezpečení Lidické růže a také 
technickému řešení vodotrysku. Ten 
se bude automaticky spínat kaž-
dý den v pravidelných intervalech. 
Bronzová růže se bude v letošním 
roce na slunci krásně lesknout, 
následně získá přirozenou patinu. 
Při realizaci parčíku město využilo 
ve velké míře dostupné materiály 
odstraněné v rámci probíhající revi-
talizace náměstí z prostranství ko-
lem radnice. Není bez zajímavosti, 
že například použitá dlažba dříve  
v prostoru před radnicí tvořila pode-
stu před sochou Jana Švermy.

Impulz pro obnovu sochy  
i okolního prostranství přišel v roce 
2018. Muzeum města Mnichovo 
Hradiště právě připravovalo další ze 
svých Virtuálních procházek historií 
města a pro přednášku shromaž-
ďovalo obrazový materiál. Přestože 
mnozí měli bronzovou plastiku stále  
v živé paměti, žádné její fotografie 
se nepodařilo dohledat. Aleš Rychlý  
z městského úřadu a Karel Hubač 
z městského muzea se tak v roce 
2019 vypravili do turnovské dílny 

Jaroslava Marka, autora sochy, aby 
obrazový materiál získali. Jaké bylo 
jejich překvapení, když autor mezi 
řečí přinesl kromě fotografií rovněž 
sádrový model původní Lidické růže. 
Brzy nato bylo rozhodnuto – město 
ztracené umělecké dílo obnoví.

Třebaže obnovu Lidické růže 
zkomplikovaly covidové roky, snahy 
byly letos korunovány úspěchem. 
Vytvoření repliky původní plastiky 
se chopil opět Jaroslav Marek, sesa-
zení jednotlivých částí růže provedl 
umělecký kovář Pavel Kverek. No-
vou podobu parčíku navrhl architekt 
města Jan Světlík. Díky spolupráci  
s Památníkem Lidice jsou v záho-
nech růží opět také keře unikátní 
odrůdy Lidice.

Za realizaci projektu patří dále 
díky společnosti Saturn Služby za 
provedení stavby, Michalu Kolomaz-
níkovi z EZS.cz za profesionální 
zabezpečení, za zahradnické práce 
Tomášovi Velichovi, za technologii 
vodotrysku Tomášovi Vlasatému ze 
Zahradnictví Malus, Lukášovi Řípovi 
za grafiku a infopanely, Lucii Ho-
lečkové z městského muzea a také 
lidem z městského úřadu – Janu 
Musilovi, Jaroslavě Bičíkové, Pavlu 
Královi a Alešovi Rychlému. Podě-
kování patří také sponzorům – Na-
dačnímu fondu ŠKODA AUTO, spo-
lečnostem Horch Stiftung, Mahle, 
Lasak a Ecoglass, od kterých město 
na tento projekt dostalo 405 000 Kč. 

Martin Weiss

Sousedská setkání

Úspěšným tříděním město 
získalo 1,6 milionu 
Město Mnichovo Hradiště v posled-
ních letech výrazně podporuje tří-
dění odpadu s cílem minimalizovat 
množství směsného komunálního 
odpadu, jehož likvidace je a bude 
stále nákladnější. Zavedení svo-
zového systému door-to-door, tedy 
svozu tříděného odpadu přímo od 
jednotlivých domů, nese své ovoce. 
Zavedením této pro občany velmi 
komfortní služby se městu podaři-
lo dosáhnout meziročního poklesu 
hmotnosti vyprodukovaného směs-
ného komunálního odpadu o 21 pro-
cent a od EKO-KOMU získat 1,66 
milionu korun za podporu třídění!

Společnost EKO-KOM je auto-
rizovaná obalová společnost, která 
provozuje od roku 1999 celorepub-
likový systém, který zajišťuje třídění, 

recyklaci a využití obalového odpa-
du. Systém je založený na spolu-
práci průmyslových podniků, měst 
a obcí a také společností nakláda-
jících s odpady. Neziskový systém 
zajišťuje, aby odpady z použitých 
obalů byly spotřebitelem vytříděny, 
svezeny sběrovou technikou, upra-
veny, dotříděny a konečně využity 
jako náhrada primárních surovin 
nebo případně jako zdroj energie. V 
uplynulém roce se obyvatelům Mni-
chova Hradiště díky třídění podařilo 
uspořit 14.686.912 MJ  energie, což 
odpovídá asi 570 tisícům tun emisí 
oxidu uhličitého a průměrné roční 
spotřebě energie asi 1360 českých 
domácností. Jen tak dál.

Martin Weiss

Obřadní síní městského úřadu se  
v pondělí 20. června odpoledne nes-
ly tóny studentské hymny Gaudea-
mus igitur, kterou bylo zahájeno vy-
řazení absolventů Akademie třetího 
věku. Absolventky, které mezi roky 
2020 a 2022 prošly dvousemestrál-
ním cyklem přednášek pod názvem 
Labyrintem ctností a neřestí s růz-
nými osobnostmi české historie, si 
na slavnostní setkání musely kvůli 
covidu počkat.

Úvodního slova se chopil mís-
tostarosta města Jiří Plíhal, který 
absolventkám složil poklonu, že se 
i ve zralém věku vzdělávají a dále 
rozvíjejí, a popřál jim radost z dal-
šího studia. Následně Petra Tomá-
šová a Pavla Langrová, metodičky 
Vzdělávacího institutu Středočeské-
ho kraje, který kurzy v rámci Akade-
mie třetího věku organizuje, zahájily 
dekorování absolventek. Ty získaly 
osvědčení o absolvování, obdržely 

květinu a od města rovněž příspěvek 
ve výši 800 Kč na další vzdělávání. 
Nechyběl společný přípitek, hodno-
cení právě završeného kurzu a také 
debata o kurzech předcházejících 
– některé absolventky se totiž kur-
zů účastní od prvního ročníku, kdy  
v Mnichově Hradišti Akademie třetí-
ho věku začala fungovat.

Letos na podzim VISK pozve 
zájemce z řad obvatel Mnichova 
Hradiště na cyklus zaměřený na 
psychologii. Kurz Aplikovaná soci-
ální psychologie bude opět dvou-
semestrální, absolventy naučí lépe 
zvládat stresové situace, komuni-
kovat nebo ovládat emoce a jeho 
dějištěm bude opět Kino Mnichovo 
Hradiště. Nový kurz bude zahájen  
v září, poplatek za jeden semestr 
činí 1000 Kč. Příjem přihlášek pro-
bíhal do konce června.

Martin Weiss

Rekonstrukce mateřské školky v Mírové ulici pokračuje.

Bylo zvykem, že vedení města  
a další zástupci městského úřadu se 
každoročně v červnu a září rozjeli do 
místních částí Mnichova Hradiště, 
aby debatovali s místními, představi-
li jim připravované investice a zjistili, 
co obyvatele místních částí trápí. Do 
této praxe zasáhla pandemie covidu, 
a tak se poslední sousedská setkání 
uskutečnila v roce 2019. Letos však 
jejich konání již nic nebránilo, takže 
se v červnu první část setkání usku-
tečnila.

Zástupci městského úřadu  
a městské policie navštívili Dobrou 

Vodu, Podolí, Kruhy, Dneboh, Lho-
tice, Olšinu a Sychrov, do Veselé  
a Hoškovic se po domluvě s osadní-
mi výbory podívají v září.

Na každém sousedském se-
tkání probíhá kontrola a doplňo-
vání seznamu úkolů, které město 
ve spolupráci s osadními výbory 
v dané místní části řeší. Veřejnost 
tímto způsobem zároveň dostává 
možnost zeptat se zástupců vede-
ní města na všechno, co ji zajímá,  
a také přicházet s dalšími postřehy  
a podněty. Po formální části násle-
duje neformální posezení. (wes)
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Od 2. května má Mnichovo Hradiště 
druhého místostarostu. Proč dal Jiří 
Plíhal vale automobilovému průmys-
lu a čím ho láká práce pro město? 
Na jaké oblasti veřejného života se 
hodlá zaměřovat a jak si představuje 
Mnichovo Hradiště za deset let?

Od května dělíte svůj čas mezi 
vaše původní zaměstnání a práci 
pro město. Jak na vaše rozhod-
nutí změnit povolání reagoval za-
městnavatel?

V zásadě souhlasil a řekněme, 
že angažmá na radnici mi trpí. Ze 
zákona vlastně ani jinou možnost 
nemá. Ale přiznám se, že jsem rych-
le zjistil, že sedět na dvou židlích 
zároveň moc dobře nepůjde.

Na městský úřad přicházíte z pro-
středí automotive. V čem vás tak 
láká samospráva?

Vystudoval jsem konstrukci au-
tomobilů a celý profesní život působil 
v oboru. Začínal jsem v Liazu – na-
stoupil jsem tam v roce 1990 – ale 
v době, kdy šel Liaz ke dnu, jsem 
přešel do ŠKODA AUTO. Rok a půl 
jsem pak působil také v Tatře Kop-
řivnice. Pomáhal jsem budovat nové 
linky, působil jako vedoucí technolo-
gů i jako manažer technologie. Ve 
společnosti, ze které jsem na radnici 
přešel, jsem pracoval pro výrobce 

Mnichovo Hradiště má svou atmosféru 
a mělo by si ji zachovat, míní Jiří Plíhal

Zatímco předávání cen města pro-
bíhá tradičně v únoru na Reprezen-
tačním plese města, cena města 
pro mládež je spojená se zářijovou 
Sousedskou slavností. Letos poprvé 
se budou obě ocenění předávat spo-
lečně, a to právě na sousedské.

O „dospělých“ cenách je již roz-
hodnuto, přestože noví laureáti, kteří 
rozšíří mnichovohradišťský panteon 
osobností, teprve budou oznámeni 
a představeni. O cenách města pro 
mládež však stále můžete rozhod-
nout. Nominujte aktivní, inspirativní 
mladé lidi ze svého okolí, kteří jsou 
v něčem dobří, neváhají pomáhat 
anebo mohou být pro ostatní vzo-
rem z jiných důvodů. Čas na podání 
návrhů je do konce července.

Návrh, jehož součástí musí být 
informace o nominantovi, zdůvod-

Cena města pro mládež 
se po dvouleté pauze vrací

nění nominace a rovněž kontaktní 
údaje o navrhujícím pro případ, že 
by bylo třeba od něho získat podrob-
nější informace, je třeba doručit pí-
semně na tiskopisu, nebo elektronic-
ky na podatelnu městského úřadu. 
Nominovat je možné jak jednotlivce, 
tak kolektivy. Formulář naleznete na 
webu města pod kartou „O městě“  
v sekci „Cena a záštita města“.

V posledních dvou letech Cena 
města Mnichova Hradiště pro mlá-
dež udělena nebyla, letos už však 
evidujeme první kandidáty. V roce 
2019 si cenu převzal Vojtěch Strán-
ský a Fit studio Mnichovo Hradiště, 
všichni jmenovaní za sportovní 
úspěchy. Za jakou oblast zájmu to 
bude letos? To se dozvíme 17. září.

Martin Weiss

Kamelot: 
zpravodaj města 
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Všem firmám, spolkům i jednot-
livcům, kteří se v květnu a červnu 
zapojili do příprav pláže Na Kamín-
kách pro koupací sezónu, patří vřelé 
poděkování. Pláž výrazně prokoukla  
a v horkých červnových dnech byla 
jako obvykle cílem řady Hradišťáků.

Ještě před dobrovolnickou bri-
gádou společnost Compag vyčistila 
vstupy do vody a přivezla převlékár-
nu. Luboš Dvořáček s týmem firmy 
Těžex zajistil rozhrnutí krtin a od-
stranění větviček z travnaté plochy, 
instaloval nové dřevěné posezení  
k ohništi a těsně před brigádou za-

jistil také posečení louky a dřevo na 
oheň pro brigádníky. Nově zřízená 
technická četa města pod vedením 
pana Dvořáka zajistila obroušení  
a nátěr zábradlí a převlékáren, vy-
čištění ohniště a grilu a odstranění 
a likvidaci dožilých dřevěných prvků 
na pláži.

Pavlu Břicháčkovi, Janu Nohýn-
kovi, Janu Marešovi, Markétě Tomá-
šové, Jaroslavě Bičíkové a technické 
četě patří dík za zajištění potřebné-
ho materiálu a náčiní na květnovou 
brigádu. Ondřej Šindelář zajistil pro-
pagaci brigády a občerstvení.

Velký dík ale patří především 
všem dobrovolníkům, ať už ze spol-
ku Žijeme pro Hradiště, Klubu čes-
kých turistů nebo Jednoty bratrské  
a všem ostatním, kteří v květnu  
a poté i v červnu přišli sami za 
sebe. Bez nich by nebylo obnove-
no prostřední dřevěné molo, nebyly 
by vyčištěny břehy od naneseného 
nepořádku, nebyla by vypleta, obno-
vena a rozšířena „dětská plážička“  
a nebyla by opravena a oseta 
uprázdněná plocha vzniklá po od-
stranění mola u mostu.

V červnu se dočkaly nátěru 

stoly a posezení, což nebylo možné 
provést v rámci květnové brigády, 
protože dřevo bylo vlhké po deštích, 
a také byla vyzdobena převlékárna 
plovárenskými motivy. To si vzali za 
své studenti gymnázia pod vedením 
učitelky Evy Kozákové. Technická 
četa rovněž vyměnila dožilá prkna 
na zadním molu.

Teď už nezbývá nic jiného, než 
si prostředí, které si Hradišťáci spo-
lečnými silami zkrášlili, společně 
užívat.

Martin Weiss

Pláž u Jizery na sezónu opět připravili dobrovolníci

Neposečené trávníky jako přírodní klimatizace
Copak se tu asi stalo, že sekáči ne-
stačili ten trávník dosekat? Ta vyšší 
tráva je záměr, nebo opomenutí? 
A kdy bude výška travního porostu 
zase všude zarovnaná? Možná jste 
si už i vy položili při cestách po měs-
tě některou z těchto otázek. Město 
v letošním roce pokračuje v trendu 
nastaveném v roce 2019 a opět  
v letních měsících nechává některé 
travnaté plochy neposečené. Důvo-
dů je vícero.

Vyšší travní porost funguje  
v první řadě jako přírodní klimati-
zace. Zatímco na plochách pose-

čených na krátko se může teplota 
při zemi pohybovat v létě až kolem 
40 stupňů Celsia, ve vyšší trávě 
naměříme kolem 25 stupňů. Déle 
se v ní tak udrží vláha, což přispívá  
k příjemnějšímu klimatu v okolí. 
Ponechat trávu vyšší je vhodné ze-
jména v sousedství solitérních dře-
vin, které nedostatek vláhy oslabuje  
a otevírá tak cestu škůdcům.

Mezi vyššími stébly trávy rovněž 
nachází v letních parnech útočiště 
hmyz, jehož celosvětový dramatic-
ký úbytek je jedním z velkých té-
mat současnosti. Právě hmyz tvoří 

základ potravních řetězců a jeho 
úbytek může negativně ovlivnit celé 
ekosystémy. 

Vyšší tráva se rovněž sama 
lépe brání suchu a déle si uchová 
svěžejší zelenou barvu na rozdíl od 
nakrátko posečeného porostu záhy 
připomínajícího strniště.

Město k praxi letního (ne)sekání 
trávy přistoupilo na návrh komise pro 
životní prostředí, která se inspirovala 
v jiných českých i evropských měs-
tech, kde tento trend funguje již delší 
dobu. Jedná se o jedno z ekologic-
kých opatření, které město v posled-

ních letech zavedlo. Z těch dalších 
můžeme jmenovat například obnovu 
historických cest v krajině, které dělí 
rozsáhlé lány na menší, vytvářejí 
biokoridory umožňující migraci or-
ganismů a působí jako opatření proti 
erozi zemědělské půdy, dále mů-
žeme zmínit efektivnější nakládání  
s dešťovou vodou – u nových sta-
veb bývá dešťová voda sváděna do 
travnatých ploch, na náměstí vznikla 
retenční nádrž, ze které se zalévá 
okolní zeleň, a cílem je nenechávat 
vodu odtékat pryč, ale maximálně ji 
přímo na místě zužitkovat. (wes)

automatizovaných strojů. Důvodů, 
proč jsem přijal výzvu a zvedl ho-
zenou rukavici, bylo víc. Předně ale 
určité vyčerpání z prostředí automo-
bilového průmyslu, které je svým 
způsobem prostě toxické. Tlak na 
lidi v oboru je extrémní a málokdy se 
tu setkáte s upřímným nadšením pro 
věc. To mi chybělo. Rád bych zažil 
uspokojení z odvedené práce, rád 
bych městu, ve kterém se mi 30 let 
spokojeně žije, něco vrátil. 

Kdy jste aktuálně k zastižení na 
radnici?

Teď už skoro každý den, od srp-
na to bude denně Pokud zrovna ne-
budu běhat někde po městě kolem 
investic...

Jak jste si se starostou a druhým 
místostarostou rozdělili kompe-
tence?

Zatím po konkrétních projek-
tech. Projevil jsem zájem o pro-
blematiku školství a rozšiřování 
školských kapacit, kde vidím deficit 
a velký prostor pro další rozvoj. Na 
starost jsem si rovněž vzal třeba 
projekt lávky přes Jizeru u Kofoly, 
který zdaleka neběží podle představ. 
Na mě nyní je, abych komunikoval 
se zhotovitelem, stavbu posouval 
anebo alespoň dostával od firmy 
odpovědi na naše otázky. Pomalu 

Připadá mi, že některé místní části –  
a přispěl k tomu určitě i covid – ztra-
tily pevnější vazbu na město. Potře-
bujeme opět zintenzivnit spolupráci 
a postupně realizovat projekty, které 
osadní výbory navrhují. Snad vše 
kromě oprav silnic III. třídy je reálné. 

Jak vidíte Mnichovo Hradiště za 
deset let?

V zásadě bych toho moc nemě-
nil. Nechci, aby Hradiště příliš rostlo, 
aby mělo třeba 15 tisíc obyvatel. 
Město má svou atmosféru a mělo by 
si ji zachovat. Mělo by se rozvíjet po 
malých krůčcích, být vůči občanům 
vlídné a zachovat si všechna pozi-
tiva – kvalitní veřejný život, kulturu, 
dostupné služby, průmysl v rozum-
ných hranicích...

Vidíte ve městě problémy, na je-
jichž řešení se chcete zaměřit?

Spíše ne. Nemáme vyloučené 
lokality, kromě benešovky nemáme 
brownfieldy, veřejný prostor dostal 
spoustu péče a vypadá velmi dobře, 
máme funkční nástroje k regulaci 
rozvojových a průmyslových ploch, 
aby byl rozvoj města rozumný. 
Abych tak řekl, na tváři města ne-
vidím žádný vřed, který by si žádal 
rychlou akci.

Martin Weiss

se zabíhám i v reprezentační rovi-
ně, i když vystupovat na veřejných 
akcích je pro mě novinkou. Byl jsem 
sice zvyklý vystupovat na mítincích  
v zaměstnání, ale v takové míře je to 
pro mě nové. Učím se a slibuji, že na 
sobě budu pracovat.

S jakou vizí jste do vedení města 
nastoupil?

Uvědomuji si, že z pohledu roz-
voje města jsou všechny větší pro-
jekty během na delší trať a většinou k 
jejich realizaci nestačí jedno volební 
období. Důležité tak bude především 
dotahování úkolů a zajištění konti-
nuity. Pokud však ve vedení města 
budu i po volbách, budu se snažit 
o pevné uchopení několika témat. 
Systematická podpora školství bude 
z dlouhodobého pohledu obrovským 
přínosem pro budoucnost Hradiště. 
Podobně vnímám sociální sféru. 
Populace stárne, senioři představují 
velkou skupinu obyvatelstva – říkám 
si, zda by neměli mít třeba vlastní 
komisi, která by pojmenovávala po-
třeby místních seniorů – a město 
má určitě deficit jak v kapacitě, tak 
v technickém stavu institucí, jako je 
DPS nebo Domov Modrý kámen. 
Rovněž je třeba se zamyslet, jestli 
by město nemělo budovat sociální 
byty. Ve spolupráci s místními část-
mi vidím také prostor pro zlepšení. 

Drábské světničky 
zůstávají zavřené

Čápi letos vychovali 
tři mláďata

Jednu z největších atrakcí Českého 
ráje na jaře loňského roku pro veřej-
nost uzavřely Lesy ČR, aby zasta-
vily rychlou degradaci této kulturní 
památky. Její uzavření potrvá až do 
roku 2025, kdy by se měly Drábské 
světničky opět otevřít, ovšem již 
vybavené systémem lávek, chodní-
ků a schodišť, které zabrání tomu, 
aby se turisté pohybovali přímo po 
pískovcových površích. K razantní-
mu kroku vedla Lesy ČR proměna 
oblíbené turistické lokality, kterou 
podrážky bot během posledních 50 
let na některých místech proměnily  
k nepoznání. (wes)

Pohled do čapího hnízda prostřed-
nictvím online kamery na www.capi.
itbusiness.cz, díky níž mohou zá-
jemci sledovat život čápů již od roku 
2016, je letos opět plný silných mo-
mentů. Pravidelní diváci mohli pozo-
rovat shledání dvojice čápů, páření, 
kladení vajec, líhnutí mláďat, nálety 
cizích čápů i nesmlouvavé zákoni-
tosti přirozeného výběru. Z pětice 
vylíhlých čápat nakonec čapí rodiče 
uživili tři potomky. V červnu byli mla-
dí čápi okroužkováni, nyní sílí, brzy 
se začnou pokoušet o let a následně 
se připraví na cestu na jih, která je 
čeká na sklonku léta. (wes)  
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Předplatné na divadlo
i koncerty je v prodeji
Městské divadlo v červnu zahájilo 
volný prodej předplatného na diva-
delní i koncertní sezónu 2022/2023. 
Pořídit si můžete abonmá na diva-
dlo, koncerty komorní hudby i na 
dětská nedělní divadelní představe-
ní. Pokud máte zájem o zakoupení 
abonentky, zavolejte do kanceláře 
divadla. Nejste si jisti? Přijďte si do 
informačního centra vyzvednout 
brožuru s nabídkou pořadů. Milovní-
ci divadla se mohou v nadcházející 
sezóně těšit třeba na Lukáše Va-
culíka, Martina Trnavského, Ivanu 
Jirešovou, Aleše Hámu, Báru Ště-
pánovou, Nelu Boudovou nebo Te-
rezu Kostkovou, přátelé hudby zase 
na Lubomíra Brabce, světové hity 
klasické hudby v podání Wojciecha 
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Waleczka nebo koncert Purgatio, 
který se odehraje v kostele sv. Ja-
kuba a nabídne jedinečné spojení 
lidského hlasu, mluveného slova  
a kresby světlem.

Klub rovněž láká místní mládež 
do kurzů tance a společenské vý-
chovy, které budou co nevidět plné. 
Využijte možnost se přihlásit, než 
bude pozdě! Zápis trvá do konce 
srpna nebo do navršení kapacity. 
Přihlášky vyzvedávejte v městském 
informačním centru nebo stahujte 
online na webu města. Kdo nezažil 
taneční, jako by nebyl! Začínáme  
v polovině září.

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

Co nového v infocentru na prahu léta?
Jak to tak bývá, každý rok před letní 
turistickou sezónou v íčku přemýš-
líme čím obohatit náš sortiment 
suvenýrů. Sem tam se objeví nový 
zajímavý produkt, jindy si zase ne-
cháme vytvořit něco na míru anebo 
oživíme novým zpracováním již za-
vedené suvenýry. A ačkoliv byl plán 
na letošní rok původně narýsován 
skromněji než v letech minulých, na-
konec dopadl nad očekávání dobře.

V prodejnosti suvenýrů vždy ví-
tězí turistické vizitky a jejich nabídku 
jsme letos výrazně rozšířili o novinky 
v podobě třetí verze vizitky mnicho-
vohradišťského zámku, druhé verze 
Zvířetic a kaple sv. Stapina u Bakova 
nad Jizerou, známou také jako Klo-
kočka. Trojici nových vizitek doplňuje 
trojice rozšířených vizitek třídílných, 
a to Drábské světničky, Valečovské 
světničky a Dětská naučná stezka  
v Příhrazských skalách. 

Stále oblíbenější fotonálepky 
hlásí také přírůstek, a to erb rodu 
Valdštejnů. Od firmy Wander Book 
jsme objednali i nové motivy turistic-
kého deníku, takže pokud na sezó-
nu sháníte nový, stavte se u nás, je 
(zatím) z čeho vybírat. Velkou radost 
máme také z dvojice nových dřevě-
ných magnetek radnice a zámku, 
které budou nahrazovat již vyslouži-
lé magnetky z let minulých. Zejména 
pak 3D magnetka zámku vrstvená 
ze tří výřezů bude zaručeně chlou-
bou na vaší ledničce. 

Po letech hlásí přírůstek i ka-
tegorie keramických suvenýrů, a to  
v podobě mnichovohradišťského 
zvonečku. Zde platí latinská fráze 
Vox populi, vox Dei – hlas lidu, hlas 
Boží. Zkrátka zvonečky jste u nás 

loni poptávali tak často, až jsme hlas 
lidu vyslyšeli. 

Vydali jsme také jednu novou 
pohlednici, tentokrát zaměřenou na 
naše městské muzeum. Stále ob-
líbeným suvenýrem jsou i městské 
propisky. První verzi naší propisky 
jste již téměř vykoupili, proto máme 
dva nové druhy. Bílo-červenou  
s výrazným městským znakem 
na klipu a ekologičtější alternativu  
s 50procentním podílem bambuso-
vého vlákna, což je velmi příjemný 
materiál na dotek. Pokud si z výletu 
místo vizitek a magnetek raději vozí-
te něco dobrého na zub, tak vás ani 
v tomto ohledu nezklameme, jelikož 
máme nové hořké čokolády a oříško-
vé lázeňské oplatky. 

Knižní nabídku jsme rozšířili o tři 
tituly. Starý Glanc vypravuje, to jsou 
vzpomínky místního rodáka, ruské-
ho legionáře Josefa Glance, z let 
1914–1920. Dvanáct pověstí Čes-
kého ráje je malou brožurkou, která 
doplňuje Cestoknížku Českého ráje. 

A konečně, poslední jarní novinkou 
je Mnichovo Hradiště a okolí z nebe. 
Kniha nabitá leteckými pohledy na 
obce, přírodní zajímavosti a památ-
ky Mnichovohradišťska. 

Výčet suvenýrů uzavírají ty, za 
které se nic neplatí, a tím jsou razít-
ka. Jejich obliba je velká a jednodu-
še řečeno, přes léto u nás razítkují 
skoro všichni. Nová razítka máme 
letos tři, klasické městské razítko 
s budovou radnice, náš mnichovo-
hradišťský zámek a čedičový vrch 
Káčov. Celkový počet razítek nám 
tak vzrostl na 16 kusů a dle reakcí 
mnohých návštěvníků nikde jinde 
tolik razítek neviděli.

Doufáme tedy, že se novinky 
letošní sezóny návštěvníkům Mni-
chova Hradiště zalíbí, a budou tak 
příjemnou připomínkou návštěvy 
našeho města a Českého ráje. Pře-
jeme vám krásné léto.

Tomáš Hejdrych,
MIC Mnichovo Hradiště

Kino spustilo prázdninový provoz
V červenci kino promítá pouze o pát-
cích a sobotách od 20 hodin (kromě 
soboty 9. července, kdy hraje letní 
kino u zámku). Nabídneme vám 
například premiéry filmů Thor: Lás-
ka jako hrom, Řekni to psem, což je 
český romantický film, na který zve-
me hlavně pejskaře, a českou kome-
dii Hádkovi o rodině, která je neustá-
le rozhádaná, ale přesto se nakonec 
všichni její členové dokážou vždy 
nějak dohodnout. Uvidíte i komedii 

natočenou na Máchově jezeře Párty 
Hárder: Summer Massacre, drsný, 
divoký až bizarní snímek o mejdanu 
na tomto oblíbeném místě. První 
srpnovou neděli uvedeme pro děti 
v premiéře animovaný film DC Liga 
supermazlíčků.

V srpnu bude kino hrát jako 
obvykle, tedy od středy do neděle, 
pouze všechna večerní představení 
budou od 20 hodin a nedělní od-
polední projekce pro děti začne až  

v 17:30 hodin. V srpnu vás pozve-
me na české komedie Střídavka  
a Přání k narozeninám a na doku-
ment o pražské přírodě Planeta 
Praha. V sobotu 6. srpna hraje opět 
letní kino, takže kamenné bude uza-
vřené.

Přejeme vám krásné léto a dě-
kujeme za vaši návštěvu!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Po delší době přinášíme divákům 
kina vedle filmových zážitků také 
zpestření v podobě výtvarného umě-
ní. Od 1. srpna otvíráme ve vestibu-
lu kina výstavu obrazů mnichovo-
hradišťského rodáka Miroslava Víta 
(nar. 1960). 

Autor v malbě využívá styl na-
ivního malířství a představuje také 
naprosto atypický pohled na postavu 
korpulentních žen. Jeho obrazy jsou 
často plastické, tvořené kombinova-
nou technikou, ale vždy plné barev 
a pozitivní nálady. Malířova díla mů-
žete vidět například v galerii Etalon 
Art Clubu v Praze, jehož je členem. 
Tato galerie je zaměřena na prezen-
taci současného českého umění a je 
také prodejní. Výstavu můžete na-
vštívit od 1. srpna do 30. září, vždy  
v době, kdy je otevřená pokladna 
kina. Vstup je zdarma. Těšíme se na 
vás. (mj)

V srpnu začíná v kině 
výstava obrazů

Léto s městskou knihovnou
K dovolené a k prázdninám patří 
samozřejmě dobrá knížka, společně 
strávené rodinné chvilky nebo ná-
vštěvy různých kulturních akcí. Ať už 
výše zmíněné zažijete s městskou 
knihovnou, nebo na vlastní pěst, 
přejeme vám krásné letní dny plné 
pohody a dobré nálady!

Letní soutěže městské knihovny
I letos se můžete těšit na naše 

letní soutěže. První je již tradiční: 
kdo pošle na naši adresu (Městská 
knihovna, Turnovská 717, 295 01 
Mnichovo Hradiště) pohled z prázd-
nin nebo dovolené a připíše, jakou 
knihu právě čte, může se těšit na 
netradiční dárek, který nikde nekou-
pí. Pohledy budou celé prázdniny 
vystavené ve vstupní chodbě naší 
knihovny.

Další je facebooková soutěž  
s názvem Jak dobře znáš Mnichovo 
Hradiště? Kdo rád chodí po měs-
tě na procházky a umí si všímat 
zajímavostí, pro toho bude každý 
týden v pátek připravena jedna foto-
grafie  s detailem, který najdete na 
domech v našem městě. Stačí pak 
napsat adresu hledaného domu do 
e-mailu nebo do messengeru na 
facebooku a přijít si pro odměnu. 
Nemáte-li facebook, nezoufejte, naši 
soutěž můžete sledovat i bez přihlá-
šení a svou odpověď nám sdělíte  
v knihovně. 

Škola? O prázdninách? Samozřej-
mě – a děti z ní budou mít radost!

Hlasité čtení, zápisy do čtenář-
ského deníku, hodnocení a v nepo-
slední řadě domácí kontrola žákov-
ské knížky – mezi dětmi většinou ne 
říliš populární činnosti. Představte si 
svět, kde by naše nejmladší právě 
vše výše zmíněné bavilo! Že je to 
nesmysl? U nás v knihovně je mož-
né všechno!

Pojďte udělat radost svým dě-
tem a během prázdnin si s nimi 

zahrát na Školu naruby. Jak na to? 
V městské knihovně si vyzvedněte 
speciální čtenářský deníček. Váš po-
tomek bude mít za úkol během léta 
pravidelně zapisovat, podobně jako 
do žákovské knížky, kdo mu kdy četl, 
z jaké knížky a jeho výkon samo-
zřejmě vždy spravedlivě ohodnotit 
známkou. Prostor bude mít i na po-
chvaly nebo naopak na poznámky.

Ve čtení se klidně střídejte – 
číst může někdy maminka, jindy 
tatínek, babička, děda, sourozenec, 
teta, strýček, zkrátka kdokoli, kdo 
bude chtít strávit hezký čas s dětmi  
a s knížkou. Samozřejmě je důležité, 
aby si děti četly samy, přesto by se 
nemělo zapomínat ani na společné 
čtení ve chvíli, kdy se naši nejmladší 
naučí poskládat neposedná písmen-
ka ve slova. Věřte nám, že je to pro 
děti důležitější, než si myslíte. Kro-
mě společně stráveného času a po-
silování rodinných vazeb, se dětem 
rozšiřují obzory, mají větší prostor 
pro dotazy a diskuzi. Společně si na-
víc můžete troufnout i na těžší texty. 
Hlasité předčítání také rozvíjí dětem 
paměť a představivost.

A pamatujte, že na společné 
čtení nejsou vaše děti nikdy dost 

velké. Jen je třeba vždycky vybrat 
tu správnou knížku – možná právě 
v naší knihovně – a od toho jsme tu 
my, knihovnice, abychom vám s dob-
rým výběrem poradily.

Výstava kreseb Anety Velichové
Během letních měsíců si může-

te ve vstupních prostorách knihovny 
prohlédnout další zajímavou výsta-
vu. Tentokrát nejde o fotografie, jak 
tomu bývalo doposud, ale o kresby 
Anety Velichové. Drobná nenápad-
ná blondýnka s věčným úsměvem 
na tváři a s milým slovem pro každé-
ho má vždy po ruce jeden ze svých 
skicáků a tužku, aby mohla svým 
osobitým způsobem a s jedinečným 
humorem zachytit ty nejvšednější 
okamžiky, z nichž se ale díky jejímu 
umu stávají jedinečné střípky, které 
dohromady poskládají úžasný svět! 
Svět, do kterého máte možnost na-
hlédnout celé léto během výpůjční 
doby městské knihovny. Z Anetiny 
výstavy budete rozhodně odcházet  
s úsměvem na tváři a s milým poci-
tem v duši.

Jana, Lucka, Katka a Aneta,
Městská knihovna Mn. Hradiště



„Mojí práce si povšiml pan učitel Josef Marek a přišel za mnou, abych 
převzala jeho výtvarný kroužek v Klubu v Mnichově Hradišti. Řekl, že 
už „vystřílel“ svoje pedagogické zbraně a že si mě vybral za nástupce, 
tak jsem šla...“

ských galerií, přemýšlím, kdo mi 
chybí. Možná někteří Američané,  
Wilem de Kooning a jeho Woman 
I., Robert Rauschenberg apod. Po-
jedu, až budou vystavováni někde 
poblíž.

A co vaše vlastní tvorba? Odkud 
čerpáte inspiraci?

Inspiraci sbírám ze života. Ale 
musím otevřeně přiznat, že jsem 
toho poslední dobou moc nenama-
lovala, těžce sbírám síly na vlastní 
tvorbu. Budu si muset vymyslet ně-
jaký rituál a snad moje tvůrčí síly 
vytrysknou.

Také ráda fotografujete. Jaké ob-
jekty? Není fotografie v porovnání 
s malbou příliš realistická, a tím 
méně svobodná?

Fotografuji životaběh, pomíjivý 
okamžik, to, co je teď, a za chvíli 
už nebude. U mě jsou to spíš doku-

mentární fotografie, z nichž občas 
vykoukne zajímavá krajina, světlo 
nebo figury. Každý rok navštěvuji 
Czech Press Photo a tiše obdivuji.  
S fotografiemi jdou dělat různá kouz-
la, fotografie mohou být svobodné.  
A je to také brána do grafických 
úprav tiskovin a velkého světa po-
čítačové grafiky, která mě láká  
a do které se snažím proniknout.  
Z peněz EU jsme v ZUŠ vybavili ate-
liér notebooky s grafickými editory 
pro všechny žáky výtvarného oboru, 
máme tablety, interaktivní tabule  
i barevnou A3 kopírku. Plníme jed-
noduché úkoly, učíme se...

Tento rozhovor vzniká pro let-
ní Kamelot. Chystáte se letos  
o prázdninách cestovat?

Mám ráda ostrovy v moři. Ráda 
plavu. Letos možná vyjde Korsika, 
ta je krásná a ráda se tam vracím. 
V oblasti Filitosa jsou pravěké me-
galitické stavby, pro mě velmi silné 
místo. A také si užiju bílé písečné 
pláže lesního koupaliště v Bělé pod 
Bezdězem, v mém rodišti. Miluje to 
tam celá naše rodina. 

Martin Weiss
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Pocit vyhoření jsem nikdy nepoznala, říká Eva Ševců, ředitelka ZUŠ 
Mnichovo Hradiště, která lásku k umění předala stovkám žáků
Příští rok oslaví Eva Ševců rovné 
dvě dekády v čele Základní umělec-
ké školy Mnichovo Hradiště. Škola 
se za dobu jejího působení zásadně 
rozšířila, dodnes se snaží sledovat 
trendy a poskytovat žákům tu nejlep-
ší možnou průpravu pro rozvoj jejich 
talentů. Jak se Eva Ševců k práci  
v ZUŠ dostala? Čím je pro ni Galerie 
Konírna? A jaké autory ještě nestih-
la během svých cest po evropských 
galeriích vidět na vlastní oči? O tom 
a o mnohém dalším se můžete do-
číst v tomto rozhovoru.

Už řadu let stojíte v čele Základní 
umělecké školy Mnichovo Hradiš-
tě. Zároveň ale působíte jako pe-
dagožka na Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště. Dokážete říci, ve kterém 
prostředí jste více „doma“?

Cítím se dobře v obou školách. 
Každá z nich má svá specifika, své 
kouzlo i svá úskalí. Moje hlavní 
poslání je teď v základní umělecké 
škole. Tu jsme rozšířili a vytvořili 
z ní velkou organizaci, takže jde  
o náročnou práci, ale také rozmani-
tou a krásnou, když se daří. Se svý-
mi kolegy se snažím, abychom žáky 
seznámili se základy uměleckých  
oborů v co nejvyšší kvalitě. Aby 
škola vyšlapovala a obohacovala 
mnichovohradišťské rodiny nadstan-
dardní výchovou k umění.

Působení na gymnáziu je pro 
mě také velmi zajímavé. Učím zde 
od roku 1990 estetickou výchovu  
a dějiny umění. Dnes již jen s malým 
úvazkem. Studenti, kteří si výtvar-
né umění oblíbí, získávají základní 
vhled do architektury, malířství, so-
chařství a užitého umění. Někteří si 
dokonce zvolí, že svá studia zakončí 
maturitní zkouškou z oboru dějin 
umění. A to mě těší, umění je moje 
celoživotní láska ve všech svých po-
dobách.

 
Ve kterém roce jste svou pracovní 
dráhu svázala se ZUŠ Mnichovo 
Hradiště. Odkdy jste její ředitel-
kou?

Bylo to těsně před sametovou 
revolucí. Dostala jsem nabídku, 
abych založila výtvarný obor tehdy 
Lidové školy umění v Mnichově Hra-
dišti. To nečekaně změnilo můj život. 
Přijala jsem tu nabídku s pokorou   
a mnoha otázkami v mysli a pusti-
la  se rychle do práce. Ředitelkou 
jsem se pak stala v roce 2003, když 
odešel do důchodu pan ředitel Josef 
Seibt. Byla jsem jeho zástupkyní  
a následně jsem vyhrála konkurz vy-
hlášený zřizovatelem.

Jste učitelka původní profesí, 
nebo jste k tomuto povolání do-
spěla až později?

Ano, je to moje původní profese. 
V mládí jsem začínala jako učitelka 
v mateřské škole. Měla jsem tu práci 
ráda a hodně jsem ji prožívala. Byla 
jsem metodičkou výtvarné tvorby, 
psala jsem stati o dětské tvořivosti, 
přednášela v oboru a byla zástup-
kyní ředitelky. Dnes se to zdá až 
neuvěřitelné, jak jsem během krátké 
doby zcela přešla na ZUŠ. Později 
jsem dostala nabídku i z gymnázia, 
když se do jeho osnov dostala alter-
nativní estetická výchova. Bylo však 
na místě zabývat se otázkou dalšího 
studia. V podstatě mě nikdo nenutil, 
sama jsem ale cítila, že musím stu-
dovat vysokou školu. Podala jsem 
si přihlášku, udělala zkoušky, byla 
jsem přijata na Karlovu univerzitu 
v Praze a vystudovala ji ve zralém 
věku. Byl to boj, ale nelituji toho.

Máte spočítáno, kolik dětí vám bě-
hem vaší praxe na poli výtvarného 

Vždy jste dávala přednost výtvar-
nému umění? Nebo jste zvažovala 
i jiné směřování? Například hu-
dební?

Ano, výtvarno je moje doména, 
ačkoli mám i určité vzdělání hudeb-
ní, teoretické i praktické, hrála jsem 
například na klavír, ale nikdy jsem 
tímto směrem neuvažovala.

Narážím na to, že jako ředitelka 
ZUŠ máte pod sebou čtyři obory. 
Sama vedete ten výtvarný. Potře-
bujete se udržovat v obraze, i co 
se týče ostatních disciplín – hud-
by, tance a divadla?

Je to nutné, učím se neustále, 
snažím se pochopit souvislosti, být 
prospěšná, podporovat dobré ná-
pady. Máme rozdané kompetence 
podle oborů, uměleckou radu, každý 
ve škole má své místo. Nacházím se 
sice již v závěru své profesní dráhy  

i působení ve funkci ředitelky, ale 
toto hlídám.

Když jsem se na rozhovor při-
pravoval, dočetl jsem se, že sa-
mostatná Lidová škola umění  
v Mnichově Hradišti fungovala od 
roku 1977. Jakým způsobem se 
dnešní základní umělecké školy 
od LŠU liší? Vidíte nějaký zásadní 
rozdíl?

Ve své podstatě je to stále po-
dobné: okouzlení uměním, touha 
umět, píle, pracovitost, dlouhodo-
bé zaujetí. Ale myslím, že dnešní 
umělecká škola je velkorysejší, má 
daleko větší záběr, nabídku, má 
mnoho odborných učitelů. LŠU vy-
učovala v Mnichově Hradišti jen hře 
na klavír, housle, někdy akordeon. 
Léta již máme naplněnou kapaci-
tu, která činí 600 žáků, 35 učitelů  
a další zájemci čekají na přijetí. Ško-
la je zřizována Středočeským krajem  
a podporována naším městem. Tě-
ším se na její budoucnost.

Součástí ZUŠ Mnichovo Hradiště 
je rovněž Galerie Konírna, která 
nedávno hostila velmi úspěšnou 
výstavu bratranců Frydrycho-

umění prošlo pod rukama?
To nemám. Nikdy mi na to zatím 

nezbyl čas. Vzhledem k tomu, že 
někteří žáci u nás studují jedenáct, 
dvanáct i více let a doba studia se 
často prolíná, nebylo by snadné to 
spočítat. Bylo a je jich ale hodně, 
mnoho set. V almanachu vydáva-
ném při výročích ZUŠ jsou zapsáni 
skoro všichni ti, kteří se v oboru 
profesionalizovali – architekti, malíři, 
grafici, ilustrátoři, fotografové, vý-
tvarní pedagogové, módní návrháři 
a designéři, muzejníci a odborníci 
v dalších oborech. A připočítat bych 
měla i dívky z oddílů ve skautu, které 
jsem rovněž vedla. Mám radost z ka-
ždého, kdo se pro umění nadchne, 
jsem ráda, že v ZUŠ můžeme pod-
porovat obrovské množství zájmů, 
s bohatstvím technik a speciálních 
materiálů. 

Jak se to dnes má se šíří oborů  
a zájmem o výuku v ZUŠ?

Na rozvoji celé školy jsem pra-
covala vždy a využívala jsem kaž-
dé příležitosti k rozšíření nabídky 
výuky. Například o další hudební 
nástroje, saxofony, bicí, klarinety, 
flétny, trubky, pozouny. Na počátku 
90. let jsme přijali pod naše křídla 
dětský pěvecký sbor Zvonky man-
želů Hejlových. Ti tak získali dobré 
zázemí a podmínky pro podporu  
a rozvoj sborového zpěvu. Během 
let jsme stále museli žádat o navýše-
ní kapacity počtu žáků ve škole. Byl 
a je velký zájem. Dnes máme čtyři 
obory – hudební, výtvarný, taneční  
a literárně-dramatický.

 
Je pro vás radostnější práce  
s mladšími, nebo staršími dět-
mi? A stává se vám, že vás žáci 
nadchnou? Že si říkáte: „Z tebe 
nejspíš něco bude.“ Pracujete  
s takovými adepty nějakým zvlášt-
ním způsobem?

Výtvarná práce s malými dětmi 
je jednodušší, protože jejich práce 
jsou hned plny půvabu. Učila jsem 
je ráda mnoho let, nyní už ale pra-
cuji spíše se staršími – starší škol-
ní věk, středoškoláci, mimořádně  
i s dospělými. Ti všichni mají svá 
očekávání, jsou k sobě nároční. 
Často je připravuji na zkoušky na 
školy. A nadchnou mě velmi často, 
je to má největší radost. Když vytvoří 
báječnou práci, je to i pro mě velmi 
příjemný pocit. U nás mají talent 
všichni, jen někteří jsou odvážnější, 
mají větší fantazii, jsou samostatněj-

ší. Ti jsou ve svém zájmu důkladní  
a jdou si za svým. Adepti umění pro-
jdou klasickými postupy, nicméně 
tvořivost nesmí ztratit.

Sledujete úspěšné žáky místní 
ZUŠ v jejich další práci? A lze  
o ZUŠ Mnichovo Hradiště říci, že 
je líhní talentů? 

Ano, sleduji je, často jsem s nimi 
v kontaktu. Pořádám jejich výstavy, 
propaguji jejich tvorbu, představuji 
jejich díla dalším studentům. Líheň 
by tu, myslím, podle počtu byla, ne-
přeceňuji ale význam vlivu školy na 
životy žáků. Ti, kteří se profesiona-
lizovali, prokázali především svou 
vlastní sílu a invenci.

Zajímalo by mě, za jakých okol-
ností jste našla cestu do světa 
umění. Vzpomínáte si na nějaké 
určující setkání, které rozhodlo  
o tom, že ve vašem životě bude 
mít krásno důležité místo? Nebo 
šlo o delší proces? 

Od dětství jsem pozorovala 
přírodu, stavby, nacházela podněty, 
měla jsem oči dokořán a kreslila, 
účastnila se výtvarného života na 
každém stupni školní výchovy. Já 
i moje sestra Jitka jsme se v tomto 
ohledu doplňovaly. Na střední škole 
SVVŠ (Střední všeobecně vzděláva-
cí škola, pozn. red.) v Mnichově Hra-
dišti nás ovlivnila Svatava Budilová, 
v osmnácti už jsme měly hlubší zá-
jem o výtvarné umění. V Mladé Bo-
leslavi jsme vstoupily mezi dospělé 
výtvarníky a začaly s nimi vystavo-
vat, zdokonalovaly jsme se. Byla to 
správná cesta. Mojí práce si povšiml 
pan učitel Josef Marek a přišel za 
mnou, abych převzala jeho výtvarný 
kroužek v Klubu v Mnichově Hradi-
šti. Řekl, že už „vystřílel“ svoje pe-
dagogické zbraně a že si mě vybral 
za nástupce, tak jsem šla. Tam jsem 
převzala také prvního žáčka, který 
se pak stal významným českým vý-
tvarníkem, Zbyňka Baladrána. Pak 
už to šlo ráz na ráz, výstavy, členství 
ve Skupině mladoboleslavských vý-
tvarníků – profesionálů, další studia, 
nadšený obdiv k výtvarnému umě-
ní. Ovlivnil nás akademický malíř 
Stanislav Kovář a ilustrátor Luděk 
Maňásek. Mohu říci, že nikdy v ži-
votě jsem nepoznala dnes tak často 
zmiňovaný pocit vyhoření. Ani když 
přišly těžké chvíle v osobním životě, 
třeba když náhle odešla moje sest-
ra Jitka. V té chvíli mě pedagogická 
práce podržela při životě.

M
N

IC

HOVOHRADIŠŤSK
Á

ŠTAFETA
Dosavadní účastníci 
Mnichovohradišťské štafety: Ondřej Lochman 
- Eva Hajzlerová - Vladimír Čermák - Alena 
Hejlová - Jana Dumková - Jiří Skřivan - Ond-
řej Knobloch - Dana a Petr Novákovi - Miro-
slav Bobek - Pavel Vašíček - Petr Jenč - Miloš 
Horák - Jan Adam

vých. Můžete pozvat na výstavy, 
které plánujete ve zbytku letošní-
ho roku? 

Galerie Konírna je další středo-
bod mého snažení, říkají, že je to 
moje další dítě. Vydupala jsem ji 
doslova z prachu a popela, získala 
pro rekonstrukci zříceného objektu 
vedení města, vymyslela její „know-
-how“ a město stavbu a vybavení re-
alizovalo s přispěním Evropské unie. 
Nyní v galerii probíhá výstava prací 
našich současných žáků výtvarné-
ho oboru pod názvem „Šum křídel“.  
S kolegyní Lenkou Kancnýřovou  
a žáky jsme připravili pěknou ko-
lekci, výběr z prací. Potrvá do října.
Pak  bude následovat výstava Jana 
Gablera, malíře a grafika, dlouhole-
tého art directora časopisu Reflex, 
časopisu 100+1, Glanc, ilustrátora  
a tvůrce plakátů pro UNESCO.  
A poté by měla vystavovat skupina 
„BEJK“ sestávající z pražských dam 

v čele s Jitkou Vašutovou. Další vý-
stavy jsou v delším výhledu. Jsem 
šťastná, že si obyvatelé Mnichova 
Hradiště i okolí nacházejí stále více 
cestu do naší galerie a sledují její 
program, navštěvují výstavy, podpo-
rují nás. Díky za to!

Jaký umělecký styl je vám osob-
ně nejbližší? Prozradíte, kdo patří 
mezi vaše oblíbené autory?

Mám ráda všechny podoby sou-
časného umění. Mými oblíbenými 
autory jsou František Skála, Petr 
Nikl, ze starších Zdeněk Sýkora, 
Karel Malich, obdivuju i staré ho-
landské mistry – Jana Vermeera van 
Delf a mnoho dalších. Mám ráda díla 
svých bývalých žáků, bratrů Petra  
a Pavla Vašíčkových, dnes akade-
mických malířů, objekty akademické 
malířky Michaely Maupicové, stavby 
a design architekta Pavla Ševců, 
kresby Moniky Kozlíkové, divadelní 
návrhy Johanky Krůfové a všechna 
díla absolventů ZUŠ.

Je nějaké umělecké dílo, které 
byste ráda viděla na vlastní oči  
a ještě jste neměla tu možnost?

Sjezdila jsem mnoho evrop-

Eva Ševců pochází z Bělé pod Bezdězem, ale Mnichovo Hradiště je jejím domovem po desetiletí.
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První studentské stáže gymnazistů
Koncem května, v době maturit, 
studenti septimy a 3. A, které slo-
žení této zkoušky čeká za rok, 
absolvovali jako vůbec první třídy  
v porevoluční éře našeho gymnázia 
studentské praxe. Měli možnost být 
týden na stáži u celé řady subjektů, 
kde se mohli zapojit a pozorovat,  
o čem jsou jednotlivé profese ve 
skutečnosti, co je náplní práce lidí, 
kteří vystudovali vysokou školu  
a svému oboru se věnují. 

Myšlenka podobných praxí 
klíčila u vedení školy i některých 
vyučujících dlouho a před dvěma 
lety se mi již povedlo vše potřebné 
domluvit a připravit, avšak do našich 
životů zasáhl covid a z praxí sešlo. 
Ani další rok se nepovedlo myšlenku 
vlivem covidu realizovat, a tak jsem 
moc rád, že letos to do třetice vyšlo, 
všechny námi oslovené podniky či 
instituce s umístěním našich studen-
tů souhlasily, a tak se konečně mohli 
naši žáci podívat do práce. Na tomto 
místě bych rád moc poděkoval všem 
těm, kteří nám vyšli vstříc a pomohli 
nám naše studentské stáže uvést do 
života. 

Zatímco u učebních oborů jsou 

MAP si během čtyř let 
vysloužil skvělé renomé
Projekt MAP II Mnichovohradišťsko 
dospěl 30. června do svého konce. 
Projekt byl financován z prostředků 
Evropské unie, zaštiťovalo jej Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy, jeho realizátorem v ORP 
Mnichovo Hradiště pak bylo město 
Mnichovo Hradiště. Projekt navá-
zal na předchozí MAP I Mnichovo-
hradišťsko a byl tu k dispozici pro 
všechny zájemce z řad pedagogů, 
neformálních vzdělavatelů, zřizova-
telů, ale i rodičů a dětí od září 2018 
(tj. téměř čtyři roky). 

Součástí každého projektu je  
i závěrečné zhodnocení jeho činnos-
ti, k němuž jsme vyzvali ty, kteří se 
do jeho aktivit zapojovali a podíleli 
se na nich. V průběhu měsíce květ-
na jsme oslovili zhruba 60 respon-
dentů s prosbou o vyplnění dotaz-
níku závěrečné evaluace projektu. 
Sešlo se nám 36 odpovědí na deset 
námi položených otázek, jež jsme 
následně vyhodnotili. Povzbudivé je, 
že se všichni dotázaní vyjadřovali na 
adresu projektu a jeho aktivity pozi-
tivně. 

Rozhodně ano či spíše ano, to 
byly odpovědi na to, zda probíhal 
projekt podle představ respondentů. 
Ti ocenili pestrou a kvalitní nabídku 
aktivit, přínosné náměty či mož-
nost spolupráce, ale i toho, že do 
Mnichova Hradiště zavítalo mnoho 
odborníků z nejrůznějších oborů čin-
nosti. „Rozšířil mi odborné znalosti 
v tématu a přínosné bylo vzájemné 
sdělování zkušeností.“ Propojování, 
seznamování se s těmi, kteří se zají-
mají o podobná témata, inspirace do 
hodin i do další vlastní činnosti, zís-
kávání nových informací, možnost 
zapůjčit si výukové pomůcky či zú-
častnit se akcí, jež jsou pro zájemce 
zdarma – to jsou některé z přínosů 
projektu.

I některé organizace vnímají 
přínosnost projektu v tom, že se 
dostaly do širšího povědomí lidí či 
navázaly další vzájemné spolupráce 
(více se ví o činnosti speciálně pe-
dagogického centra, mnichovohra-
dišťská knihovna více spolupracuje 
s mateřskými i základními školami, 
hojně se zapojovaly učitelky ze Zá-
kladní školy Bakov nad Jizerou, což 
je vlastně jiné ORP, více se propojily 
malotřídní školy…). Některé ze škol 

v regionu využily i možnosti stra-
tegického plánování své budoucí 
činnosti (a zhodnocení té stávající), 
což je rozhodně plusem pro jejich 
fungování. 

Díky pestré nabídce aktivit do-
šlo k osobnostnímu i profesnímu 
rozvoji osob zapojených do projektu 
– v odpovědích se objevovaly kon-
krétní aktivity či jména lektorů, kteří 
do regionu zavítali, například kurz 
první pomoci, legislativní novinky 
ve školství pro vedení škol, připra-
venost dítěte na první třídu, aktivity 
rozvíjející místně zakotvené učení, 
formativní hodnocení, Petra Vallin 
(aktivizující metody na úvod hodiny, 
reflexe na závěr hodiny, formativní 
hodnocení), David Čáp (komunikace 
s rodiči), organizace Fitgee (a jejich 
zdravé sezení či Mozek v pohybu). 
Pochvalu si vysloužily též četné 
výjezdy mimo region, vzdělávací 
festival v Litomyšli, na který mohli 
někteří z pedagogů vyjet díky pod-
poře MAPu, ale i nákup pomůcek 
pro jednotlivé školy, možnost zapůj-
čení knih či dalších pomůcek, tvorba 
questů, seznam místních odborníků 
či přehled volnočasových aktivit…

V odpovědích se několikrát ob-
jevilo povzdechnutí nad malým po-
čtem zapojených učitelů – těch ak-
tivních je opravdu nemnoho, a proto 
i s ohledem na náročnost pedago-
gického nasazení učitelů v jejich 
institucích oceňujeme spolupráci  
s těmi, kteří si ze svého volného 
času „ukrojili“ ještě další část na pů-
sobení v rámci MAPu.

Co se vám vybaví pod pojmem 
MAP II Mnichovohradišťsko? „Za-
jímavé nejen odborné akce pro ši-
rokou veřejnost, propojování místní 
komunity, velmi dobrá komunikace  
a spolupráce.“ Děkujeme za toto 
ocenění, ale i za mnohá další, ne-
boť se objevovaly pojmy jako pod-
pora, sdílení zkušeností, příjemná 
energie, kreativní tým… Věříme, že 
to dobré, co zde projekt „zasel“, se 
bude i nadále zúročovat v činnosti 
těch, kteří se na vzdělávání podílejí, 
tj. učitelů, neformálních vzdělavate-
lů, zřizovatelů, rodičů i dětí.

Markéta Tomášová 
a celý realizační tým projektu 

MAP II Mnichovohradišťsko

praxe pochopitelně nedílnou sou-
částí výuky, gymnazisté drtivou vět-
šinu svého studia prosedí v lavicích, 
a tak jen těžko mohou mít představu, 
co je vlastně v životě po vystudování 
škol čeká. Naše stáže si kladou za 
cíl umožnit jim za tuto oponu nahléd-
nout, seznámit se s prací absolventů 
a vidět na vlastní oči, v čem náplň 
jejich práce spočívá. Jsme moc rádi, 
že ohlasy od poskytovatelů stáží  
i našich studentů byly vesměs vel-
mi pozitivní, a rádi bychom v nich 
pokračovali i nadále. Plurálu uží-
vám záměrně, neboť se mi dostalo 
zásadní pomoci od kolegyně Zuzky 
Morkusové, která zařídila několik za-
jímavých stáží a z pozice kariérního 
poradce se studenty pracovala jak 
před samotným nástupem na praxe, 
tak i po jejich skončení. Zde jsou ně-
které konkrétní ohlasy, které poskytli 
naši studenti jako zpětnou vazbu na 
právě prožitý týden.

Svou praxi jsem vykonávala na 
urgentním příjmu Všeobecné fakult-
ní nemocnice v Praze. Stáž byla vel-
mi psychicky náročná, ale mohu říct, 
že to byla nejpřínosnější zkušenost  

v mém životě. Zažila jsem jak přípa-
dy banální, tak případy velmi závaž-
né. Obrovskou podporou a pomocí 
mi byli sestřičky, lékaři a úžasný 
pan primář. Tato zkušenost mě utvr-
dila že můj sen, stát se lékařkou, je 
správný. (Anežka)

Praxe v mateřské škole pro 
mě byla skvělým zpestřením tohoto 
školního roku. Odnesla jsem si mno-
ho vzpomínek, vtipných dětských 
hlášek, ale hlavně tu pro mě nejdů-
ležitější věc: praxe v mateřské škole 
mi otevřela oči a uvědomila jsem si, 
že profese učitelky v mateřské škole 
není cesta, kterou bych chtěla dále 
směřovat. Přesto jsem za ty dny ne-
skutečně ráda. Po celé dekádě jsem 
opět viděla své úžasné bývalé paní 
učitelky, pohybovala se v prostorách 
mně moc dobře známých a měla 
(alespoň na chvíli) možnost nahléd-
nout do kouzelného světa dětí a za-
pomenout na všechny tíživé starosti 
světa dospělých. (Aneta)

Stáž v městské knihovně a 
městském muzeu v Mnichově Hradi-
šti jsem si náramně užil. Hodně jsme 

se setkávali s dětmi, na můj vkus až 
moc, ale líbily se mi kreativní návrhy 
tematických zátiší pro různé knihy  
a jejich fotografování na sociální sítě. 
A v muzeu mě zase zaujala organi-
zace a práce s historickými předmě-
ty. (Lukáš)

Praxe mě bavily a rozšířily mi 
obzory v hledání dalších odvětví/
vzdělání. Byla jsem velmi překvape-
na tím, že práce na úřadě není tak 
těžká, jak se může zdát. Musíte hod-
ně komunikovat s lidmi, účastníte se 
různých schůzí. To mi přišlo zajíma-
vé a to by mě též bavilo. Ale zrovna 
tato práce mě v budoucnu neláká, 
protože já chci dělat něco, za čímž 
bude hodně vidět, že něco dělám,  
a také jak kvalitně. (J. S.)

 
Ještě jednou vřelé díky všem 

poskytovatelům stáží a těšíme se na 
naši další spolupráci, už teď víme, 
že se náš projekt bude rozšiřovat  
a bude rozmanitější.

Lukáš Umáčený, 
Zuzana Morkusová, 

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Radosti na konci školního roku v mateřské škole
Školní rok utekl jako voda a jsou 
zas před námi prázdniny. I konec 
školního roku však byl nabitý akce-
mi – projektové dny, oslavy, výlety, 
rozloučení se školáky a nocování ve 
školce...  

Zručnost si děti vyzkoušely  
v Hoblinkové dílničce. Za poznává-
ním zvířat jsme vyrazili do ZOO Chle-
by, kde nejstarší děti čekal program 
Rozhlédni se kolem sebe.  V rámci 
tematické části Můj domov, naše 
město nejstarší děti navštívily měst-
ský úřad a policii. Mezinárodní den 
dětí si každá třída oslavila po svém  
a děti si to moc užily! Začátkem červ-
na nejstarší děti vyrazily za zábavou 
do Mirákula. Tradiční loučení letos 
mohlo (konečně po dvou letech) 
proběhnout opět na sále 2. základní 
školy za pomoci rodičů. Děti se před-
stavily v pohádce Zlatovláska, potom 
následovalo slavnostní šerpování  
a loučení se školáky. Odměnou 
dětem bylo pohoštění připravené 
rodiči.  Poslední akcí pro budoucí 
školáky bylo nocování ve školce, kdy 
jsme si společně uvařili bramboro-
vou polévku, zahráli různé hry na za-
hradě školky, opekli buřtíky, prošli se 

večerní zahradou a všichni nakonec 
zvládli i stezku odvahy. Děti spaly 
jak nemluvňátka a ráno nás čekala 
společná snídaně.  A na co se ješ-
tě zbývá těšit? Koupání, cestování  
a spousta prázdninových zážitků!  

Všem dětem přejeme krásné 
léto! Budoucím školáčkům úspěšný 
další krok v životě, vstup na základní 
školy!

Pavlína Bešíková,
Mateřská škola Jaselská

Hubálovští žáci na Horizon 
Hydrogen Grand Prix 2022

V sobotu 4. června se v nizozem-
ském Assenu uskutečnilo světové 
finále soutěže Horizon Grand Prix, 
kterého se účastnilo 15 nejlepších 
týmů z celého světa. Tým Středního 
odborného učiliště Hubálov repre-
zentoval Českou republiku coby ví-
těz celostátního finále. 

Kluci z RC Racing Hubálov 
předvedli během šestihodinového 
soupeření RC modelů na vodíkový 

pohon sehranou práci. Na závodní 
dráze si se svou Škodou 130 RS 
vybojovali báječné třetí místo mezi 
evropskými týmy, v celosvětovém 
měřítku pak skončili na místě šes-
tém. Členům týmu k tomuto úspěchu 
blahopřejeme a děkujeme za repre-
zentaci školy.

Radka Pitrmocová,
SOU Hubálov

Starosta se radil s dětmi 
z Mateřské školy Jaselská

Dětský den NATO 2022 
nabídne opět řadu atrakcí
Stejně jako v minulých letech, i ten-
to rok sdružení WAYPOINT MH, za 
podpory města Mnichovo Hradiště, 
Letiště Mnichovo Hradiště, organiza-
ce NATO a dalších sdružení, pořádá 
Dětský den NATO, tentokrát již 4. 
ročník. 

Cílem našeho neziskového 
sdružení WAYPOINT MH  je za-
traktivnění přilehlé oblasti letiště 
Mnichovo Hradiště a podpora regi-
onálních sportovních a rekreačních 
aktivit. Rádi bychom v budoucnu 
pro veřejnost vybudovali relaxačně-
-sportovní zázemí, dětské hřiště  
a cyklostezku spolu s inline dráhou, 
a přivedli tak občany Mnichova Hra-
diště na spojnici mezi mnichovo-
hradišťským zámkem a Březinou, 
odkud je nádherný výhled na Dráb-
ské světničky. I letos jsme se proto  
s partnery rozhodli uspořádat Dět-
ský den NATO. 

Dětský den proběhne přímo na 

letišti Mnichovo Hradiště, a to v pá-
tek 16. září. Dopolední program je 
jako vždy určený školám a školkám, 
od 12. hodiny rádi přivítáme širokou 
veřejnost. Rozhodně se máte na co 
těšit.

Pro dětské návštěvníky bude po 
celý den připraven pestrý program 
plný zábavy. K vidění budou průlety 
či statické ukázky letadel s možností 
prohlídky interiéru letounů, kterou 
ocení všichni příznivci létání a leta-
del. Pro zájemce se nabízí i možnost 
letu nad Českým rájem. Akci rovněž 
oživí hasičská technika s veškerým 
vybavením, Policie ČR a Zdravot-
nická záchranná služba. Legraci si 
děti mohou užít ve skákacím hradu 
a chybět nebude ani občerstvení  
a mnoho dalšího.

Přijďte si s námi užít prima den. 
Těšíme se na viděnou. 

WAYPOINT MH

Návštěvy nejstarších dětí z mateř-
ských školek na městském úřadě se 
staly milou tradicí a způsobem, jak 
předškolákům alespoň trochu před-
stavit, jak se řídí město. V úterý 24. 
května se v kanceláři starosty vystří-
dalo několik desítek dětí z Mateřské 

školy Jaselská, které se dozvěděly, 
co má na starosti starosta, k čemu 
slouží územní plán nebo co má Mni-
chovo Hradiště ve znaku. A došlo  
i na dotazy. Děti zajímalo především 
to, jestli se jejich školka bude rozši-
řovat. (wes)
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KINO

23. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMONI: PADOUCH PŘICHÁZÍ
29. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JURSKÝ SVĚT: NADVLÁDA 
30. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HÁDKOVI

KALENDÁR AKCÍˇ

15. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PÁRTY HÁRDER: SUMMER MASSACRE

16. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOP GUN: MAVERICK 

22. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŘEKNI TO PSEM

9. ČERVENCE, 21:45, U KAPLE SV. ANNY, MNICHOVO HRADIŠTĚ
LETNÍ KINO: VYŠEHRAD: FYLM

8. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
THOR: LÁSKA JAKO HROM 

1. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PREZIDENTKA 

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

26. SRPNA, 20:00, LETNÍ ARÉNA, KORYTA
KONCERT ABBA CZ

7. SRPNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
DC LIGA SUPERMAZLÍČKŮ

ZÁMEK

16. ČERVENCE, 20:30
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
Divadelní komedie pod širým nebem (hrají M. Zounar, B. Štěpánová...)

1. AŽ 5. ČERVENCE, 10:00 AŽ 16:00
SEMINÁŘ HISTORICKÉHO TANCE DĚTSKÉHO SOUBORU MARIANNE
Seminář historického tance z období 16., 17., 18. a 19. století.

KAŽDÁ NEDĚLE V ČERVENCI A SRPNU
POHÁDKOVÁ DOPOLEDNE ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE A POJIZEŘÍ
Dětské prohlídky zámku (vždy od 10:15 a 10:45) a loutková představení  
v sala terreně (11:30). Kadý týden jiná pohádka.
3., 5., 6., 10., 24. A 31. ČERVENCE, 7., 14., 27. A 28. SRPNA
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovaná výstava dravců vždy od 10 a 15 hodin v zahradě zámku  
a letové ukázky vždy od 11 a 14 hodin.

27. SRPNA
VALDŠTEJNSKÁ KOSTÝMOVÁ SLAVNOST
Valdštejnské osobnosti, tance baroka a empíru, sokolník a dravci, večerní 
program v nasvícené zahradě, módní přehlídka, oživené noční prohlídky. 

OSTATNÍ

13. A 17. ČERVENCE, 10. A 24. SRPNA, 16:00, MĚSTSKÝ ÚŘAD MH
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

MUZEUM
DO 31. SRPNA
TEN UMÍ TO, A TEN ZAS TOHLE…
Výstava o řemeslech a místních řemeslnících.
23. ČERVENCE A 20. SRPNA
TRUHLÁŘSKÁ DÍLNIČKA S JEDNOTOU BRATRSKOU
Doprovodný program k výstavě Ten umí to, a ten zas tohle... Výroba ze 
dřeva. Vhodné pro děti od cca čtyř let.

23. ČERVENCE, 12:00, KEMP DOLÁNKY U TURNOVA
FESTIVAL DOLÁNKY
29. AŽ 31. ČERVENCE, ULICE V LÍPÁCH, MNICHOVO HRADIŠTĚ
ANENSKÁ POUŤ
30. ČERVENCE, 20:00, KAFÉ OŘECH, MNICHOVO HRADIŠTĚ
KONCERT FUNK CORPORATION
30. ČERVENCE, 20:30, AREÁL MSK, MNICHOVO HRADIŠTĚ
KONCERT VÍKEND ROCK

27. A 28. SRPNA, RESTAURACE NA ZASTÁVCE, BAKOV N. JIZ.
VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE

U ZÁMKU PROTI KAPLI SVATÉ ANNY
Projekce pod širým nebem je naplánovaná na stejném místě  

i 9. července – promítat budeme komedii Vyšehrad: Fylm.

INZERCE

6. SRPNA, 21:00, U KAPLE SV. ANNY, MNICHOVO HRADIŠTĚ
LETNÍ KINO: SRDCE NA DLANI
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To je gól! MSK se vrací do krajského přeboru
Až do posledního kola bojovali muži 
MSK o konečnou druhou příčku 1. A 
třídy Středočeského kraje. V sobotu 
17. června dopoledne odehráli naši 
hráči mistrovské utkání na hřišti SK 
Unionu Čelákovice. Tradiční soupeř 
byl v naší skupině již zachráněn,  
a mohl tak hrát naprosto uvolněně. 

Utkání začalo náporem týmu 
MSK. Soupeře jsme tařka zamkli na 
jeho polovině. Střely Adama Kno-
blocha, Martina Sabola ani Davida 
Sedláčka se neujaly, a tak se do oje-
dinělé gólové šance dostali domácí. 
Po ztrátě míče ve středu hřiště hráči 
Čelákovic po pěkné kombinační akci 
nahráli svému útočníkovi, který se 
ocitl sám před Martinem Vránou, 
brankářem MSK. Ten však výbor-
ným zákrokem šanci zlikvidoval. 
Náš tlak neustával, ale branka byla 
zakletá. Domácí brankář se pře-
konával, a do šaten jsme tak mířili  
s gólovým mankem. 

Z rychlého brejku zabránil na 
poslední chvíli takřka jisté brance 
Dan Pokorný svým skluzem před 
naší prázdnou brankou. Do druhého 
poločasu poslal trenér Aleš Kohout 
na pravou stranu Robina Macka, 
Adam Knobloch se přesunul doleva 
před Patrika Vegrichta. V 58. minutě 
přišel do útoku čerstvý Vláďa Majdl 
a zásadně rozhýbal obranu soupe-
ře. Naše levá strana a tato změna 

se ukázaly jako rozhodující. V 77. 
minutě se po kombinaci právě na 
levé straně dostal svou rychlostí do 
vápna náš hbitý „Vegi“ a levou no-
hou přesně do pravého horního rohu 
branky vstřelil důležitou první bran-
ku. Domácí se již na nic nezmohli, 
a tak Martin Sabol v 88. minutě uza-
vřel konečný výsledek z pokutového 
kopu po faulu na Adama Knoblocha 
uvnitř pokutového území na koneč-
ných 0:2 z pohledu domácích. 

Po společném obědě a ukon-
čení sezony se všichni hráči sešli  
v areálu MSK, aby netrpělivě če-
kali na výsledek utkání v Dolním 
Bousově, kam přijeli toho dne před 
posledním kolem druhé Průhonice. 
Abychom se dostali po 30. kole na 
konečné druhé místo, potřebovali 
jsme, aby se naši sousedé z Bouso-

va pokusili s Průhonicemi neprohrát. 
Jakákoli bodová ztráta Průhonic by 
nás posunula na druhý flek. Netrpě-
liví a v očekávání konce utkání jsme 
na hřišti MSK u piva a grilované kýty 
posouvali hodinu dopředu. Když 
jsme se před 19. hodinou dozvěděli 
konečný výsledek z Bousova, kde 
dopadlo nakonec utkání DBSK – 
Průhonice 4:0, propukla obrovská 
radost. Radost z umístění, z historic-
ky nejvyššího počtu získaných bodů, 
ale hlavně z možného postupu na-
šeho týmu z druhého místa do nej-
vyšší soutěže v kraji – po pěti dlou-
hých letech se vracíme do Krajského 
přeboru středních Čech.

MSK skončilo na konečném 
druhém místě. Po odehraných 30 
utkáních jsme dosáhli 70 bodů (22 
utkání jsme vyhráli, čtyřikrát remizo-

vali a čtyřikrát prohráli) s konečným 
skóre 81:34. Nejlepším střelcem 
týmu se stal Martin Sabol s 19 bran-
kami.  Vzhledem k možnosti postou-
pit ze 2. místa naší skupiny jsme 
tuto nabídku svazu využili a již nyní 
připravujeme tým na novou sezonu 
a krajský přebor.

Do sezony nastoupili tito hráči: 
Martin Vrána, Jakub Král, Ondřej 
Knobloch, Daniel Kargl, Jan Svobo-
da, Jirka Zajíček, Dominik Pokorný, 
Patrik Vegricht, David Altman, Jan 
Mihalík, Ondřej Najman, Tomáš 
Tomka, Robin Macek, Martin Sabol, 
Adam Charvát, Adam Knobloch, 
Pavel Nohynek, Jan Horák, Michal 
Geissler, David Sedláček, Saša Peš-
ta, Vláďa Majdl, Jakub Radačovský, 
Lukáš Novák. Trenéři: Aleš Kohout, 
Tomáš Hofmann. Vedoucí mužstva: 
Kryštof Razák.

První přípravné utkání se na na-
šem hřišti odehraje v sobotu 30. čer-
vence od 17 hodin proti FK Jinoča-
ny, v úterý 2. srpna přivítáme divizní 
Velké Hamry. O víkendu 13. – 14. 
srpna již začnou mistrovská utkání.

Děkujeme všem fanouškům za 
podporu v sezoně 2021/22 a těšíme 
se na setkání při utkáních krajského 
přeboru opět na našem hřišti.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradištský SK

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

Na trať jich vyjelo padesát, 
suchých jich zůstalo sedm
Již 25. ročník tradičního Přejez-
du rybníka se uskutečnil v sobotu  
4. června ve Lhoticích. Předpověď 
počasí díkybohu nevyšla a naší ves-
ničce se vyhnula bouřka, takže akce 
měla hojnou návštěvnost. 

Lávku z jednoho břehu rybní-
ka na druhý se pokusilo zdolat 49 
účastníků, z nichž ovšem jen sedm 
zdolalu lávku bez pádu do vody. Nej-
lépe se umístil Jan Kortiš, který pře-
jel lávku za 51 sekund. Na druhém  

Bez koupání se to většinou neobešlo. Foto: Jan Füši

Hasičský memoriál vyhrála 
Veselá, druhá byla Boseň

Začalo nám léto a s ním také hasič-
ská sezóna. Letos se Memoriál Jiří-
ho Bočka uskutečnil 21. května na 
fotbalovém hřišti ve Veselé.

Letošní rok byl sice slabší, co 
se týče soutěžících, protože se se-
šlo více hasičských soutěží v jeden 
den, ale účast diváků byla úspěšná. 
Týmů se sešlo osm, z toho pět bylo 
mužských družstev a tři týmy žen. 
Zúčastnili se muži a ženy z Veselé, 
muži a ženy z Bosně, muži ze Suko-
rad a dva týmy mužů ze Zásadky. 

První místo v  kategorii mužů 
získala Veselá, druhá byla Boseň  

a třetí byli muži ze Sukorad. V kate-
gorii žen se na prvním místě umístily 
ženy z Veselé B, druhé místo obsa-
dily ženy z Bosně a třetí místo mají 
ženy Veselá A. 

Memoriál Jiřího Bočka se poda-
řil. Chtěli bychom poděkovat spon-
zorům, SDH Veselá a Chovatelským 
potřebám Dvořákových. A také vás 
rádi pozveme na další hasičskou 
soutěž TFA, která se bude konat 3. 
září ve Veselé na fotbalovém hřišti.

Děkujeme za účast. 

Tomáš a Kateřina Richtrovi

a třetím místě se umístil Tomáš Ku-
čera a Luděk Sosna. Martina Štroj-
sová se jako nejlepší žena umístila 
na 5. místě. 

K celodennímu hudebnímu pro-
gramu Míry z Jeseníku k večeru za-
hrálo dámské akustické trio Hanka  
a její Veroniky. A poté z místního hři-
ště vzlétl horkovzdušný balón.

Jiří Havel
Osadní výbor Lhotice

Turistické jaro s KČT stálo za to!
Lákají vás prázdninové dny k vodě, 
nebo spíše do přírody? Pokud jste 
milovníky přírody a výletů, vězte, že 
s námi sdílíte stejnou vášeň. Zúčast-
nili jste se některého z našich jarních 
výletů? Jestliže ano, jsme poctěni 
tím, že jste si v bohaté nabídce 
aktivit, které jsou v našem městě  
k dispozici, vybrali právě nás. První 
polovina tohoto roku byla naštěstí na 
výlety velmi bohatá. Již se totiž ne-
nesla ve stínu covidových opatření, 
mohli jsme tedy zrealizovat vše, co 
jsme si pro turisty připravili, a zvládli 
jsme zorganizovat i ty výlety, které 
se v uplynulých dvou letech právě 
kvůli covidu odkládaly. Co jsme vám 
tedy přinesli? 

Zejména to byly seniorské vý-
lety – organizované jednak naší 
stálicí Helenou Pöllovou, členkou 
výboru mnichovohradišťského Klubu 
českých turistů, která je s námi od 
samého počátku, jednak Vladimírou 
Hančlovou, jež dávno není nováč-
kem v přípravě výletů, ale i Jitkou 
Thorovskou, která zažila svou pre-
miéru v loňském roce a jejíž výlety 
východním směrem si vždy najdou 
řadu příznivců. Děkujeme všem 
dříve zmíněným dámám, že jsou 
ochotny věnovat svůj volný čas pří-
pravě aktivit pro ostatní.

Celá jarní sezóna se nesla v du-
chu 100 jarních kilometrů, které jsme 
vám nabídli již potřetí. Akce odstar-
tovala 1. března, přesně v první den 
meteorologického jara, a skončila 
21. června, kdy začalo astronomické 
léto. Při této příležitosti jsme se sešli 
na pláži u Jizery, kde jsme vyhlásili 
výsledky této dlouhodobé akce, do 
níž se zapojilo 26 zájemců. Nejstarší 
účastník akce se těší úctyhodné-
mu věku 83 let, nejmladší pak byla 
sedmiletá dívenka. Společně jsme 
nachodili více než 5500 kilomet-
rů, nejzdatnější turista pak v tomto 
období dosáhl 1218 kilometrů. Jen 
pro zajímavost ještě uvedu, že jed-
noznačně nejaktivnějšími byly ženy, 
těch se zapojilo rovných devatenáct.

Opomenout nesmím však ani 
výzvu 10 000 kroků, do níž se zá-
jemci mohli zapojit v průběhu mě-
síce dubna. Přidali jste se k této 

krokové výzvě, jež „útočí“ na naši 
pohodlnost a nutí nás k pravidelné-
mu pohybu? Pokud ne, ale rádi bys-
te udělali takto vědomě něco pro své 
zdraví, příležitost máte samozřejmě 
celoročně, pod taktovkou výzvy pak 
opět v říjnu tohoto roku.

Jsme rádi, že letos znovu mohl 
proběhnout společný úklid v rámci 
celorepublikové akce Ukliďme Čes-
ko. Stejně jako v dřívějších letech 
jsme se pustili do úklidu Dolců, ná-
sledně též také příkopů podél Tur-
novské ulice a dále ve směru na Ho-
škovice, kde se skrývaly netušené 
poklady (sběrný koš od sekačky na 
trávu, pneumatika či valentýnská ky-
tice atd.). A již tradičně jsme přiložili 
ruku k dílu též na pláži u Jizery, kde 
jsme pomohli s úklidem či s nátěrem 
tamního posezení. Věříme, že toto 
zvelebování okolí má smysl a potěší 
oko i duši nejednoho procházejícího. 

Dvě akce byly v naší nabídce 
převelice dlouho, rovné dva roky, 
než se dočkaly své realizace –  
a sice výlet, kdy jsme došli z Mnicho-
va Hradiště na Ještěd, a následně 
též květnová návštěva Oldřichova 
v Hájích a procházka jeho okolními 
zelenajícími se bučinami. Nedoká-
žete si představit ten slastný pocit, 
když zjistíte, že na ten vzdálený 
Ještěd, na nějž někteří z nás koukají 
ze svých domů či zahrad, je možné 
dojít z Hradiště pěšky. Povedlo se, 
vrchol byl zdolán! A co víc, nabíd-
li jsme fyzicky zdatným turistům  
i možnost nočního přechodu,  
v němž jsme si nastavili nelehký cíl: 
dojít do Hradiště až ze saské Žita-
vy! Věřte nebo ne, ale i tento výlet si 
našel svých sedm „bláznů“, kteří se 
nebáli risknout jednak 63kilometro-
vou vzdálenost, jednak cestu noční 
krajinou. 

Tradiční akcí pak byl vodácký 
výlet, ovšem vzhledem k tomu, že 
splavnou část toku řeky Jizery jsme 
již v uplynulých letech v několika 
etapách zdolali, bylo nutné poroz-
hlédnout se jinde. Náš výběr padl 
na východočeskou Divokou Orlici  
a následně i Orlici: tentokrát šlo pří-
mo o vodácký víkend, neboť jsme 
tyto toky sjížděli ve dvou dnech. Užili 
jsme si i rodinný víkend ve Sloupu 
v Čechách, kam jsme se vrátili po 
dvouleté pauze. Okolí Sloupu je bo-
haté na přírodní i kulturní zajímavos-
ti, nebyl tedy problém si najít náplň 
pro dva víkendové dny. 

Jaké jsme přinesli novinky? Na-
příklad výlet za krásami Prahy, který 
si našel řadu zájemců – ti se prošli 
malebným Novým Světem, Hrad-
čany i kouzelnou Malou Stranou. 
Těšit se můžete i na další pražské 
cesty, plánujeme je vždy na jaře  
a na podzim. Nově jsme ve spolu-
práci s Muzeem města Mnichovo 
Hradiště navštívili zajímavá místa v 
bezprostřední blízkosti našeho měs-
ta, ať už to byla historická kovárna ve 
Žďáru, keramická dílna paní Zdenky 
Baladránové či statek v Arnošticích. 
Věříme, že to nebyl poslední společ-
ný výlet! Do třetice to pak byl dětský 
přechod spojený s přespáním na zří-
cenině Zásadka, jehož se zúčastnilo 
devatenáct dětských zájemců, kteří 
se nebáli vyrazit cestou necestou 
z Březiny do Svijan a následně na 
Zásadku, kde jsme nalezli skvělé 
zázemí. To jsme si maximálně užili  
u táboráku, za zvuku kytary, v noci 
pak někteří pod stanem či pod širá-
kem. Děti to zvládly skvěle!

Zaujaly vás naše aktivity? Není 
nic snazšího, než se o nich dočíst 
více přímo na našem webu www.
kctmh.cz, případně na našem face-
bookovém profilu Klub českých turis-
tů – Mnichovo Hradiště. Anebo ještě 
lépe: zúčastněte se některé z našich 
budoucích akcí! Přes léto „dovolen-
kujeme“, ale od září se opět můžete 
těšit na řadu zajímavých výletů!

Markéta Tomášová
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

V neděli 5. června bylo na Masa-
rykově náměstí rušno. V 10 hodin 
dopoledne odtud startovali účastníci 
Mnichovohradišťské patnáctky, zá-
vodu, který je zároveň Memoriálem 
Ing. Josefa Hrona, vynikajícího atle-
ta, jehož jméno nese rovněž místní 
sportovní stadion. Na start trati, kte-
rá byla i letos zkrácena (obvykle se 
jedná o „pětadvacítku“), se vypravily 
čtyři desítky účastníků. Ty trasa ved-
la z Hradiště přes Mohelnici do Koryt 
a odtud opět přes Mohelnici zpět do 
města. 

Vítězem s časem 52:17 se 
stal Jiří Miler z Lawi Stars MB ná-
sledován Janem Švadlenkou z AC 
Mladá Boleslav (52:28) a Michalem 
Suchým z Lawi Stars (52:36), mezi 
ženami zvítězila Barbora Chumleno-
vá z Eleven Run Teamu / AC Mladá 
Boleslav s časem 1:04:19 následo-
vaná Simonou Jiřičkovou (1:08:29) 
a Annou Samešovou (1:09:22). 
Tradiční závod pořádá TJ Bakovský 
půlmaraton a Přátelé běhu Mnicho-
vo Hradiště. (wes)

32. ročník Memoriálu 
Ing. Josefa Hrona
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Ukradená lavička: 
Jedni tvoří, druzí boří
Od roku 2021 se v okolí města ob-
jevují masivní dřevěné lavičky, které 
lákají turisty k odpočinku. Lavičky 
vznikají v truhlářské dílně Jednoty 
bratrské, každá je opatřená štítkem 
se jménem svého mecenáše a na 
jejich umísťování se podílí Jednota 
bratrská a mnichovohradišťský od-
bor Klubu českých turistů. Duchov-
ním otcem projektu je Lukáš Umá-
čený, jenž se inspiroval v zahraničí. 
Během loňského roku bylo umístěno 
sedm laviček a zájem ze strany ve-
řejnosti o umístění dalších trvá. Za-
tímco projekt je dlouhodobě velkým 
zdrojem radosti, jeho realizátoři v 
květnu čelili také jedné frustrující 
události.

„Zjistili jsme, že jednu z loňských 
laviček někdo demontoval a odcizil,“ 
konstatuje Ivo Šrajbr, správce sbo-
ru Jednoty bratrské, který instalace 
jednotlivých laviček dojednává s 
vlastníky pozemků. „Bohužel se zlo-
ději trefili zrovna do lavičky, ke které 
měli její mecenáši největší citovou 
vazbu. Manželé Alvarezovi ji nechali 
instalovat u příležitosti narození své-
ho syna a nechali si na ni vypálit i 
osobní motto. V tomto kontextu je to 
mimořádná sprosťárna,“ neskrývá 
rozčarování Ivo Šrajbr.

Lavička stála pod Káčovem na 
cestě mezi Káčovem a Čertovinou a 
zmizela někdy v průběhu května. Na 
prostranství, odkud je vidět špička 
Ještědu, po ní zbyly jen betonové 
patky. Jednota bratrská krádež hlási-
la na policii, ale v objasnění v tomto 
případě příliš nevěří. V souvislosti s 
incidentem probíhá debata o zabez-
pečení laviček, které by ovšem neslo 
další náklady. Cena za jednu lavičku 
je v současnosti sedm tisíc Kč.

„V umisťování laviček budeme 
přesto pokračovat. Katastr Mnichova 
Hradiště je rozsáhlý a jsme si jistí, 
že i kdybychom tu měli 20 laviček, 
přelavičkováno tu rozhodně nebude. 
Další zájemci se nám tak mohou ur-
čitě hlásit,“ dodává Ivo Šrajbr.

V letošním roce se instalace 
první nové lavičky právě připravuje. 
Své místo nalezne podél cesty mezi 
Dnebohem a Přestavlky. Rovněž se 
počítá s umístěním nové lavičky v 
místě, kde cestu z Horky do Dobré 
Vody protíná 15. poledník. Tato loka-
lita byla zvolena na základě návrhu 
Dany Hörbové, která připomínku za-
jímavého místa navrhovala realizo-
vat v rámci prvního ročníku Melounu 
pro Hradiště.

Martin Weiss

Rok 2022 na Státním zámku Mnichovo Hradiště
V letošním roce jsme, narozdíl od 
předchozích pandemickým roků, 
otevřeli na zámku sezónu v řádném 
termínu v dubnu. Sezóna zatím pro-
bíhá, navzdory složité situaci v ČR 
i ve světě, velmi pozitivně. Návštěv-
nost je stále dobrá a navýšila se 
návštěvnost školních, seniorských 
a také německých výprav. Rozpočet 
zámku jsme obdrželi ve finální po-
době koncem května a oproti rokům 
minulým je, vzhledem k současné 
situaci, velmi úsporný, proto jsme 
museli některé tradiční akce zrušit.

Podařilo se však získat na-
víc finanční prostředky z projektu 
Ministerstva kultury „Po stopách 
šlechtických rodů – rok šlechtických 
slavností a zábavy 2022“ na restau-
rování dvou portrétů významných 
členů rodu Valdštejnů. První zachy-
cuje tzv. otce rodu, Adama z Vald-
štejna (1570–1638), který získal na 
počátku 17. století pro svůj rod dě-
dičný titul říšský hrabě a je význam-
ný také tím, že pomohl svými kon-
takty k císařskému dvoru Albrechtovi 
z Valdštejna. Portrét bude umístěn 
na I. návštěvnickém okruhu. Druhý 
portrét znázorňuje jeho syna Max-
miliána z Valdštejna (1598–1655), 
zakladatele mnichovohradišťské ro-
dové větve Valdštejnů, švagra a ob-
líbence Albrechta z Valdštejna, který 
získal v roce 1627 od Albrechta z 
Valdštejna panství Mnichovo Hradi-
ště s Budovcovým zámkem. Portrét 
bude po restaurování umístěn zpět 

na původní místo na chodbu zámku. 
Z dotace bude částečně hrazen 

i letošní tradiční kulturní program, 
který bude probíhat v červenci  
a srpnu, tedy tradiční nedělní dopo-
lední cyklus pro děti „Za pověstmi 
Českého ráje“ s dětskou prohlídkou  
a loutkovým představením. Deset-
krát nás navštíví sokolnice Věra 
Gilová se svým programem. O čer-
vencových svátcích bude rovněž 
probíhat seminář historického tance 
v sale terreně s dětským souborem 
Mariane. Léto zakončíme slavnostní 
Hradozámeckou nocí v duchu Vald-
štejnské kostýmové slavnosti. 

Na nádvoří zámku proběhnou 
dvě profesionální divadelní předsta-
vení, 25. června Noc na Karlštejně a 
16. července Strašidlo cantervillské.

Co se týče rekonstrukcí v letoš-
ním roce, kvůli omezeným financím, 

proběhne pouze oprava vnějších 
oken v prvním patře Budovcova 
křídla zámku. Žádané finance na 
projekty restaurování interiéru saly 
terreny a pokračování rekonstrukce 
ohradní zdi v ulici v Lípách, bohužel 
nebudou realizovány.

Vzhledem k odchodu součas-
ného kastelána Radovana Chmela 
do důchodu, k němuž dojde po 30 
letech působení na zámku, probíhá 
výběrové řízení na nového kaste-
lána, který by měl být jmenován do 
funkce 1. dubna 2023.

Posledních 30 let bylo na zám-
ku především v duchu komplexní 
rekonstrukce hlavní budovy zámku 
a přilehlých budov koníren, střechy 
jízdárny, interiérů kláštera, zámecké 
zdi, anglického parku, restaurová-
ní mnoha předmětů mobiliárního 
fondu a jejich instalace do autentic-

kých expozic I. a II. návštěvnického 
okruhu sestavených na základě ar-
chivních dokumentů, instalace dvou 
rozsáhlých stálých výstav „Poslední 
odpočinek Albrechta z Valdštejna“ a 
„Paměť rodu přetrvá“ na III. návštěv-
nickém okruhu a výstavy v poklad-
ně zámku „Valdštejnské muzeum“. 
Proběhla také náročná digitalizace a 
dokumentace více než 40 tisíc sbír-
kových předmětů a 20 tisíc historic-
kých knih, včetně fotodokumentace 
a odborných popisů, organizace de-
pozitářů podle fondů a jejich ošetře-
ní. Probíhalo zde mnoho kulturních 
akcí za podpory státu, Středočeské-
ho kraje, města Mnichova Hradiště, 
Sdružení obcí Český ráj, Mezinárod-
ních organizací VIA SACRA a Per-
spektiv a další a další. Do budoucna 
se počítá s pokračováním specifické 
ochrany Národní kulturní památky 
dalšími poučenými rekonstrukcemi, 
restaurováním sbírkových předmětů 
a dalších dobových kulturních aktivit. 

Děkujeme všem příznivcům za 
dlouholetou podporu NPÚ – Státní-
ho zámku Mnichovo Hradiště a po-
chopení pro jeho ochranu v duchu 
památkové péče. Šetrným zachá-
zením a financemi nám pomáháte 
zachovat pro generace budoucí bu-
dovy, výjimečné sbírky i  zámeckou 
zahradu, jedné z nejkvalitnějších pa-
mátek v České republice i v Evropě.

Soňa Švábová, NPÚ 
– Státní zámek Mn. Hradiště

INZERCE

Práce na rekonstrukci zámku v roce 1995. Dnes patří celý zámecký areál 
mezi ty nejvýstavnější v ČR.

Velký Rodinný den na hřišti MSK se vydařil
Organizace Rodinného dne se opět 
zhostil spolek Žijeme pro Hradiště ve 
spolupráci s Mnichovohradišťským 
sportovním klubem pod záštitou 
města Mnichovo Hradiště. 

Spolek Žijeme pro Hradiště zří-
dil pro děti střelnici, kde se střílelo ze 
vzduchových zbraní, a v součinnosti 
se Sokolem a Mateřským centrem 
Kohoutek vytvořil na fotbalovém 
hřišti dětský koutek se skákacím 
hradem. Děti díky podpoře firmy Li-
praco dostávaly zdarma nafukovací 
balonky plněné heliem a každý malý 
návštěvník obdržel při vstupu dárek 
k Mezinárodnímu dni dětí. Za ty 
chceme poděkovat společnostem 
DinoToys, Kofola, Knihkupectví–Pa-
pírnictví Hana Otáhalová. K dispo-
zici byla dětem atraktivní čtyřkolá 
vozítka zapůjčená z místní fary. Fot-
balisté instalovali pro návštěvníky 
fotbalové šipky a fotbalovou arénu. 
Sokol připravil tři stanoviště, oddíl 
stolního tenisu se prezentoval ping-
-pongovým robotem, pro nejmenší 

děti byly připraveny různé herní 
prvky a přenosné hřiště instaloval 
oddíl volejbalu. Na akci se představil 
rovněž Dům dětí a mládeže. Podě-
kování patří také Mateřskému centru 
Kohoutek za zapůjčení odrážedel  
a kostek. Na nově zrekonstruované 
ploše hřiště bavili děti také členové 
1. odílu Junáka – Českého skauta. 
Na rezervní ploše postavila své ša-
pitó Jednota bratrská, která tradičně 
připravila své osobité hry vlastní vý-
roby ze dřeva, provizorní hrací kurt 
vytvořili tenisté z místního Tenisové-
ho klubu. 

Všem zúčastněným spolkům 
patří velké díky za program, který 
bavil přítomné všech věkových ka-
tegorií. Ale zapomenout nemůžeme 
ani na další účastníky. Na zástupce 
městské a státní policie z Mnichova 
Hradiště, kteří představili svůj vozo-
vý park a vybavení včetně zbraní. 
Velký zájem vzbudil poskytovatel 
zdravotních služeb Malyra svým ma-
lováním na obličej včetně malování 

zranění všeho druhu, což ocenili 
zejména mnohdy překvapení rodiče. 
V rámci dětského dne, který tradič-
ně moderoval Jiří „Štěpo“ Štěpánek, 
vystoupily dětské mistryně Evropy  
z Taneční a pohybové školy ILMA  
z Turnova pod vedením Anety Ho-
ráčkové s choreografií Policie. Orga-
nizátoři připravili také autogramiádu 
dvou sportovců, olympioniků. Své 
kartičky podepisovali bývalá atletic-
ká mistryně Evropy Denisa Rosko-

lová – Helceletová a bobista Jakub 
Nosek, kteří v rámci stanoviště Kem-
pu vítězů, pořadatele příměstského 
tábora v Mnichově Hradišti, předá-
vali dětem své sportovní zkušenosti. 
V areálu byly po dobu akce vysta-
veny americké luxusní vozy Dodge, 
které potěšily nejen zvídavé kluky. 
V závěru povedeného odpoledního 
programu, který navštívilo více než 
tisíc spokojených návštěvníků, vy-
stoupil k pobavení nejmenších ša-
šek Honza Krejčík. 

Poděkování patří rovněž subjek-
tům, které akci podpořily finančně 
nebo materiálně a bez kterých by 
akce podobného typu nemohla být 
realizována. Kromě města Mnicho-
vo Hradiště to jsou: EcoGlass jako 
hlavní partner, pitný režim zajistila 
společnost Kofola, dále děkujeme 
Lipracu, Dino Toys, Knihkupectví– 
Papírnictví Hana Otáhalová, Auto 
MH a Nábytku Honza.

Aleš Janatka

Modeláři pozvali na vlastní 
dětský den na Koprník

Členové Modelářského klubu Veselá 
pozvali o prvním červnovém víkendu 
děti u příležitosti jejich svátku na den 
otevřených dveří, který se odehrál 
na klubovém letišti na Koprníku. A 
k vidění a zažití toho bylo nemálo. 

Modely větroňů, stíhaček i dalších 
letounů se představily na zemi i ve 
vzduchu, nechyběla soutěž házedel 
a další lákadla. Není pochyb o tom, 
že nejedno dítko práce modelářů 
okouzlila. (wes)

Už se chystá letošní 
Sousedská slavnost
Jak už je v Hradišti dobrým zvykem, 
každoročně je jedna sobota v září 
věnována Sousedské slavnosti.  
A protože čas běží, organizátoři – 
spolek Žijeme pro Hradiště a Klub 
– již chystají letošní ročník, který se 
odehraje 17. září. 

Program bude tradiční, opět 
budou stánky s výrobky místních 
živnostníků, svoji činnost budou 
přibližovat různé spolky, sdružení  
a organizace. A pochopitelně budou 
nejrůznější dobroty, sladké, slané, 
teplé, studené, masité i vegetari-
ánské. V programu se objeví  také 
několik novinek, ale ty si organizátoři 
zatím nechávají pro sebe. Stejně tak 
neprozradí hlavní hudební program. 
Každopádně  zahrají  místní i poně-
kud přespolní kapely, svá vystoupe-

ní bude mít i ZUŠ a některé místní 
školy.

Aby vše bylo správně a včas 
nachystáno, organizátoři vyzývají 
všechny zájemce o stánky a mís-
ta pro své aktivity, aby včas podali 
přihlášku se všemi potřebnými údaji  
a požadavky – lze je buď přímo 
vyplnit  nebo stáhnout a vytisknout  
z webových stránek městského 
úřadu v sekci Kultura. Druhou mož-
ností je si vyzvednout formulář u té 
nejpovolanější, u Dáši Motlové alias 
farmářky z Ráje v jejím obchodě na 
náměstí. 

Všechny předchozí sousedské 
slavnosti se náramně vydařily – ne-
pochybujme o tom, že i ta letošní 
bude úspěšná přinejmenším stejně 
jako ty minulé. (ps)

V září se vrátí soutěž 
akrobatických modelů
V sobotu 21. května se na soukro-
mém modelářském letišti v Horní 
Bukovině konala soutěž rádiem 
řízených akrobatických modelů ka-
tegorie RCAS, kterou organizoval  
a zajišťoval Modelářský klub Mnicho-
vo Hradiště. Akce byla podpořena 
městem Mnichovo Hradiště. 

Ranní silný vítr, který občas pře-
kračoval přípustný limit pro konání 
soutěže, organizátorům i účastní-
kům zamotal hlavu. V průběhu do-
poledne se vítr dostal pod stanovený 
limit a po zkušebním záletu jednoho 
člena našeho klubu rozhodčí start 
soutěže povolili. Piloti, kteří zprvu 
z obav o své modely odmítali v tak 
silném větru startovat, nakonec se 
startem souhlasili. Start byl opož-
děný o tři hodiny, ale potom už vše 
probíhalo dle stanovených regulí. 

Pro soutěž v této kategorii je 
stanovena sestava akrobatických 
prvků (obraty, výkruty, průlety atd.), 

které musí pilot dle stanoveného 
pořadí ve vzduchu realizovat. Roz-
hodčí hodnotí pečlivost provedení 
jednotlivých prvků. Modely o rozpětí 
křídel až 2,5 metru jsou poháněny 
spalovacími motory, a tak bylo pro-
vádění celé sestavy doprovázeno 
zvukovým efektem. Soutěžilo se ve 
třech kolech, to s nejnižším bodo-
vým ziskem se následně anulovalo. 

Piloti se dostavili i z jiných regi-
onů a předvedli velmi dobré výkony, 
přestože pro některé z nich to byla 
soutěžní premiéra. Průběh soutěže 
byl rozhodčími i účastníky hodno-
cen. Bylo na co se dívat. Po skon-
čení soutěže, vyhodnocení výsledků  
a na základě všeobecné spokoje-
nosti se účastníci, rozhodčí i organi-
zátoři dohodli na opakovaní soutěže 
v září. Tímto vás srdečně zveme.

Arnošt Vajzr,
Modelářský klub Mn. Hradiště
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Žijeme pro Hradiště
Jak jste spokojeni s kulturní nabídkou v našem městě? Co byste rádi 
do kulturní nabídky přidali a co naopak byste raději vynechali?

DNES SE PTÁ

...

Cílem rubriky DNES SE PTÁ je podpořit veřejnou debatu v Mnichově Hradi-
šti a zprostředkovat občanům názory zastupitelů na aktuální témata.

Každý měsíc jedno politické uskupení, které má své zástupce v měst-
ském zastupitelstvu, položí otázku, na kterou následně vždy jeden zástup-
ce za každou politickou stranu či hnutí odpoví. Každý měsíc tak čtenáře  
v tomto volebním období bude čekat zpravidla jedna otázka a čtyři odpově-
di (za Žijeme pro Hradiště, ČSSD a SZ, ODS a ANO).

Příští měsíc se bude ptát ČSSD a SZ.

Začnu od konce, ne-
vynechala bych vů-
bec nic. Jsou akce, 

které mě třeba zajímají trochu méně, 
ale to neznamená, že pro někoho 
nejsou prioritní a že se někdo těší 
právě na ně. Kdyby akcí bylo ještě 
více, určitě bych se také nezlobila. 
Zejména pro lidi důchodového věku 
toho v mikroregionu příliš není. Vím, 
že v Hotelu U Hroznu jsou pravi-

delné večery s dechovkou a taneč-
ky právě pro seniory, což je super,  
o dalších akcí bohužel vůbec nevím. 
Stejně tak pro malé děti by kultury 
mohlo být více. Určitě bych ráda 
vyzdvihla dětské abonentky do diva-
dla a dětská představení v kině, to 
je také skvělé. Děti si na své přijdou 
ale i na různých komunitních akcích.  
V Mnichově Hradišti bezvadně fun-
guje Klub dětí a mládeže v Mírové 

  Jana Šťastná (ANO)
ulici. Hodně se mi líbí třeba keramic-
ké dílny pro veřejnost.

Co se týče koncertů, ty jsou vý-
borné na Vostrově a samozřejmě na 
Valečově. Nemusíme mít vše hned  
u komína. Na některé akce se vy-
platí i vyrazit. A co mi chybí kromě 
akcí pro seniory? Umím si předsta-
vit třeba i nějaké sportovní soboty 
pro rodiny s dětmi, environmentální 
vzdělávání hrou a podobně.

To nejdůležitější řek-
nu hned na úvod: 
Nabídka kultury je  

v Mnichově Hradiště úžasná a pes-
trá a ve srovnání s jinými podobně 
velkými městy výrazně nadstandard-
ní. Její základ tvoří program kulturní-
ho zařízení města Klubu s.r.o. – ten 
organizuje jak několik různě zaměře-
ných cyklů předplatného, tak i jedno-
rázové akce. 

Mezi občany města je asi nej-
oblíbenější divadelní předplatné – 
převážně komediální představení jim 
dávají možnost od srdce se zasmát 
a také vidět naživo herecké hvězdy 
známé z televizní obrazovky – není 
tedy divu, že divadelní abonentky 
jsou každoročně beznadějně vy-
prodané. Nedělní odpolední pohád-
ky zase přivedou do divadla děti  
s rodiči či prarodiči – a vychovávají 
tak budoucí příznivce divadelního 
umění. Mnohaletou tradici pak mají 
pravidelné koncerty klasické hudby, 
navštěvované zejména hudebními 
„fajnšmekry“ nejen z Hradiště, ale 
i z širokého okolí. Mám–li zmínit 
příklad akcí „mimo předplatné“, na-

padá mě třeba představení Deštivé 
dny, které se jistě nejen pro mě stalo 
jedním z kulturních vrcholů loňského 
roku. Klub s.r.o. provozuje taktéž 
místní kino, které zve diváky kromě 
českých i zahraničních filmů i na 
cestopisné či jinak zaměřené před-
nášky. Ale kultura v Hradišti, to není 
jen Klub! 

Důležitými hráči jsou zde také 
knihovna (kromě toho, že si zde 
můžete půjčit knížku, audioknihu 
i časopis, pořádá také autorská 
čtení i řadu další akcí zejména pro 
děti) a městské muzeum (nabízí 
kromě stálé expozice každoroční 
tematické výstavy, často s bohatým 
doprovodným programem). Mluví-
me-li o kultuře v Mnichově Hradišti, 
musíme určitě zmínit i koncerty 
pěveckého sboru Zvonky, akce Zá-
kladní umělecké školy i představení 
ochotnického souboru Tyl. Tradicí se 
staly také dvě velké venkovní akce 
– zářijová Sousedská slavnost a ad-
ventní Vánoční jarmark. Já osobně 
vzpomínám s nostalgií i na adventní 
koncerty v kostele svatého Jakuba  
a živý betlém ve farní zahradě a pev-

  Lenka Sosnovcová (ŽpH)
ně doufám, že se v době „po covidu“  
k těmto pěkným akcím farnost vrátí. 
Příznivci popu různých věkových ka-
tegorií si pak přijdou na své během 
letních měsíců na Vostrově, celoroč-
ně pak nabízí diskotéky a koncerty 
tohoto zaměření sál Posilovny.

Na druhou část otázky odpovím 
zase jednoduše, nevynechala bych 
nic ani nemám potřebu cokoli přidá-
vat. Ne snad proto, že bych ze všech 
akcí byla já osobně nadšená, ale 
cílem je přece to, aby každý z míst-
ních, ať už má jakýkoli vkus a zájem, 
mohl v kulturní nabídce najít „něco 
pro sebe“ – a to se nepochybně 
děje. A pokud chci naopak já vidět 
třeba operu Carmen, zajedu si do 
Prahy, nebo za zajímavou divadelní 
dramaturgií do Městského divadla 
Mladá Boleslav. Někdo jiný zase rád 
vyrazí na letní scénu Valečov, festi-
val Šrámkova Sobotka či další akce 
třeba ve Valdštejnské lodžii v Jičíně.

Buďme na kulturu v našem měs-
tě pyšní a važme si všech, kteří pro 
nás  kulturní akce organizují.

Léto začíná, vysně-
né dovolené jsou už  
v dohlednu a tou-

žebně očekávané volno se blí-
ží. Zdravím všechny čtenáře  
a přeji jim, jako vždy, především 
hodně zdraví. 

Dnešní povídání se točí okolo 
kultury v našem městě. Co si pod 
tímto pojmem představit? Vše, co 
nám město nabízí v rámci  našeho 
volna a našich aktivit. Není to něco, 
co za vámi přijde samo. Není to za-
pnutí televize nebo puštění rádia... 
Kulturní akce si každý vyhledává 

  Petr Havel (ODS)
sám podle svých zájmů a možností. 
Nabídek je přitom ve městě hodně. 
Návštěvy kina, divadla, koncertů, 
jak vážné, tak populární hudby, vý-
stavy v muzeích a další akce, které 
pozvednou jak ducha, tak náladu  
v horkých letních dnech. Mám na 
mysli koncerty venkovního charakte-
ru. Jsou zde i různé srazy techniky, 
automobilů, motorek a všeho, na co 
si jen vzpomenete. Lidé za kulturní-
mi akcemi i cestují. Naši občané vy-
rážejí za různými akcemi do široké-
ho okolí a naopak přespolní přijíždějí 
na akce pořádané v našem městě. 

Naše město má co nabídnout. 
A to je dobře! To, že nemáme lu-
xusní aquapark, velkou zoologickou 
zahradu ani areál pro megakoncerty 
neznamená, že by akce pořádané  
v našem městě nebyly kvalitní a hoj-
ně navštěvované, ba právě naopak. 
Kdo chce, ten si své vždy najde. 
Zkušení pracovníci informačního 
centra mu rádi poradí, kdy a kam 
vyrazit. Nejsem odborník na kulturu, 
ale z mého pohledu (tak, jak to vní-
mám já) to v našem městě kulturně, 
sportovně i společensky „žije“. 

Krásné léto všem.

Bez práce nejsou koláče
Určitě toto oblíbené a pravdivé pří-
sloví všichni dobře známe. Zkusme 
toto přísloví tedy obrátit. Kdo poctivě 
pracoval, má nárok na velký kulatý 
koláč s těmi nejlepšími přílohami na 
povrchu. A já si myslím, že si takový 
koláč zaslouží firma COLAS CZ, kte-
rá vybudovala nový kruhový objezd 
u nájezdu na dálnici D10.

Stavbyvedoucí a jeho pracovníci 
vybudovali dílo, za které se opravdu 
nemusí stydět. Protože mě tato stav-
ba zajímala – nestaví se na každém 
rohu a tak často – rád jsem se cho-
díval dívat, jak stavba pokračuje. 
Zpočátku jsem si dost dobře neuměl 
představit, jak na tomto místě a ve 
sklonu může vzniknout tak veliký 
kruhový objezd. Bylo to zajímavé. 
Často máme možnost slyšet dost 
kritické názory na provádění těch-
to prací na komunikacích. Pokud 

jste již měli možnost jet po tomto 
novém objezdu a nejste škodolibí 
kritici, musíte uznat, že se toto dílo 
opravdu povedlo. A perličkou nako-
nec je dokončení této stavby. Stavba 
dokončena a otevřena ještě před ter-
mínem. Kolik z nás zná dokončení 
staveb před termínem a v takovéto 
kvalitě? Myslím si, že bychom muse-
li hodně dlouho vzpomínat.                                                         

Takže ještě jednou díky firmě 
COLAS CZ. Tato firma se opravdu 
nemusí bát o práci, o nové zakáz-
ky. A ještě jednu malou poznámku. 
Moje hodnocení se týká pracovníků, 
kteří tento kruhový objezd vybudo-
vali, ne tak docela projektantů. Již 
nyní jsem slyšel několik kritických 
připomínek, že je komunikace pro 
kamiony úzká.                                                                                          

Stanislav Novák

CHODÍM PO MĚSTĚ
Náměstí nám „hezkne“, vylepšování 
pokračuje, tak se dívám jinam. Na-
příklad kroutím hlavou nad rádoby 
dekorativně usazenými kameny  
v zahrádkách nebo u cest.

 On i na pokládání takových ka-
menů musí být odborník. Například 
na Feng shui, protože místo, kde ká-

men správně sedí, vyzařuje příjem-
nou energii,  v opačném případě se 
tam však nikdo necítí dobře. Kámen 
by měl mít přiměřenou velikost, tvar, 
barvu a hlavně materiál: jako pěst na 
oko je v krajině pískovcové cokoliv 
jiného než pískovec či opuka.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Kulturní nabídka na 
Mnichovohradišťsku 
je dle mého názoru 

poměrně široká. Navíc 
se v ní dá docela dobře orientovat 
díky přehlednému kalendáři akcí na 
městském webu. 

Jako stěžejní vnímám nabíd-
ku Klubu, který se snaží uspokojit 
poptávku všech věkových skupin. 
Myslím, že právě tento široký záběr 
může přilákat do divadla nebo kina 
diváky všech generací. Uvítala bych 
více programů pro děti, radost mám 
z dětských divadelních představení 
– abonmá pro dětské diváky. Stejně 
tak by se vyplatilo zacílit na seniory 
a programy pro ně. Klub docela zda-
řile reflektuje současnou divadelní 
nabídku, nicméně regionální divák 
je někdy trochu zmlsaný a raději si 
za některými představeními dojede 

přímo do pražských domovských di-
vadel, a místní producenti tak často 
tratí. Po pár nevyprodaných před-
staveních tak klesá vůle objednávat 
nejnovější trendy, anebo zkoušet 
alternativní program. Alternativní 
scénu tak často zachraňuje činnost 
menších subjektů, jakými jsou na-
příklad Kafé Ořech nebo Stodola 
Mužský, které se nebojí jít do odváž-
nějších projektů. 

Přes léto vnímám jako velký be-
nefit koncertní nabídku valečovské-
ho kulturního léta a také program na 
Vostrově. Určitě by bylo skvělé vrátit 
do města některé open air akce typu 
Restaurant Day. Pokud pohled na 
kulturu hodně zevšeobecním, tro-
chu mě mrzí, že v Mnichově Hradišti 
nemáme kromě Konírny v ZUŠ pro-
stor pro větší galerii. Místní ZUŠ by 
ji podle mě byla schopná plnit pra-

  Helena Fričová (ČSSD a SZ)
videlně, nejen díly svých žáků, ale  
i absolventů. Také by tu mohli najít 
zázemí regionální umělci nebo by-
chom mohli tuto nabídku oživovat 
hosty. S nostalgií vzpomínám na 
prostornou konírnu mnichovohradišť-
ského zámku, která prostor galerie 
svého času nabízela. Myslím, že je 
velká škoda, že nedochází k užší 
spolupráci mezi městem a správou 
zámku, a to nejen v tomto ohledu. 
Doposud jsem určitou synergii vní-
mala pouze ve spojitosti s městským 
muzeem, které pořádá povedené 
výstavy doprovázené tematickými 
akcemi. V této spolupráci vidím 
velké rezervy a prostor ke zlepše-
ní. Zámek a jeho zahrady jsou pro 
Mnichovo Hradiště opravdový klenot 
a mohlo by se jím více chlubit a smě-
řovat sem některé z eventů tak, jak 
se to děje v jiných městech.

Kadeřnický 
salón

v Mnichově 
Hradišti

pronajme 
zařízené místo 
pro kadeřnici  
a pedikérku

Kontakt: 
Jitka Černíková

607 287 437

INZERCE

Před 80 lety, 2. července 1942, byl 
poprvé do Mnichova Hradiště dodán 
plyn. Psaly o tom například noviny 
Národní práce, které otiskly dne 28. 
července 1942 článek s titulkem 
„Mnichovo Hradiště již vaří plynem“, 
či deník A Zet, který informoval  
o tom, že plyn byl do města přiveden 
z Mladé Boleslavi. Je s podivem, že 
kronikář Václav Pařík tuto pro měs-
to jistě významnou událost zachytil 
pouze jedinou větou. (jd)

Zajímavost z archivu

Slavičí kopec a srpnový svátek Nanebevzetí
Na 15. srpen připadá svátek Nanebevzetí Panny Marie, události, které je 
zasvěceno mnoho kostelů. V blízkém okolí Mnichova Hradiště k nim patří 
mohelnický a solecký, s obnovenou tradicí slavení poutí.  

Kdo  zavítá o prázdninách do Turecka, může navštívit Efes a nedaleký 
Slavičí kopec. Právě tam prožívala Panna Maria poslední léta na tomto světě, 
doprovázejíce apoštola Jana na jeho misijní cestě. Místo bylo objeveno ar-
cheology roku 1891, a to díky údajům o něm uvedeným v knize blahořečené 
Anny Kateřiny Emmerichové. Roku 1951 byla na troskách domku z 1. století 
postavena kaple. Stala se cílem mnohých poutníků, včetně několika papežů. 
Kolem šumí borovicový háj a tryská léčivý pramen.

Daniela Břoušková

Do naší nové Pizzerie 
v Mnichově Hradišti (bývalý Plaudit)

přijmeme zaměstnance na pozice

kuchař / pizzař
/ číšník / servírka 
Informace na tel. 777 229 646

INZERCE

Spolek Senioři nejen sobě pořádá 
20. července výlet do Tábora a Be-
chyně, 24. srpna zve do Stráže nad 
Nežárkou a Třeboně. Přihlásit se  
k účasti lze e-mailem na adrese 
info@seniorinejensobe.cz, na se-
kretariátu společnosti Malyra ve 
Veselé nebo na pracovišti fyziotera-
pie v ulici Víta Nejedlého 596. Více 
informací poskytne na tel. čísle 733 
505 832 předseda spolku Josef Bu-
cman. (pn) 

Seniorské výletyKOMENTÁŘE A NÁZORY
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Výlet za řemesly
V sobotu 4. června se mnoho Hra-
dišťáků i přespolních vydalo spolu  
s Muzeem města Mnichovo Hradiště 
a s Klubem českých turistů, odbo-
rem Mnichovo Hradiště, na Výlet za 
řemesly. Jednalo se o doprovodnou 
akci k právě probíhající sezónní 
výstavě v muzeu, která se jmenuje 
„Ten umí to, a ten zas tohle…”. Vý-
stavu v muzeu je možné zhlédnout 
od úterý do neděle, od 9 do 16 ho-
din, a to až do 31. srpna 2022. 

Počasí už od rána bylo krásné, 
teplé a bez deště. Nebránilo tak ani 
v účasti pěšky nebo na kole. Kon-
krétně cyklistů se výletu zúčastnilo 
několik. Někteří navštívili všechna 
tři místa, někdo přijel jen do kovárny, 
další zase jen do keramické dílny. 

Pro ty, kteří vyrazili na výlet bez 
kola či auta, začínal výlet už před  

8. hodinou ranní na vlakovém nádra-
ží v Mnichově Hradišti. Zde se sešla 
skupina pěších účastníků, která jela 
společně vlakem do Březiny a poté 
šla pěšky podél Žabakoru až do 
Žďáru. 

V bývalé kovárně ve Žďáru víta-
la od 9:30 hodin první návštěvníky 
současná majitelka Olga Volfová. 
Kromě povídání o stavení, kovár-
ně a svých předcích pro všechny 
připravila i občerstvení a nechala 
nahlédnout také do vnitřních prostor 
kovárny a domu. Poté měl informace 
o architektuře venkovského stavení, 
o kovárně a kovářském náčiní připra-
veny Karel Hubač. 

Protože se návštěvníků sešlo 
několik desítek, ze situace vyplynu-
lo, že první skupina odcházela na 
další místo, tedy do keramické dílny 

paní Zdenky Baladránové, už kolem 
10. hodiny dopolední. Ostatní si  
v klidu doprohlédli kovárnu a později 
se k nim připojili.

V kapradí, keřích a stromech 
ukryté roubence nás přivítala kera-
mička Zdenka Baladránová společ-
ně se svou fenkou Sárou. O své prá-
ci s keramikou vyprávěla venku na 
dvorku před dílnou. Do té se pak ka-
ždý mohl vejít podívat, ale pro bez-
pečnost vypálených hrnečků bylo 
nutné vstupovat po jednom. Kdo 
chtěl, mohl si dokonce i vyzkoušet 
malovat glazurou na cvičný hrnek. 
Tato zastávka byla velmi příjemná.  
K pohodě a odpočinku přispělo  
i paní Baladránovou nachystané ob-
čerstvení pod pergolou. 

Následující přesun auty, na kole 
a pěšky do Arnoštic byl oživen za-
stávkou s historickým povídáním, jež 
si u kaple Navštívení Panny Marie ve 
Žďáru připravil Karel Hubač.

HISTORIE

Kováři a kovárny v Mnichově Hradišti
Jak jsme již psali, na výstavě věno-
vané mnichovohradišťským řemesl-
níkům představujeme kromě jiného  
i kováře. Při té příležitosti vás chce-
me seznámit se vzpomínkou Františ-
ka Mendíka na kováře, kteří působili 
v našem městě v 19. a na počátku 
20. století. František Mendík sepsal 
svůj text v roce 1946, otiskujeme 
jeho zkrácenou verzi.

„Jaké je to hezké, 
dva kováři v městě, 
dva kováři na rynku.
Jeden může kovat 

a druhý milovat 
Šafářovic Nanynku.“

Tak vesele a pravdivě mohli si za-
zpívat – byla-li již tato znárodněná 
píseň zpívána – naši předchůdci, 
obyvatelé města Mnichova Hradiště 
v první polovici minulého století.1 

Tehdá stávala ještě v čp. 283 ko-
várna Knížkova na rynku a jen málo 
kroků dále téměř na rynku u pyrámu, 
stojícím na rozcestí státních silnic 
vedoucích na Jičín a Turnov, v čp. 
272 stará kovárna Tajbnerova. 

Při mém příchodu do Mnichova 
Hradiště v roku 1867 jsem již kovár-
nu Knížkovu nespatřil a Knížka bušiti  
u kovadliny nezastihl. Úpravný do-
mek přízemní s pekárnou pekaře 
Fibigra vystřídal bývalou kovárnu, 
která zanikla a obnovena nebyla.  
V tomto na místě kovárny zařízeném 
domu čp. 283 po pekaři Fibigerovi 
otevřel Jindřich Blažke první holír-
nu v Mnichově Hradišti, která zde 
dosud nebyla. Po něm zavedl zde 
velmi vkusně zařízené cukrářství Jo-
sef König a po jeho smrti dámskou 
konfekci Frant. Thoř. Nyní jest zde 
vedeno kamnářství J. Novotnýho. 
Jak jsem slýchal, majitel bývalé ko-
várny Knížek postavil si na zahradě 
vedle nádražní uličky nový obytný 
dům čp. 280 poschoďový, s průčelím 
do náměstí, s rozsáhlými budovami 
hospodářskými a zavedl si menší 
rolnictví.2

Jan Knížek3 byl waldštejnským 
zvěrolékařem, měl paušál na pro-
voz, plat a snad i nějaký ještě příjem  
v naturáliích. Stále, takořka denně 
jezdil do waldštejnských dvorů na 
zvěrolékařské prohlídky. Knížek byl 
po mnoho roků význačnou osobou 
v městě i okresu našem. Byl prvním 
okresním starostou nově zřízeného 
okresního zastupitelstva (1864), 
starostou města Mnichova Hradiš-
tě, ano i kandidátem poslanectví do 
sněmu království českého. (...)

Kovárna Tajbnerova4  v čp. 
273 stojí na rozcestí silnic k Jičínu  

a Turnovu vedoucích a jest nejstar-
ší kovárnou ve městě. Kovárna tato 
jest již dlouhá léta v držení rodiny 
Tajbnerovy, znal jsem ještě děda  ny-
nější spoluvlastnice kovárny čp. 273 
Jíchové, rozené Tajbnerové.

Kovář Tajbner byl dobrým, rych-
lým a dovedným kovářem, a jelikož 
po zaniknutí kovárny Knížkovy zů-
stala kovárna v hoření části města 
jen jeho, byl úplně bez konkurence. 
Práce měl plné ruce a míval k ruce  
i pomocníka. Kovář Tajbner byl men-
ší postavy a nečinil dojem kováře si-
láka, ale co mu chybělo snad na síle, 
dovedl plně nahraditi svojí zručností, 
rychlostí. Velmi zřídka chodil do spo-
lečnosti a zábav a také málo do hos-
pody. Šel-li do hostince, tu šel jen  
v oděvu, jaký měl na sobě v dílně,  
i v zástěře kovářské. Veřejného živo-
ta si nevšímal a také nebyl členem 
žádného spolku. Nejvíce – jak říkal 
– se za svého života rozzlobil, když 
vyšlo nařízení, že kováři jsou povinni 
složit zkoušku podkovářskou. Já – 
huboval – já starý mistr kovář mám 
jít do kursu do Prahy složit zkoušku  
a pak budu prý podkovářem. Snad 
mi chtějí dát do kovárny ještě ňáké-
ho nadkováře. Tak a podobně rozu-
moval náš mistr, začal také chodit 
do hospody, kde se již našli „dob-
rodinci“, kteří jej dovedli stále více 
rozčilovati. Mistr Tajbner přece jen 
po řádném vysvětlení na obecním 
úřadě získaném, co znamená ozna-
čení „podkovář“, odejel na kurs pod-
kovářský do Prahy a zkoušku složil. 
Potom vyprávěl, že si ty přednášky 
sice nepamatoval, ale před komisí 
koně tak dobře a rychle okoval, že se 
mu žádný nevyrovnal, a tak zkoušku 
složil. Tajbner měl 3 dítky, 2 syny  
a dceru. Jeden ze synů byl  ko-
vářem, zapadl do Vídně, zakotvil  
v státním arsenálu a více se do Hra-
diště nevrátil. Druhý syn studoval, 
byl v klášteře pod jménem P. Bruno.

Kovárna čp. 273 v Mnichově 
Hradišti i přesto, že žádný ze synů 

Tajbnerových se jí neujal, přece jen 
zůstala v rodu Tajbnerovu alespoň 
„po přeslici“. Dcera Tajbnerova pro-
vdala se za nynějšího uživatele ko-
várny, kováře Jíchu, s nímž společně 
tam hospodaří. 

Zrušením kovárny Knížkovy na 
náměstí zůstala v Hradišti pouze ko-
várna jedna, kovárna Tajbnerova. To 
dalo asi za vlivu waldštejnské sprá-
vy dvorů podnět k založení kovárny 
nové, která byla postavena jako 
nejzadnější budova města v ulici 
Budovcově na pozemku waldštejn-
ském.5 Dům, ve kterém byla kovár-
na umístěna v přízemí, jest větších 
rozměrů a jest jednoposchoďový. 
Nevím, koho nákladem kovárna tato 
byla postavena, já v roce 1867 tam 
pamatuji kováře Nekolu, který byl jis-
tě již kovárny této majitelem. Kovář 
Nekola přišel do Mnichova Hradiště 
ze Šťáhlavska, o veřejný život ve 
městě se nestaral a hleděl si jen své-
ho kovářského řemesla. Většina jeho 
zákaznictva byly waldštejnské dvory 
a jen mizivá menšina rolníci. Z rodi-
ny kováře Nekoly jsem znal jen jeho 
dva syny, staršího Josefa a mladšího 
Františka. Josef Nekola byl zaměst-
nán jako kovář v kovárně otcově, byl 
člověkem uvědomělým, ale štěstí 
mu nepřálo. Po smrti otcově dlouho 
samostatně kovářství neprovozoval, 
neboť waldštejnské dvory byly obslu-
hovány v kovárnách bližších a vlast-
ních, a proto příjmy z kovárny jeho 
poklesly. Nekola nechal kovaření  
a zavedl si v ulici Budovcově obchod 
koloniální. Obchod tento byl malých 
rozměrů, nevýnosný. Nekola roztrp-
čen neúspěchy zašel do lesů pod 
Slivicemi na Mužském, kde skončil 
samovraždou. Mladší Nekolův syn 
František byl mým spolužákem ve 
škole  v Hradišti, studoval, působil 
jako berní úředník v Neveklově, kde 
před více lety svobodný zemřel. 

Po postavení kovárny Nekolovy 
byly po mnoho let v Hradišti pouze 
dvě kovárny, jedna Tajbnerova v ho-

ření části města a druhá Nekolova  
v dolení části města. Majitel domu 
čp. 2956 v ulici Boleslavské sedlář 
František Andriál ukoupil spustlý 
dřevěný dům čp. 8 v ulici Boleslav-
ské po mydláři Likavcovi, opravil jej 
a také tam se z dosavadního svého 
bytu i se svou živností sedlářskou 
přestěhoval. Ve dvoře tohoto své-
ho domu zařídil nově třetí kovárnu  
v Hradišti, kterou po více roků prona-
jímal. Tam vystřídalo se mnoho ko-
vářů Eichler, Macoun a jiní. Poslední 
nájemce, kovář Miloslav Kovářík, 
kovárnu tuto od Andriála koupil. 
Mistr Kovářík byl rodákem z Libuně  
u Jičína byl dobrým odborníkem, 
takže si získal přízeň a pracoval  
s dobrým výsledkem. Kovářík byl 
vyšší postavy, dobře rostlý, silný, ni-
koliv tlustý, krátce řečeno kovář, jak 
si jej můžeme při zpívání Riegrovy 
kovářské písně jen představit. Mistr 
Kovářík měl jen jedinou dceru, kte-
rá se provdala za hospodářského 
správce Jandu, který se z okresu 
Mnichovo Hradiště přestěhoval 
neznámo mi kam. Kovář Kovářík 
neočekávaně loňského roku zemřel 
a není mi známo, jaké poměry po 
smrti jeho v kovárně mnichovohra-
dišťské nastaly. Nevím, jestli kovárna 
byla pronajata aneb snad prodána.

Nyní máme v Mnichově Hradišti 
kovárny dvě, obě v hoření části měs-
ta, a to kovárnu Jíchovu a kovárnu 
po zemřelém Miloslavu Kováříkovi 
v ulici Mladoboleslavské. Poněvadž 
dnes máme v každé s Mnich. Hra-
dištěm sousedící vesnici kovárny, 
postačí občanstvu města tyto dvě 
kovárny pro jejich potřeby všechny, 
úplně. Uvážiti se musí, že v našem 
zemědělství se pracuje mnoha růz-
nými stroji, pro jichž výrobu a opravy 
bylo postaveno mnoho strojnických 
dílen a to některé i v našem městě, 
takže tím ubylo práce naším kovár-
nám. Také jízda koňmi ustoupila ci-
telně automobilům, čímž zmenšena 
i práce podkovářská.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Ohlédnutí za Muzejní nocí: 
potřetí na skrytých místech

V podvečer pátku 20. května mnozí 
z vás poznávali na náměstí v Mni-
chově Hradišti místa, kolem kterých 
všichni sice denně chodíme, ale 
přitom jsou nám jejich některé části 
utajené. Ano, připravili jsme pro vás 
Muzejní noc – skrytá místa III. 

Ukázali jsme vám celkem čtyři 
místa, na kterých každou půlhodinu 
od 17 do 22 hodin probíhal program. 
Konkrétně se jednalo o bývalý Kláš-
terský sklípek U Hroznu, o budovu 
pošty, radnice a prostory divadla. 
Důležitou roli sehrálo i prostranství 
na náměstí před vchodem do diva-
dla, kde bylo pro návštěvníky Mu-
zejní noci připraveno posezení, dále 
občerstvení v podobě krajíce chleba 
se sádlem, cibulí, nebo pažitkou od 
Uzenářství Stejskal Hoškovice a po-
jízdný Lynx bar s alko i nealko nápoji 
všeho druhu.

Jak tedy Muzejní noc probíha-
la? Podívejme se spolu na jednotlivá 
(skrytá) místa:

Radnice
Povídání o historii budovy z roku 

1893 a jejích stavebních úpravách, 
nahlédnutí do kanceláře starosty, 
místostarosty, ale také zasedací 
místnost a její proměna na sídlo 
krizového štábu, prostory bývalého 
vězení okresního soudu či buňka 
městského rozhlasu. Toto byla téma-
ta netradiční prohlídky radnice, kte-
rou si připravili Aleš Rychlý a Adéla 
Bolková.

Divadlo
Historii divadla představila Jana 

Dumková. Dále proběhla členská 
schůze zdejšího divadelního spolku 
Mravenci v podání mladoboleslav-
ských herců z Divadýlka na dlani, 
technické zázemí s návštěvníky 
prošli a detailně vše vysvětlili za-
městnanci Klubu Mnichovo Hradiště 
Michal Václavek a Lukáš Prokorát.  
V rámci návštěvy divadla bylo mož-
né zajít i do šaten herců nebo na 
radniční balkónek.  

Pošta
Od hospody k secesní městské 

spořitelně, resp. dnešní poště! Tak 
se dá shrnout více než 400 letá his-
torie místa na náměstí spjatého s čp. 
239. Návštěvníky s ní seznámil Ka-
rel Hubač na dochovaných historic-
kých záběrech ze sbírky městského 
muzea. U původní budovy městské 
spořitelny z roku 1915 jsme se za-
měřili na sochařskou výzdobu od 
Ladislava Šalouna a povzdechli si 
nad krásou původního proskleného 
vitrážového stropu, jenž prosvětlo-
val hlavní prostoru až do 70. let 20. 
století. 

O další zpestření se postarali 
členové Furiantu z Malé Bělé. Nej-
dříve návštěvníky ve svém původ-
ním hostinci U Černého orla přivítal 
svérázný hostinský František Weiss, 
s paní hostinskou jsme se vydali k 
původní dochované studni na dvo-
ře za budovou. Netradiční pohled 
na starou část Mnichova Hradiště 
poskytla střešní terasa, k závěru vý-
hled ještě světelně doplnila přichá-
zející bouře. Nahlédnout bylo mož-
né na půdu, do bývalé prádelny, do 
sklepa a díky paní Martině Kulíkové i 
do jednoho z městských bytů. Za její 
ochotu velmi děkujeme!

Bývalý Klášterský sklípek v sute-
rénu hotelu U Hroznu

Jakub Altman návštěvníky se-
známil s historií budovy čp. 27 v Po-
říčské ulici i se známými osobnostmi 
města, které žily ve zdejších bytech 
či zde měly soukromou praxi. Ožily 
také sklepní prostory, bývalý Kláš-
terský sklípek a to díky živé hudbě 
v podání místní kapely Rezekvítek.

Děkujeme všem, kteří se na le-
tošní Muzejní noci podíleli, a všem, 
kteří ji navštívili. A my už se nyní 
těšíme na další akce, které pro vás 
chystáme.

Lucie Holečková a Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Na biofarmě v Arnošticích u Že-
hrova se opět postupně všichni sešli 
krátce po poledni. Paní majitelka, 
Doubravka Fišerová, připravila ob-
čerstvení v podobě sušeného masa 
a marmelád ze své farmy, všechny 
seznámila s chovem hovězího do-

1) Tj. 19. století.
2) Dnešní drogerie Jasmín.
3) Jan Knížek (1816–1900).
4) Příjmení uváděno i v těchto podo-
bách: Taibner, Täubner, Teubner.
5) Čp. 336.
6) Zde se Fr. Mendík mýlí, jedná se 
o dům čp. 330 zbořený v 80. letech 
při rozšiřování ulice Víta Nejedlého.

Poznámky

Někdejší Jíchova kovárna v Jiráskově ulici čp. 273.

bytka, povídala o masné výrobě, sa-
daření a zpracování ovoce, včelaře-
ní, práci na statku a o své keramické 
dílně. Do masné dílny bylo možné 
nahlédnout, v dílně keramické paní 
Fišerová povídala a i prakticky před-
vedla práci s hlínou na hrnčířském 

kruhu. Posledním bodem programu 
na farmě byla návštěva obchůd-
ku Fišerových. Zde bylo možné si 
nakoupit místní keramiku, sušené 
ovoce, marmelády, sirupy, maso 
chlazené i sušené. 

Na zpáteční cestu se všichni 
vydali po 14. hodině odpolední. 
Někdo opět na kole, jiní auty. Pěšky  
z Arnoštic do Březiny a poté vlakem 
do Mnichova Hradiště se vydali tři 
nejzdatnější účastníci výletu.

Celý sobotní program se vydařil. 
My moc děkujeme jak všem, kteří se 
s námi za řemesly vydali, tak přede-
vším třem ženám, bez kterých by se 
výlet nemohl v této podobě uskuteč-
nit. Děkujeme Olze Volfové, Zdence 
Baladránové a Doubravce Fišerové 
za pozvání do jejich soukromí a za 
jejich čas, který nám všem věnovaly. 

Lucie Holečková,
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
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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

INZERCE

Zvířecí návštěvy v Domově Modrý kámen
V Domově Modrý kámen jsme 30. 
května přivítali další zvířecí ná-
vštěvníky. Tentokráte šlo o exotické 
ptactvo. Se svými papoušky k nám 
zavítal pan Jareš. Musíme uznat, 
že papoušci byli úžasní – metali 
kozelce, lezli po lanech, točili se na 
obruči, lítali nám atriem Domova  
a předváděli spoustu dalších zajíma-
vých kousků. V rámci programu si 
mohli naši klienti papoušky detailně 
prohlédnout a také osahat. Někteří 
byli svolní a nechali papoušky sed-
nout na svá ramena. Jsme velmi 
vděčni za každou takovou akci, která 
se může u nás v Domově uskutečnit. 
Návštěva exotického ptactva byla 
pro naše klienty zpestřením všed-
ních dní a udělala jim velkou radost. 
A to je vždy smyslem všech akcí, 
které se snažíme pro naše klienty 

zajistit. Akce byla financována z pro-
jektu Zvířecí návštěvy v zařízeních 
pro seniory. Projekt je realizován za 
pomoci Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Ježíškova vnou-
čata. (rp)

INZERCE

KURZY ANGLIČTINY
Mnichovo Hradiště 

- začátečníci/ pokročilí
- doučování a příprava na maturitu
- kurzy pro veřejnost/ firemní výuka
- rychlá a efektivní Callanova metoda

www.kurzanglictiny.com
Tel.: +420 774 844 086, +420 737 047 748

ZÁPIS DO NOVÝCH KURZŮ!!!

INZERCE INZERCE

INZERCE


