
ZÁVODNÍK
Muzeum představuje život-
ní osudy automobilového 
závodníka Jaroslava Bob-
ka. Bobkovým je v muzeu 
věnována aktuální výstava.
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NÁMĚSTÍ
V říjnu se budou letošní 
práce na revitalizaci ná-
městí chýlit ke konci. Defi-
nitivně bude stavba dokon-
čena až v roce 2024.
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 ŘÍJEN 2022

ROZHOVOR
Lékař Jan Krbušek oslaví 
na jaře 100. narozeniny.  
V rozhovoru zavzpomínal 
na Jaroslava Foglara, válku 
i začátky v Hradišti.
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Sousedská slavnost poosmé a opět skvělá!
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díky, sousedé,
díky, hradištáci

Když jsem se v roce 2014 stal starostou, těžko bych uvěřil tomu, že budu 
naše krásné město vést celých osm let. A přeci se tak stalo. Nyní jej 
předávám, věřím, v o chlup lepší kondici, než jsem jej převzal. O to se 
z titulu své funkce ostatně musí snažit každý starosta. Jde o jeho hlavní 
úkol a pověření od lidí jako dočasného správce. 

Na Sousedské slavnosti se mě pár lidí ptalo, zda nejsem nostalgic-
ký. Nejsem. Nikam neodcházím, neutíkám, ale vyhodnotil jsem, že pro 
každodenní práci potřebuje naše město někoho nového. V momentě, kdy 
tento sloupek píšu, je ještě před komunálními volbami, a tak nevím, jaké 
vysvědčení jste nám vystavili. Každopádně se dál hlásím do služby pro 
město, pouze v nové roli – ať už to bude post zastupitele, radního nebo 
neuvolněného 2. místostarosty – a tak mám v hlavě spíš než nostalgic-
ké myšlenky seznam toho, co musím předat a sdělit starostovi novému.  
A pak plány, kterým bych se chtěl věnovat nyní – rozvoj spolupráce  
s krajem, státem, získávání dotací pro město...

Za posledních osm let se svět dost změnil. Témata jako sucho, pan-
demie nebo energetická krize nebyla v roce 2014 vůbec na stole nebo 
zcela na okraji. Ve městě se nám toho opravdu hodně povedlo, ale také 
jsme cestou nasekali dost chyb. Ty jsme se snažili vždy napravit. Po-
dívejme se ale, kam se podařilo město posunout jen za poslední čtyři 
roky: nový terminál, náměstí, školka v Mírové, Komunitní centrum, do-
pravní hřiště, ulice Akátová, Husova, Jana Švermy, Dvořákova, sídliště 
Jaselská, Lidická růže, proměna lesoparku včetně soch, přesun pomníku 
Budovce na náměstí, sdílená kola, velká kniha o Hradišti, digitální úřední 
deska nebo online Portál občana... To jsou projekty, které mi dělají radost 
a které by nevznikly bez práce lidí na radnici. Kolegů z radnice si za ty 
roky spolupráce velmi vážím, bez těchto spolupracovníků bychom město 
nikdy neposunuli tak výrazně kupředu.

Město ale nikdy nespí a před námi je stovka projektů nových. Kromě 
nutné opravy budovy Klubu, dokončení náměstí, lávky přes Jizeru a roz-
šiřování kapacit škol před námi budou témata jako úspory energií nebo 
instalace solárních panelů na městské budovy. Nový starosta a nové za-
stupitelstvo nebudou mít lehkou hlavu. 

Rád bych všem poděkoval za ty uplynulé roky, za to, jak jsme do-
kázali společně pečovat o naše město i okolní obce. A mám také jednu 
prosbu. Město Vás bude potřebovat i nadále, proto, máte-li chuť, zapojte 
se do komisí rady města, přicházejte s nápady, obracejte se na radnici. 
Ptejte se a buďte aktivní. Hradiště bude aktivní lidi vždy potřebovat.

Ondřej Lochman, starosta města

Mimořádná otevírací 
doba hřbitova

Správa městského hřbitova upozor-
ňuje na mimořádnou otevírací dobu 
hřbitova v období kolem Dušiček. Od 
28. října do 2. listopadu bude areál 
otevřen od 8 do 20 hodin. Následně 
dojde v souvislosti s přechodem na 
zimní čas k úpravě otevírací doby. 
Od 3. listopadu bude hřbitov přístup-
ný mezi 8. a 18. hodinou. (mb)

ˇ

Foto: Tomáš Hejdrych
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Revitalizace náměstí bude dokončena v roce 
2024, kvůli rekonstrukci mostu i Klubu
V posledních srpnových dnech byly 
práce na náměstí utlumeny. Vyžá-
dala si to nutná revize prováděcí 
dokumentace vodního prvku. Před 
Sousedskou slavností byla ještě 
subdodavatelskou firmou KTS-AME 
Hradec Králové instalována v se-
verní části náměstí mezi vodním 
prvkem a budovou Klubu technolo-
gie mlhoviště. Společnost H-Intes, 
hlavní dodavatel, vybudovala zákla-
dovou desku pod vodním prvkem 
a dokončila letošní porci dláždění 
kolem mlhoviště a pítka směrem ke 
Klubu. Provedena byla větší část 
mlatové plochy mezi stromy před 
poštou a instalovány lavičky. Upra-
ven byl rovněž vjezd z náměstí do 
ulice Palackého, aby nákladní a vět-
ší automobily při odbočování vlevo 
nepřejížděly přes obrubník. Násled-
ně byly zúženy hranice staveniště.  
V této podobě bylo náměstí připrave-
no hostit Sousedskou slavnost. 

Ohraničené a nepřístupné pro-
story zůstaly v omezeném rozsahu 
v západní části náměstí (stavební 
buňky na rohu radničního bloku)  
a v okolí budoucího vodního prvku  
v severní části mezi Klubem a poš-
tou. Zachován však byl průchod ko-
lem Klubu i radnice, účastníci slav-
nosti se už mohli pohybovat rovněž 
v prostoru před poštou a pod třemi 

řadami jeřábů.
A jak velkou část zbývajících 

prací se ještě podaří dokončit v le-
tošním roce? 

Během října subdodavatel 
technologie vodního prvku dodá  
a namontuje potřebné zařízení do již 
osazené šachty. Na přelomu letoš-
ního října a listopadu subdodavatel 
zeleně vymění nejmenší platan na 
zastávce autobusu. Do konce listo-
padu se pak počítá s instalací dlou-
hodobějšího oplocení staveniště, 

prozatímním zrušením dopravních 
opatření na silnici II/277 na náměstí 
(směr Palackého ulice) a se zazi-
mováním stavby. Vodní prvek bude 
dokončen a uveden do provozu na 
jaře příštího roku.

V tomto stavu bude revitalizace 
náměstí  do roku 2024 přerušena. 
Důvodů je vícero, nejdůležitější jsou 
však ty organizační. Jednak jde  
o nutnost zachovat objízdnou trasu 
přes náměstí během rekonstrukce 
mostu na silnici II/268 přes Jizeru 

u Kláštera, jejíž zahájení připravuje 
Středočeský kraj na jaro, a jednak 
o plánovanou rekonstrukci objek-
tu Klubu čp. 299, jež má proběh-
nout příští rok a na kterou město 
získalo dotaci. Práce budou tedy  
v roce 2023 pokračovat jen na vod-
ním prvku. 

Úplná revitalizace Masaryko-
va náměstí by měla být ukončena  
v roce 2024.

Martin Weiss

Nové zastupitelstvo města 
bude zasedat už v říjnu
Volby do obecních zastupitelstev, 
které probíhaly ve dnech 23. a 24. 
září, jsou za námi a výsledky jsou 
již od volebního víkendu známé. 
Kamelot o nich a o nové skladbě 
zastupitelstva města bude ovšem 
informovat až ve svém listopadovém 
vydání, říjnové číslo totiž zamířilo do 
tiskárny už krátce před volbami.

Pokud nebude podán návrh na 

neplatnost voleb nebo neplatnost 
hlasování, proběhne ustavující za-
sedání nového zastupitelstva města 
už ve druhé polovině října. Konkrétní 
termín bude ovšem teprve potvrzen. 
Zasedání svolá dosluhující starosta 
města a na prvním zasedání nového 
zastupitelstva budou zvoleni radní  
a nový starosta. (wes)

Opravy hrobky rodiny Hendrichovy a Švermovy jsou 
hotové, památka se ještě dočká nové pamětní tabulky
Hrobka rodiny Hendrichovy a Šver-
movy patří mezi dominanty areálu 
hřbitova. Město převzalo tuto stav-
bu vybudovanou po roce 1870 do 
své péče před 10 lety od Bedřišky 
Kopoldové, která ji městu věnovala.  
V závěru roku 2012 byla hrobka 
vystavěná v neogotickém stylu vy-
hlášena kulturní památkou. Město  
v letošním roce dokončuje několika-
letý proces postupného restaurování 
hrobky.

Akademický sochař a restau-
rátor Jan Vích se do práce pustil 
v červnu a postup prací je vidět 
na první pohled. Vnější plášť ka-
menné stavby byl očištěn, zbaven 
nevhodných výplní a konzervován, 
chybějící části kamenných bloků 
byly doplněny, spáry mezi nimi vy-
plněny vápennou maltou. Na střeše 
již září měděný hřebenáč obnovený 
dle fragmentů originálu. Restaurátor 
rovněž zajistil střechu, aby do inte-
riéru nezatékalo. Obnoven byl oka-
pový chodník z kamenných desek  

a některé části byly opatřeny hydro-
fobizací. Hrobka zásadně prokouk-
la, její exteriér má o několik stupňů 
světlejší odstín a vzhledem k tomu, 
že restaurátor již odstranil lešení, ji 
mohou návštěvníci hřbitova obdi-
vovat. Dokončit a doplnit zbývá už 
pouze kovové prvky hrobky a několik 
dalších drobností, definitivně hotovo 
má být do konce září.

Oprava kulturní památky byla 

realizována s finančním přispěním 
Středočeského kraje – město získalo 
200tisícovou dotaci ze středočeské-
ho fondu kultury a obnovy památek. 
Celkové náklady činí 846 tisíc korun.

V kryptě hrobky jsou uloženy 
ostatky dvou starostů Mnichova Hra-
diště, Antonína Švermy a Františka 
Valenty, a také novináře a politika 
Jana Švermy. Právě posledního 
jmenovaného připomíná pamětní ta-

bulka „Jan Šverma, národní hrdina“, 
která bude před koncem stavebních 
prací demontována. Nahradí ji nová 
skleněná tabulka s neutrálním po-
piskem: „Hrobka rodiny Hendricho-
vy a Švermovy“. U hrobky a v jejím 
interiéru bude rovněž umístěn panel 
s informacemi o zde pohřbených 
osobnostech.

Martin Weiss

Přišlo do redakční pošty...
Vážená redakce,

chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na citlivé 
rekonstrukci Hendrichovy hřbitovní kaple – hrobky rodiny Hendrichovy 
a Švermovy. Současně velmi vítám, že konečně došlo k odstranění 
bolševické tabule s nápisem „Jan Šverma Národní hrdina“. Doufám, že 
stejně tak se stane i v případě Švermova rodného domu. 

Snad pak dojde i k poslednímu kroku a Pomník obětem boje za 
svobodu bude v Mnichově Hradišti v ulici, která ponese důstojnější 
název než po komunistickém funkcionáři Janu Švermovi, který s Gott-
waldem, Slánským a spol. chystal v Rusku tragické poválečné změny  
v Československu.

Petr Červinka, občan Mnichova Hradiště

Mnichovo Hradiště 
získalo Zlatý lajk Kadeřnický 

salón
v Mnichově 

Hradišti

pronajme 
zařízené místo 
pro kadeřnici  
a pedikérku

Kontakt: 
Jitka Černíková

607 287 437
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Na rekonstrukce dvou hřišť 
se podařilo získat dary
Město připravuje úpravy sportovních 
areálů v místních částech Dneboh  
a Veselá. Díky dotacím z Nadačního 
fondu ŠKODA AUTO se tyto akce 
podaří zrealizovat výrazně levněji. 

Ve Veselé projde rekonstrukcí 
víceúčelový kurt a cvičná tenisová 
zeď v zadní části hřiště za školou. 
Současný stav hřiště už totiž neu-
možňuje plnohodnotné využívání. 
Betonový podklad je rozlámaný  
a zvlněný, umělý travní koberec 
dosluhuje. Proto je nutná komplet-
ní rekonstrukce podkladních vrstev  
a realizace dosud chybějícího 
odvodnění. Nové hřiště bude re-
alizováno s ještě větším důrazem 
na víceúčelový charakter, bude po 
všech stranách opatřené mantinely 
a doplněné vestavěnými bránami, 
basketbalovými koši, a bude tedy 
vhodné pro více sportů. Péče se do-
čká rovněž sousední tréninková stě-
na, která bude opravena a opatřena 

novou cementovou omítkou, a také 
její okolí. Realizace je naplánovaná 
na první polovinu roku 2023.

Ve Dnebohu dojde k úpravě nej-
méně využívaného tenisového kurtu 
s antukovým povrchem. Obyvatelé 
místní části iniciovali jeho úpravu –
vznikne tu multifunkční kurt s umě-
lým povrchem. Víceúčelová spor-
tovní plocha bude následně vhodná 
například pro malý fotbal, nohejbal, 
volejbal, tenis či jiné míčové a rake-
tové hry. Výrazně to také usnadní 
a zlevní údržbu hřiště. Realizace je 
naplánovaná i v tomto případě na 
první polovinu roku 2023.

Celkově město na darech zís-
kalo téměř 2,1 milionu korun. Ve 
výsledku NFŠA poskytne maximál-
ně 45 procent z celkových nákladů, 
jejichž výši určí veřejná zakázka. 
Předběžně byly náklady vyčísleny 
na 3,24 milionu ve Veselé a 1,458 
milionu v Dnebohu. (wes)

O vyšší bezpečnost chodců se v Hradišti, Dnebohu 
a Dobré Vodě postarají nové chodníky a přechody
Na základě podnětů od občanů 
připravuje město realizaci několika 
projektů, které přispějí ke zvýšení 
bezpečnosti v dopravě, zejména 
bezpečnosti chodců.

Ve Dnebohu vznikne nový chod-
ník u hospody o celkové délce 77,5 
metru. Ten bude navazovat na stá-
vající chodníky a výrazně přispěje ke 
zvýšení bezpečnosti. Nový chodník 
bude realizován v šíři jednoho metru 
(standardní šíři 1,5 metru parame-
try uličního prostoru neumožňují)  
a bude proveden z betonové zám-
kové dlažby. Na dvou místech, kde 
se bude chodník křížit se stávajícími 
sjezdy na přilehlé pozemky, bude 
realizován tzv. „přejezdový chodník“, 

který bude barevně odlišen. Odha-
dované náklady činí 360 tisíc Kč.

V Dobré Vodě vznikne přes 
frekventovanou silnici II/268 místo 
pro přecházení, po kterém místní 
dlouho volali, a v místě autobuso-
vých zastávek rovněž zastávkové 
zálivy. Součástí místa pro přechá-
zení bude středový bezpečnostní 
ostrůvek opatřený varovnými a sig-
nálními pásy. Vybudování zálivů vy-
řeší nevyhovující stav, kdy autobusy 
při zastavování zasahují do silnice.  
U nástupní hrany obou zastávek 
bude nově bezbariérový chodník. 
Přístup k zastávkám na obou stra-
nách komunikace zajistí nové chod-
níky z betonové zámkové dlažby. 

Stávající přístřešek autobusové za-
stávky bude demontován a násled-
ně nahrazen novým. Odhadované 
náklady činí 937 tisíc Kč.

Nový přechod a chodník vznik-
ne také v Mnichově Hradišti v ulici  
V Lípách. Naváže na stávající chod-
ník, který končí u vjezdu na parko-
viště za zámkem. Dál povede sou-

běžně se silnicí až ke křížení ulice 
V Lípách a Nad Dolci. Zde dojde  
k jeho napojení na existující chodník 
v severní části parkoviště u autobu-
sové zastávky, k vybudování přecho-
du směrem do ulice Nad Dolci a v 
její navazující části rovněž k realiza-
ci části chodníku. Chodníky budou 
bezbariérové. Odhadované náklady 
budou teprve vyčísleny.

Městu se na tyto investice po-
dařilo získat příspěvek Nadačního 
fondu ŠKODA AUTO ve výši 500 
tisíc Kč. Realizace všech tří akcí je 
naplánovaná na první polovinu příš-
tího roku.

Martin Weiss

Nový chodník vznikne i ve Dnebohu.

Profil na sociální síti Facebook má 
město Mnichovo Hradiště již od 
roku 2015. Za tu dobu si tento ko-
munikační kanál, jehož hlavní admi-
nistrátorkou je Markéta Červinková, 
získal stálou základnu sledujících, 
kterých je více než 4300. Důvody 
jsou nasnadě – profil města je živý 
a takřka denně je na něm publikován 
nový obsah, zároveň je tu možné 
komentovat veřejné dění a sdělovat 
své názory.

Město svůj facebookový profil 
letos přihlásilo do soutěže Zlatý lajk, 
kterou organizuje spolek Kvalikom. 
Ten se zabývá komunikací veřej-
ných institucí, o jejíž zkvalitňování 
usiluje. V soutěži Mnichovo Hradiš-
tě získalo v kategorii municipalit od  
2 do 10 tisíc obyvatel 1. místo nejpr-
ve v okresním kole, následně prven-
ství získalo i v rámci Středočeského 
kraje. (wes)

MSK obnoví svou tribunu,
zachová si historický ráz
MSK připravuje kompletní obnovu 
své dřevěné tribuny z roku 1939, 
která byla během své existence udr-
žována pouze drobnými opravami  
a nátěry. Záměr má jasný – tribuna 
si zachová svůj historický ráz.

„Díky místopředsedovi MSK Mi-
lanu Kvintusovi, který se stará o fi-
nance, a členům VV MSK Jaroslavu 
Trpkošovi a Aleši Janatkovi se nám 
podařilo od Středočeského kraje 
získat 400 tisíc Kč. S pomocí dota-
ce kompletně obměníme všechny 
pochozí plochy, schodiště, dlažby, 
sedačky, obnovíme vnitřní fasádu. 
Celkové náklady na rekonstrukci by 
měly činit 550 tisíc Kč,“ konstatuje 

Ondřej Knobloch, předseda MSK. 
Klub rovněž požádal o dotaci z roz-
počtu města.

Práce by měly být zahájeny až 
v listopadu, hotovo má být do kon-
ce prosince. Přestože rekonstrukce 
bude probíhat v podzimních měsí-
cích, práce poběží pod střechou, 
takže by jim povětrnostní podmínky 
neměly bránit. Jako první proběhnou 
zednické práce, zedníky následně 
vystřídají tesaři. Vše poběží za po-
chodu a práce budou naplánovány 
vždy do přestávek mezi zápasy do-
spělých. Na stavbu bude použito asi 
220 m2 fošen, 65 m2 palubek, 160 
metrů latí a kubík trámů. (wes)
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Existenční problémy kvůli 
energiím? Žádejte o pomoc

Kamelot: 
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Nedávný průzkum společnosti PAQ 
Research ukázal, že 40 procent 
domácností má úspory maximál-
ně na měsíc dopředu a 53 procent 
domácností má aktuálně potíže za-
platit energie (u nízkopříjmových do-
mácností je to dokonce 72 procent). 
Podle Institutu prevence a řešení 
předlužení, neziskové organizace, 
která se věnuje systémovým změ-
nám v oblasti exekucí a insolvencí, 
veřejnost o možnostech podpory 
často neví. Ilustruje to příkladem pří-
spěvku na bydlení, který dvě třetiny 
domácností, jež na něj mají nárok, 
nevyužívají. 

Pokud nemáte peníze na úhra-
du nedoplatku nebo záloh na ener-
gie, můžete se obrátit na helpdesk 
Člověka v tísni (770 600 800, jak-
prezitdluhy@clovekvtisni.cz) nebo 
na Úřad práce (800 779 900, call-
centrum@uradprace.cz). Zda máte 
nárok na příspěvek na bydlení, zjis-
títe na www.energetickyprispevek.
cz, kde si v orientační kalkulačce 

snadno spočítáte, zda můžete o pří-
spěvek s úspěchem požádat. Pokud 
vám reálně hrozí existenční problé-
my, nestyďte se obrátit na příslušná 
místa s prosbou o pomoc. Nejste  
v tom sami!

A jak obecně za současné vy-
soké inflace, vysokých nákladů na 
energie a dražších potravin před-
cházet nedoplatkům? Zvyšte si zá-
lohy na energie, aby vás případný 
vysoký nedoplatek nezruinoval. Hlí-
dejte svou spotřebu a to, zda odpo-
vídá zálohám. Pomocí kalkulaček na 
www.usetreno.cz nebo www.kalku-
lator.cz prověřte, zda jiný dodavatel 
energií nenabízí levnější tarif. Snižte 
spotřebu (vypínejte spotřebiče ze 
sítě, nastavte ledničku na 5 stupňů, 
perte na 30 stupňů). A především 
si dávejte pozor na energošmejdy, 
kteří vás mohou zkusit kontaktovat 
osobně i po telefonu.

Pro energie bez exekucí

Sousedská setkání: obyvatelé všech místních částí
se mohli v létě potkat a debatovat s vedením města
Na pravidelná sousedská setkání, 
která město až do pandemie covi-
du-19 pořádalo každoročně, letos 
vedení města po dvouleté přestáv-
ce navázalo. V období od června 
do září se setkalo s obyvateli všech 
místních částí (s výjimkou Hradce). 
Kromě toho, že starosta, místosta-
rostové a další zástupci městského 
úřadu představili nedávné, probíha-
jící i připravované investiční akce 
týkající se města a vždy i konkrétní 
místní části, pokaždé došlo také na 
debatu. 

V místních částech se posezení 
účastnily obvykle desítky obyvatel, 
kteří pomohli aktualizovat a doplnit 
seznam úkolů pro jednotlivé místní 
části. Tyto „plány práce“ následně 
město vyhodnotilo a v nejbližších 
týdnech je postoupí osadním výbo-
rům, aby realizovatelným úkolům 
přiřadily priority. Výsledný seznam 
bude následně zohledněn při přípra-
vě rozpočtu města na příští rok.

Některá témata přišla na pře-
třes na takřka každém posezení. 
Například stav komunikací. Místní 
upozorňovali na výtluky, uvolněné 
kanalizační vpusti, nepřehledné 
úseky, drolící se krajnice či celkově 
neutěšený stav konkrétních silnic.  

V případech, kdy šlo o místní komu-
nikace a drobné defekty, zástupci 
města problém zaevidovali a začali 
připravovat opravu – to je třeba pří-
pad nedávno opravené komunikace 
v Sychrově, jejíž krajnice nebyla 
dostatečně zpevněna. V řadě pří-
padů se však jednalo o komunikace  
v majetku kraje. V takových přípa-
dech se město obrací na krajskou 
správu silnic s žádostí o provedení 
běžné údržby, případně žádá na kra-
ji o celkovou rekonstrukci (například 
silnice z Mnichova Hradiště vedoucí 
přes Podolí do Kruhů nebo silnice do 
Sychrova). 

Dalším hojně skloňovaným 
tématem byla údržba zeleně, kon-
krétně sekání trávy. Vzhledem  
k probíhajícímu výběrovému řízení, 
z něhož vzejde nový dodavatel této 
služby, vyzvalo město místní části 
k formulování požadavků, k nimž 
bude přihlédnuto při novém nastavo-
vání služby. Místním rovněž nabídlo 
možnost provádět seč trávy svépo-
mocí nad rámec běžného nastavení 
a nechat si proplácet náklady.

Častým požadavkem místních 
částí byla rovněž větší kontrola dodr-
žování maximální povolené rychlosti 
či instalace ohrazených kontejnero-

vých stání. Seznam úkolů je však 
podstatně pestřejší.

Nejen při organizaci těchto se-
tkání, ale i v rámci jakékoliv další 
spolupráce mezi městem a místními 
částmi v posledních čtyřech letech, 
byli pro zástupce města partnerem 
členové osadních výborů. Těm 
patří za jejich práci upřímný dík. 
„Právě osadní výbory jsou mezi 
městem a místními částmi klíčovým 
spojovacím článkem. Doufám, že  
v nadcházejícím volebním období 
se podaří osadní výbory opět per-
sonálně obsadit a že osadní výbor 
vznikne také  v Hněvousicích, což je 
poslední místní část, kde ještě výbor 
nemáme,“ konstatuje místostarosta 
Jiří Plíhal.  Navzdory neexistujícímu 
osadnímu výboru se vedení města 
setkalo i s Hněvousickými, a to v re-
fektáři kapucínského kláštera.

Jak zmínil místostarosta, po 
volbách musí dojít ke zvolení no-
vých členů osadních výborů, výborů 
zastupitelstva či komisí rady města. 
Máte-li chuť věnovat městu část 
svého volného času a podílet se  
v některém z těchto orgánů na práci 
pro město, neváhejte se obrátit na 
městský úřad.

Martin Weiss 

Ulice Víta Nejedlého bude mít nový povrch, 
širší chodníky i přemístěné zastávky
Město ve spolupráci se Středočes-
kým krajem připravuje rekonstrukci 
průtahu města – části krajské ko-
munikace II/610, konkrétně ulice 
Víta Nejedlého, v úseku od kruho-
vého objezdu u Lidlu po Masaryko-
vo náměstí a navazujících uličních 
prostor. V ideálním případě budou 
práce zahájeny na jaře příštího roku 
a poběží v letech 2023-2024.

„Během rekonstrukce dojde  
k úpravě střechovitého tvaru vo-
zovky, úpravě chodníků – například  
k dostavbě chodníku na straně  
u Komerční banky, dále k úpravě 
parkovacích míst, sjednocení po-
užitých materiálů nebo doplnění 
zeleně,“ vyjmenovává Pavel Král, 
vedoucí odboru investic městského 

úřadu. V rámci rekonstrukce budou 
rovněž přestěhovány autobusové 
zastávky z prostoru před sokolovnou 
na úroveň Penny marketu a dětské-
ho hřiště v ulici Čsl. armády.

„Od integrace autobusové do-
pravy a zprovoznění nových  zastá-
vek na náměstí jsou ty u sokolovny 
využívány minimálně, což dokazují 
i data IDSK. Vzhledem k tomu, že 
u sokolovny dlouhodobě chybí par-
kovací místa, přesuneme zastávky 
blíže k nákupní zóně, což zvýší 
dostupnost těchto obchodů a zá-
roveň zachová dochozí vzdálenost 
k zastávkám ze sídliště Jaselská,“ 
komentuje místostarosta Jan Mareš.

Dokumentaci pro stavební po-
volení připravuje firma Projekce do-

pravní Filip s.r.o. z Roudnice nad La-
bem. Generální projektant aktuálně 
zpracovává úpravy, které si město 
vyžádalo. Na tyto úpravy dokumen-
tace získalo město 250 tisíc korun 
od Nadačního fondu ŠKODA AUTO.

Před zahájením vlastní realiza-
ce se ke slovu dostanou správci sítí, 
ČEZ Distribuce a VaK Mladá Bole-
slav, kteří provedou přeložky a úpra-
vy svých zařízení. Následně, pokud 
město získá na úpravu uličních 
prostor dotaci, se rozběhne kom-
pletní rekonstrukce ulice. Přestože 
rekonstrukce vozovky je krajskou 
investicí a úpravy chodníků, zeleně  
a parkovacích míst jsou v režii měs-
ta, dodavatel bude pouze jeden 
– město má s krajem uzavřenou 

smlouvu o koordinaci. Výběrové ří-
zení bude vypisovat město.

Tato investiční akce, která by 
měla být zrealizována během dvou 
let, bude pravděpodobně probíhat 
souběžně s rekonstrukcí silničního 
mostu u Kofoly na obchvatu města. 
Její zahájení, původně avizované 
na letošní podzim, se odsouvá na 
příští rok. Podle místostarosty bude 
město za těchto okolností trvat na 
maximálním zachování průjezdnosti 
ulice Víta Nejedlého po celou dobu 
stavby. Přesto je třeba počítat s dílčí-
mi omezeními a dočasnými úplnými 
uzavírkami, které si rozhodně vyžá-
dají přinejmenším práce na přelož-
kách sítí.

Martin Weiss

Sokolové usilují o plně 
bezbariérovou sokolovnu
Úpravy mnichovohradišťské sokolov-
ny, jejichž cílem je zpřístupnění bu-
dovy i lidem se sníženou hybností, 
započaly už v roce 2016. TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště tehdy ve spo-
lupráci s Kontem Bariéry, ŠKODA 
AUTO a městem vybudovala bez-
bariérový vchod do sokolovny, na 
hlavní sál i do zázemí. Další úpravy, 
které mají za cíl učinit sokolovnu 
takřka úplně bezbariérovou, budou 
pokračovat v příštích měsících.

Sokolové mají v plánu instalo-
vat v budově schodišťovou plošinu, 
a zpřístupnit tak lidem s omezenou 
hybností, vozíčkářům nebo mamin-
kám s kočárky také balkon a horní 
patro sokolovny. Kromě pozorova-
telů sportovních událostí toto vyba-
vení budou využívat zejména klienti 

Malyry, která v objektu provozuje 
ordinaci fyzioterapie a rehabilitace. 
Hotovo by mělo být v průběhu letoš-
ního podzimu.

Sokol získal na  úpravy, které 
budou stát zhruba 400 tisíc korun, 
dotaci od Nadačního fondu ŠKODA 
AUTO ve výši 150 tisíc. O další pe-
níze požádal město a Konto Bariéry. 
O podpoře se rozhodovalo v závěru 
září.

Vedle investice do schodišťové 
plošiny aktuálně v sokolovně pro-
bíhá rovněž rekonstrukce stropu  
a střechy šaten v přístavbě včetně 
jejího zateplení. Na to tělocvičná 
jednota již získala podporu 200 tisíc 
korun z fondů Středočeského kraje.

Martin Weiss

Od poloviny září na Jizeru 
dohlíží socha vodníka

Nedaleko soutoku Jizery a Nedbal-
ky u vstupu do lesoparku přibyla 
15. září poslední dřevěná socha ze 
čtyřdílného cyklu, jehož autorem je 
řezbář a sochař Tomáš Bosambo 
Dostál. Socha zachycuje postavu 
vodníka a vodní svět řeky Jizery.

Dřevěné sochy byly na spodní 
cestě lesoparkem instalovány po-
stupně od roku 2020 poté, co pro-

běhla revitalizace většiny parku. Prv-
ní byl mnich, následoval hejkal a čert 
a nyní vodník. Všechny znázorněné 
postavy pocházejí z regionálních 
lidových vyprávěnek a každá socha 
má u sebe QR kód, po jehož načtení 
si můžete pustit s ní spojený příběh. 
Tyto příběhy namluvené hercem 
Štěpánem Tučkem si můžete přehrát 
rovněž na webu města. (wes) 

Na Sousedské slavnosti 
byly rozdány ceny města
Mnichovo Hradště každoročně udílí 
ceny města za celoživotní přínos, 
za mimořádný přínos v uplynulém 
roce a také ceny města pro mládež. 
Všechna tato ocenění byla letos 
poprvé předána najednou, a to na 
Sousedské slavnosti.

V 7. ročníku Ceny města Mni-
chovo Hradiště byli oceněni manželé 
Novákovi, které můžete znát z truh-
lářského kroužku Jednoty bratrské,  
z akcí města nebo z dílniček v mu-
zeu. Petr a Dana Novákovi patří  
k ústředním postavám Sboru Jedno-
ty bratrské v Mnichově Hradišti a po 
velkou část svého života ve městě 
se věnují práci s mládeží.

Za mimořádný přínos Mnicho-
vu Hradišti byla 17. září oceněna 
trojice historiků – Lenka Křížová, 
Pavel Sosnovec a Jan Juřena. Ti 
cenu získali za svou práci na knize 
Příběh Mnichova Hradiště, mimo-
řádné monografii věnované našemu 
městu, která jeho historii popisuje od 
nejstarších dob po současnost ve 
světle nejnovějšího poznání.

Medailony laureátů si touto 
dobou již můžete přehrát na webu 
města.

 Z ceny města pro mládež se 
mohlo radovat několik kolektivů. Lu-
káš Soustružník, Filip Kolomazník  
a Dan Razák z Gymnázia Mnichovo 
Hradiště, kteří zvítězili v obrovské 
konkurenci 1161 studentů z celé 
republiky v prvním ročníku Techno-
logické olympiády se svým inomativ-
ním návrhem nabíjení elektoaut. 

Dále svěřenkyně Soni Šimůnko-
vé Týna Trpišovská, Tereza Raclav-
ská a Nikola Nováková z Fit Studia 
Mnichovo Hradiště za reprezentaci 
na mistrovství ČR v gymnastickém 
aerobiku, kde se děvčata stala vi-
cemistryněmi ČR a odkud přivezla 
stříbrné medaile. 

A také družstvo mladších žáků 
oddílu volejbalu TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště, které na mistrovství ČR 
pod vedením trenéra Jiřího Skřivana 
vybojovalo bronzové medaile.

Martin Weiss

Před 85 lety zemřel 
prezident Masaryk

Ve středu 14. září uplynulo 85 let 
od smrti Tomáše Garrigua Masary-
ka, filosofa, pedagoga, prezidenta 
Osvoboditele a jednoho z architektů 
Československé republiky. Masaryk 
svou rolí v průběhu 1. světové vál-
ky přispěl ke vzniku samostatného 
československého státu založeného 
na demokratických a humanitních 
ideálech, neodmyslitelně se zapsal 
do národních dějin a v meziválečné 
éře se stal respektovaným státníkem 
a myslitelem evropského významu. 
Byl filosofem, který své myšlenky 
proměnil v činy. Město si jeho pa-
mátku připomnělo u památníků ve 
Veselé a na Olšině. (wes)

Na náměstí bude 
po celý říjen výstava

Společnost Post Bellum instalova-
la na Masarykově náměstí putovní 
výstavu Střední Čechy v Paměti ná-
roda, která představuje 12 příběhů z 
dob války, okupace a totality. Všech-
ny se odehrály v kulisách Středočes-
kého kraje a všechny mají paralelu 
s tím, co se dnes děje na Ukrajině. 
Vypráví je Středočeši, kteří zpomí-
nají na hrůzy druhé světové války, 
nacismu a holokaustu, na protinacis-
tický odboj a lidskou statečnost nebo 
na rok 1968. Součástí výstavy bude 
v Hradišti také příběh Roberta Evan-
se, který na Mnichovohradišťsku na-
šel v závěru 2. světové války úkryt 
před nacisty. (wes)

Sousedské setkání ve Lhoticích proběhlo v červnu.
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Klub uvede Cimrmany i klavírní recitál

Letos prošla proměnou část dospě-
lého oddělení Městské knihovny 
Mnichovo Hradiště. Naším cílem 
nebylo jen vyměnit starý nábytek, 
ale hlavně vytvořit prostor, kde by se 
mohly konat menší akce. 

Tato akce byla realizována s fi-
nančním přispěním Středočeského 
kraje. Ondřej Šindelář, pracovník 
projektového řízení městského úřa-
du, nám zpracoval projekt „Vyba-
vení Městské knihovny v Mnichově 
Hradišti mobiliářem a technikou“, se 
kterým jsme uspěli. Díky příspěvku 
kraje a našim finančním prostřed-

Další proměna v městské knihovně
kům jsme mohli část regálů, které 
pocházely z 80. let,  vyměnit za po-
jízdné. V případě potřeby se regály 
ze středu knihovny dají odsunout  
a vznikne tak dostatek místa pro dvě 
až tři desítky lidí.

Další součástí projektu bylo po-
řízení moderního regálu na noviny 
a časopisy – nyní jsou nová i starší 
čísla periodik pohromadě všem na 
očích.

A protože dospělí čtenáři ob-
divovali doupě určené ke čtení pro 
děti, které jsme v knihovně vybu-
dovali v loňském roce, vznikl na 

Kino nabízí porci českých 
filmů i vítěze z Cannes
V říjnu můžete přijít do kina na nové 
české filmy různých žánrů. Uvedeme 
dva dokumenty – první s názvem Ci-
vilizace – dobrá zpráva o konci svě-
ta, který ukazuje, že zatím všechny 
civilizace zanikly a že ta naše by 
mohla být první výjimkou. Druhý je  
o našem lezci světové úrovně, Ada-
mu Ondrovi, a jmenuje se Adam 
Ondra: Posunout hranice. Dále vás 
zveme na pohádku Princ Mamánek 
o princi, který ani v pozdní dospě-
losti nechce opustit rodný zámek  
a založit vlastní rodinu a je nako-
nec přinucen se osamostatnit, když 
ho otec král nemilosrdně pošle do 
světa. Scénář, režii, hudbu i hlavní 
roli ztvárnil herec Jan Budař a za 
kamerou stál vynikající Jan Malíř. 
Komedie Miloslava Šmídmajera Za 
vším hledej ženu ukazuje, jak do 
krásných plánů zasahuje osud. Dra-
ma Spolu mělo premiéru na letošním 
MFF Karlovy Vary. Jde o film o rodi-
ně s handicapovaným synem trpícím 
autismem. Přidáváme také pohled 
do života části současné mládeže ve 
filmu Banger, kde hlavními tématy 
jsou drogy a rap. Historický velkofilm 
Il Boemo vypráví životní příběh čes-
kého hudebního skladatele 18. sto-
letí Josefa Myslivečka, který většinu 
svého života prožil v Itálii. Film bude 
také vyslán do soutěže o Oscara za 
Nejlepší neanglicky mluvený film. 
Animovaný slovensko-český sní-
mek pro děti Websterovi ve filmu je 
o pavoučí rodince s každodenními 
radostmi i starostmi, která dokazuje, 
že nejpevnější sítí je rodina.

Ze zahraničních filmů uvidíte 
například vítězný film z letošního 
MFF v Cannes Trojúhelník smutku, 
což je černá komedie o ztroskotané 
luxusní jachtě, kdy jediná, kdo se 
dokáže o ostatní postarat, je uklízeč-
ka. Ta se tak stává nepostradatelnou 
a nejváženější. Umělecký dokument 
Raffael odhalen o renesančním ma-
líři Raffaelovi je průřezem jeho tvor-
bou vystavené v Římě v roce 2020.
Ještě přidáme britskou komedii 
Paní Harrisová jede do Paříže, film  
o ženě, která si odvážně plní svůj 
sen vlastnit šaty od Diora.

Ve středu dopoledne budeme 
hrát dokument Planeta Praha a ko-
medii Střídavka.

S nastupujícím podzimem začí-
nají také cestopisné přednášky. Tou 
první bude Americký sen: Cesta za 
mé vlastní hranice, s níž vystoupí 
mladý handicapovaný cestovatel  
a fotograf Jakub Greschl.

Těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

V areálu firmy JaP-Jacina s.r.o. 
v Mnichově Hradišti je rušno. Za 
plného provozu tu pod ramenem 
jeřábu vzniká nová hala, ve které 
hodlá firma rozšiřovat své již nyní 
velmi pokročilé zpracování hliníku. 
Poptávka po sériových i individua-
lizovaných výrobcích z tohoto leh-
kého kovu dynamicky roste a firma  
v jeho zpracování vidí velkou bu-
doucnost. Rozšiřují se rovněž skla-
dové kapacity a v neposlední řadě 
týmy v konstrukčním oddělení, výro-
bě i servisu. Navzdory složité době 
firma prosperuje, realizuje zakázky 
po celém světě a hledá nové kole-
gy, kteří mají chuť tvořit různorodé 
výrobky špičkové kvality!

Pověsti výrobce plotů a vrat  
k rodinným domům se renomovaná 
firma zbavuje jen pomalu, přestože 
jejím hlavním artiklem jsou už více 
než dvě desetiletí průmyslová vrata 
a nakládací technika a přes deset 
let také sofistikované protipovod-
ňové systémy.  „Velkou část našich 
výrobků připravujeme zákazníkům 
na míru, a to ať jsou to masivní vý-
robky jako protipovodňové dveře pro 
druhou největší jadernou elektrárnu 
v Evropě, opatření proti přívalovým 
dešťům v Dubaji nebo mobilní proti-
povodňové stěny pro mnohá evrop-
ská města, anebo na druhé straně 
moderní vypalované hliníkové ploty 
se vzory, které si naši zákazníci 
sami vymyslí,“ říká Adam Uhlíř, ve-
doucí marketingu JaP-Jacina.

Díky individuálnímu přístupu  
k jednotlivým zakázkám je práce ve 
firmě JaP-Jacina pestrá, různorodá 
a často vyžaduje značnou invenci  
a kreativitu. Právě na zajímavou 
pracovní náplň, odpovídající finanč-
ní ohodnocení i rodinnou atmosféru 
společnost, která je ve vratové tech-
nice v ČR jedničkou na trhu, láká.

Jako posily do konstrukčního 

oddělení aktuálně hledá IT specia-
listy, kteří ovládají 3D modelování, 
technické kreslení nebo dovedou 
propočítat vlastnosti použitých ma-
teriálů. Pokud rádi hledáte řešení  
i tam, kde na první pohled žádná ne-
jsou, rádi při práci zapojujete mozek, 
nesnesete stereotyp a s chutí čas 
od času vyrazíte do terénu, pak jde  
o výzvu právě pro vás.

Do výroby v JaP-Jacina hledají 
programátory CNC strojů, techniky, 
kteří se vyznají v řídících jednotkách 
nebo čidlech, elektrikáře, obráběče, 
svářeče či zámečníky. Pokud uva-
žujete o novém angažmá v hlavním 
areálu firmy v Mnichově Hradišti, 
budete pracovat s CNC laserem, 
vysekávacím centrem, moderní ohý-
bačkou, lakovacím boxem a mnoha 
dalšími, nejčastěji kovoobráběcími 
stroji. „Řada lidí nechce z principu 
pracovat v korporátním prostředí  
a dává přednost menším firmám. 
Takových kolegů je u nás celá řada. 

Lákáme na zajímavé ohodnocení, 
lidský přístup, ale třeba i na to, že se 
naši lidé v rámci zakázek dostanou 
na místa, která jsou pro obyčejné 
smrtelníky nepřístupná,“ říká perso-
nalistka Šárka Libichová. Lákalo by 
vás instalovat protipovodňové dveře 
v pařížském Louvru, kde je uložen 
originál Mony Lisy? Mezi exotickými 
zvířaty v zoo? Nebo pracovat v zá-
zemí mezinárodního letiště?

Díky svým mnohaletým zku-
šenostem je JaP-Jacina partnerem 
většiny výrobců vratové techniky na 
trhu. Její servis pokrývá celou ČR 
(firma má 9 poboček v ČR i zastou-
pení na Slovensku)a nábor nových 
techniků probíhá i do servisního 
oddělení.

Chcete zjistit, jestli na vás  
v JaP-Jacina čeká nová pracovní 
příležitost? Obraťte se na personál-
ní oddělení (731 661 187, kariera@
jap-jacina.cz). Příjem nových kolegů 
probíhá nepřetržitě. (pr)

JaP-Jacina prosperuje navzdory složité 
době. Třeba tu nové místo čeká i na vás!

INZERCE

Večer literatury: herci předčítali z nových 
knih v obřadní síni, na faře i v posteli
V pátek 16. září večer se mohli ti, 
které zajímají knihy, na čtyřech mís-
tech v Mnichově Hradišti seznámit s 
novinkami současné světové litera-
tury. Lidé přecházeli mezi Nábytkem 
Honza, obřadní síní na radnici, sto-
dolou na faře a knihovnou. 

V Nábytku Honza jednu z poste-
lí zabydlela herečka boleslavského 
divadla Lucie Matoušková s ukázkou 
z knihy Kiley Reid Takový prima věk. 
Na faře členka místního ochotnické-
ho souboru Tyl Aneta Hoření před-
stavila knihu Lišák a já od Catherine 
Raven. V obřadní síni jsme se mohli 
zaposlouchat do úryvku z knihy Car-
stena Henna Knihonoš v podání her-
ce Davida Vejražky a v knihovně na 
návštěvníky čekal ochotník Miroslav 
Smutný a drsná ukázka prostředí ko-
daňské věznice prostřednictvím kni-
hy Jonase Bengtssona Ze sídliště. 

Kromě seznámení se zajímavý-
mi knihami na návštěvníky čekalo na 
některých místech i občerstvení. Na 
faře výborný svařák a v knihovně, 
jak se již stalo tradicí, domácí prec-

líky, slané tyčinky, muffnyy a také 
třeba čaj z citronové verbeny.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

oddělení pro dospělé malý koutek, 
kam jsme pořídili pohodlné křeslo  
a gauč, takže si lidé mohou chodit 
do knihovny číst knihy a časopisy 
a užít si u toho hezkého prostředí 
a pohodlí. Posledním přírůstkem je 
CD přehrávač a sluchátka, aby se 
návštěvníci knihovny u nás mohli ne-
jen začíst, ale třeba i zaposlouchat 
do některé z více než 600 audioknih, 
pokud si je nechtějí půjčit domů.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

5. října k nám v rámci svého turné dorazí 
polský klavírista Wojciech Waleczek, jehož 
koncert vám už dlouho slibujeme. Profesor 
na Slezské univerzitě v Katovicích je mezi-
národně známý jako klavírista s nekompro-

misně vysokými standardy v kvalitě vystoupe-
ní. Během koncertu zahraje skladby od Clauda 

Debussyho, Johanna Sebastiana Bacha, Frédéri-
ca Chopina, Ludwiga van Beethovena, Antonína Dvořáka, 

Wolfganga Amadea Mozarta, Franze Liszta a Guiseppe Verdiho.

NEJVĚTŠÍ KLASICKÉ HITY: KLAVÍRNÍ 
RECITÁL WOJCIECHA WALECZKA

V sobotu 8. října přijde děti okouzlit do diva-
dla víla Modrovláska. Lenivý a nafoukaný 
pytlák Matěj chystá past na Zajíčka Ušáčka 
a jeho hubatá žena Anděla chodí ráda do 
lesa na houby. Přesto, že se mají rádi, čas-

to se dohadují. Nevěří, že se s pohádkovými 
bytostmi opravdu mohou setkat a také nevědí, 

že se jejich přání mohou snadno vyplnit. A tak, ve 
chvíli, kdy do jejich života vstoupí kouzelná moc víly Mod-

rovlásky, začíná příběh plný nečekaných událostí.

JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
(DĚTSKÉ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

13. října nás čeká představení Bosé nohy  
v parku s Annou Kameníkovou (Linharto-
vou), nebo Karolínou Vágnerovou, Radúzem  
Máchou, Veronikou Freimanovou a Rudol-
fem Hrušínským. Známá hra zfilmovaná  

v roce 1967 s Robertem Redfordem a Jane 
Fondou je o mladých novomanželích. Viktorie 

a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní 
manželské rutiny a začínají si budovat společné hnízdečko 

lásky. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, když protiklady se, jak známo, 
přitahují? Do příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje jejich soused, 
exotický sukničkář Hektor, a Viktoriina konzervativní matka Ester, která znovu 
zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá opravdový křest ohněm. 

BOSÉ NOHY V PARKU
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

V pátek 14. října se můžeme 
těšit na očekávané před-
stavení pražského Divadla 
Járy Cimrmana Dobytí 
severního pólu Čechem 
Karlem Němcem 5. dub-
na 1909. Hrají: Ondřej 
Vetchý, Zdeněk Svěrák, 

Petr Brukner, nebo Petr 
Reidinger, Marek Šimon, 

Robert Bárta, Michal Weigel 
a Zdeněk Škrdlant, nebo Václav 

Verner. 

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
(DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ)

Naše infocentrum se opět připoju-
je ke Dni turistických informačních 
center, který pořádá Asociace turi-
stických informačních center (ATIC) 
v rámci světového dne pro rozvoj 
informací. Ten připadá na 24. října, 
což je i náš slavný Den TIC. V ten-

Den TIC: íčko zve na občerstvení i kvíz
to den vám nabídneme na náš účet 
kávu, čaj i něco k zakousnutí. Ne-
bude chybět drobný dárek od ATIC 
a pro zájemce jsme si letos nově 
připravili interaktivní kvíz o Mnicho-
vě Hradišti a okolí. Přijďte si k nám 
oddechnout, těšíme se na vás! (th)

Bazar v Posilovně
V neděli 16. října se uskuteční bazar 
v Rock posilovně v areálu MSK. Tě-
šit se můžete na podzimní a zimní 
oblečení, sportovní potřeby a hračky 
za rozumnou cenu. Přijďte dobře na-
koupit. Prodejci se mohou registro-
vat na bazarmh@seznam.cz anebo 
na FB Bazar Mnichovo Hradiště. (jb)
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Můžete zavzpomínat na ten tábor 
na Ukrajině? To zní velmi dobro-
družně. Co na to říkali vaši rodi-
če?

Popravdě se divím, že mě tam 
pustili. Jeli jsme tam vlakem ve 
vozech, které byly rozdělené na 
nákladní a osobní část. V nákladní 
jsme měli bedny s vybavením a věc-
mi, v kupátkách jsme se bavili nebo 
spali. Naše vagony byly vždycky 
připojeny za vlak, který mířil směrem 
na Podkarpatskou Rus. Takže jsme 
jeli třeba do Kolína, kde nás přepojili 
za jinou soupravu a tak dále. Foglar 
byl nesmírně vynalézavý. Když jsme 
přijeli do Chustu, pokračovali jsme 
do Sinovíru, kde jsme si najali vozy 
a muly. A tímto způsobem jsme se 
dostali na Poloniny, kde jsme měli 
předem na lesní správě domluvené, 
na které mýtině si můžeme postavit 
tábor. Kromě toho jsme měli předem 
zajištěné pouze dřevo, ze kterého 
jsme si na místě vyráběli stanové 
podsady. Celty jsme vezli s sebou. 
Jinak jsme si museli vše vyrobit 
nebo zařídit. 

Celá ta doprava byla velmi dob-
rodružná. Během těch čtyř týdnů 
jsme z dálky vídali vlky a medvědy, 
dostali jsme se na místa, kde žila 
rodina Nikoly Šuhaje, a potkali se 
s jedním jeho příbuzným... A řeknu 
vám, že noční hlídky v tomhle divo-
kém kraji, to bylo něco. Střídali jsme 
se v hlídání tábora po dvou hodi-
nách. Mně tou dobou bylo dvanáct 
let, bratrovi Zdeňkovi, který tam by 
se mnou, devět.  

Jaroslav Foglar psal své dobro-
družné knihy už tenkrát? Nebo se 
projevoval jinak literárně?

Psát začal až potom, co byl 
skauting znovu zakázaný. Ale už ten-
krát, ve 30. letech, pro náš oddíl psal 
oddílový časopis, který pak vlastno-
ručně rozmnožoval. Jmenovalo se to 
Čigoligo a dostával ho každý z nás. 
Já si schovával všechny výtisky, ale 
půjčil jsem je ještě před válkou jed-
nomu skautíkovi. Pak přišla válka  
a on už mi je nevrátil. Bohužel. Dnes 
by to určitě byla vzácnost.

Po válce došlo ke krátké obnově 
skautského hnutí, než bylo v roce 
1950 opět zakázáno. Mezi skauty 
už jste se nevrátil?

Ne, to už jsem se musel plně 
věnovat studiu.

Martin Weiss

Lékař Jan Krbušek: Říkali jsme si, že v Hradišti nezůstaneme  
přece napořád. Letos je tomu ale sedmdesát let, co tu žijeme
Velký přehled, výborná paměť a vita-
lita. Jan Krbušek, známý mnichovo-
hradišťský lékař, jehož doménou se 
stala pediatrie, oslaví v dubnu příš-
tího roku sté narozeniny. Při hovoru  
s ním má však posluchač dojem, 
jako by si povídal s přinejmenším 
o generaci mladším člověkem. Pro 
Kamelot se rozpovídal o svém dět-
ství a členství ve skautském oddíle 
Jaroslava Foglara, o svých zážitcích 
z konce 2. světové války, náročném 
studiu medicíny i ještě náročnějším 
povolání lékaře pečujícího o celý 
okres.

Pane doktore, vím, že nejste rodilý 
Hradišťák. Odkud pocházíte a po 
jakých cestách jste se dostal do 
Mnichova Hradiště?

Ano, jsem Pražák z Nuslí. 
Narodil jsem se pod Vyšehradem  
v místech, kde teče potok Botič.  
A do Hradiště jsem se dostal vlastně 
náhodou. Když jsem promoval, byl 
jsem ještě svobodný, a to byla chy-
ba! Ten, kdo byl tenkrát ženatý, ne-
musel totiž do pohraničí. Já 30. červ-
na promoval a 1. července jsme se 
brali. Mít svatbu o den dříve, zůstal 
bych v Praze. Takhle se mě nikdo 
neptal. Přes Liberec jsem se dostal 
do Frýdlantu, na divoký západ, kde 
po odsunu Němců chyběli doktoři. 
Naštěstí nás sem poslali víc, takže 
jsem byl takřka nadbytečný a mohl 
zkusit štěstí jinde. Další zastávkou 
se tak pro nás stala Jilemnice, kde 
byla tehdy nová, moderní nemocni-
ce, a tam jsem prožil začátky svého 
působení.

Kdy jste v sobě objevil zájem  
o pediatrii, které jste se následně 
celý život věnoval?

To bylo právě v Jilemnici. Vy-
studoval jsem všeobecné lékařství 
a asi dva roky v Jilemnici pracoval. 
Ve městě byla vedle naší nemocni-
ce ještě starší, ale slušně vybavená 
dětská nemocnice, kde jsem praco-
val také, a právě tady jsem získal 
vztah k pediatrii. Nějak se mi to 
zalíbilo. Rozhodl jsem se tedy, že si 
udělám specializaci. Po dvou letech 
jsem tedy odešel do Havlíčkova Bro-
du, kde probíhala výuka pediatrické 
specializace pod vedením profesora 
Lhotáka a kde bylo možné tuto spe-
cializaci získat. To se mi povedlo, ale 
vyvstala velká otázka, kam jít na pra-
xi. Pohraničí bylo vesměs vylidněné 
a já se navíc musel vrátit do severo-
českého kraje.  Mohli jsme si vybrat 
z několika možností, ale zvolili jsme 
si Mnichovo Hradiště, protože odtud 
bylo nejblíž do Prahy. Oba jsme  
s manželkou měli totiž v Praze ro-
diče. Tenkrát vlaky tolik nejezdily a 
auto jsme samozřejmě neměli.

Jaký dojem na vás Mnichovo Hra-
diště 50. let udělalo?

Ani se neptejte. To byla hrůza. 
Přijeli jsme sem poprvé v roce 1952. 
Vlakem na nádraží, které bylo teh-
dy v hrozném stavu. V restauraci  
U Kvapilů páchly záchody... No, 
neudělalo to tady na nás nejlepší 
dojem. Vrátili jsme se domů, dali si 
prášek a museli ty dojmy zaspat. Ale 
pak jsme si to rozmysleli, řekli jsme 
si, že v Hradišti přece nezůstaneme 
napořád a že se domů do Prahy 
přece nějak dostaneme. Letos v září 
tomu bylo 70 let, od chvíle, kdy jsme 
se přestěhovali do tohohle bytu.

Začal jste tedy praktikovat v Hra-
dišti. Jak vzpomínáte na své za-
čátky tady ve městě?

Mnichovo Hradiště bylo tehdy 
okresní město mezi Mladou Bolesla-
ví a Turnovem. Šlo o malinký okres, 

Jste ročník 1923. Jaké to je ohléd-
nout se po 20. století se všemi 
jeho dějinnými zvraty?

Víte, vše se pořád mění a mění 
se také měřítka. Dnešní doba je ur-
čitě uspěchaná. Za totáče byl život 
poklidnější, ale na druhou stranu 
zase nic nebylo, nikam se nemohlo. 
S manželkou jsme měli navíc politic-
ký průšvih, protože můj bratr a švagr 
emigrovali. Bratr do západního Ně-
mecka, švagr do Ameriky. Z tohoto 
pohledu jsme to měli polepené.

Z jakého prostředí jste pocházel? 
Mám na mysli, zda vaše zázemí 
nějak předurčilo, že se stanete 
lékařem?

To ne. Otec byl živnostník, krej-
čí. Ale na gymnáziu jsem měl ně-
kolik spolužáků, jejichž otcové byli 
lékaři. Takže jsem o tom přemýšlel. 
Já jsem vůbec měl štěstí na setkání 
se zajímavými lidmi. Ke konci stu-
dia na gymnáziu jsem si už sháněl 
odbornou literaturu, která mi obor 
lékařství začala otevírat. Maturoval 
jsem ale za heydrichiády, takže po 
maturitě byly vysoké školy zavřené  
a dál studovat jsem nemohl. 

Nehrozilo vám za těchto okolností 
totální nasazení v Německu?

Můj ročník musel do reichu po-
vinně, ale shodou okolností jsem se 
jako „hilfsarbeiter“ dostal do Spolany 
v Neratovicích, což byl tehdy vá-
lečný podnik vyrábějící chemikálie. 
Tam jsem pracoval tři roky, které 
zbývaly do konce války, jako pomoc-
ný dělník. Bydlel jsem v podnájmu 
a jednou týdně v neděli jsem jezdil 
domů. V Neratovicích jsem nejdříve 
jezdil na staveništi s kolečkem, ale 
později jsem se dostal i do laborato-
ře, kde jsem myl sklo. Přičichl jsem 
tak k chemii a laboratorní práci, což 
také trochu přispělo ke vztahu k me-
dicíně.

Konec války vás zastihl v Nerato-
vicích?

Ano, v Praze jsem nebyl. Ale 
několik měsíců před koncem války 
jsem zažil bombardování Spolany. 
Z továrny nás tenkrát vyhnali do polí 
a my sledovali, jak bomby padají na 
Spolanu. Když válka skončila, vrátil 
jsem se k rodičům a krátce na to se 

šel přihlásit na fakultu. Vysoké školy 
byly během okupace zavřené, takže 
se nakumulovala velká masa stu-
dentů, kteří chtěli studovat. Někdo 
měl rozstudováno, někdo chtěl začí-
nat. Takže do prvního poválečného 
semestru byl nával. Na přednášky 
tak nestačily přednáškové sály – 
začínaly nás asi tři tisíce. První 
organizační setkání jsme tak měli 
v Lucurně. Teprve tam nás rozdělili 
do menších skupin. Promoval jsem  
v roce 1950 jako třístý šestnáctý, 
nebo třístý patnáctý. To už nevím 
přesně. Ale končil jsem poměrně 
brzy. Snažil jsem se, abych si mohl 
vzít svoji milou, se kterou jsme se 
seznámili během studií.

Co studentská léta? Bylo to pouze 
o studiu nebo platilo, že student-
ská léta jsou zároveň léta veselá?

Na medicíně se nic moc jiného 
než studovat nedá. Jen tu a tam 

ale plochou rozsáhlý – rozkládal se 
od Malé Bělé po Sobotku. Nebyla 
tu nemocnice, nebyl tu pediatr – ten 
byl nejblíž v Boleslavi a Turnově, 
dále pak v České Lípě. Podmínky tu 
byly zpočátku primitivní, ale postup-
ně jsem si to tu dával do pořádku. 
Středisko jsem měl tady v Hradišti  
a dojížděl jsem do Bakova, Bousova, 
Sobotky, Kněžmosta nebo Loukova, 
kde jsem měl ordinace. No, měl 
jsem, co dělat... Na středisku jsem 
ordinoval denně a po odpoledních 
jsem jezdil po okolí. Z Hradiště jsme 
se mohli přesunout jinam, o což 
jsme se dlouho snažili, ale pouze 
výměnou. Doktor za doktora. Ale 
komu by se chtělo z Prahy? Až  
v roce 1968, když se vše uvolnilo, se 
nám cesta do Prahy otevřela, ale to 
už jsme si zvykli.

Čím vám Praha chyběla nejvíc?
Chyběla nám kultura. Vystudo-

val jsem klasické gymnázium, takže 
jsem spíš humanitní typ. Tu a tam 
jsme na operu nebo činohru vyrazili 
vlakem, později autem. Také jsme 
ale v Praze s manželkou oba měli 
rodiče a byli jsme rádi, když jsme tu  
a tam našli čas za nimi zajet. Diva-
delní i koncertní předplatné jsme 
měli také v Hradišti, ale kolikrát jsem 
si musel vyměnit službu, abychom 
se dostali do divadla i tady ve městě. 

Volného času jste si tedy mnoho 
neužil.

Předtím, než byl v roce 1960 
mnichovohradišťský okres spojen 
s mladoboleslavským, se nás ve 
službě střídalo šest doktorů. Poz-
ději se ten počet zvyšoval. Tou do-
bou jsem ale sloužíval celé týdny.  
V pátek jsem třeba ordinoval, pak 
měl noční službu, v sobotu službu 
den a noc, v neděli totéž a pak jsem 
v pondělí normálně ordinoval a do 
ordinace mi přišlo třeba ke stovce 
dětí, protože jsem byl jediný dětský 
lékař široko daleko. Do toho jsem 
si musel sám obstarávat laboratoř 
nebo rentgen. Nebyl jsem žádný 
rentgenolog, ale na to, abych na 
snímku poznal zápal plic, to stačilo. 
Po sloučení okresů jsem měl kolegu, 
doktora Zárubu, který byl ředitelem 
boleslavského okresního zdravotní-
ho ústavu a po změně okresů měl 
pod sebou i Hradiště. Ten ve městě 

potřeboval nějakého šéf lékaře, který 
by stál v čele polikliniky. Protože mě 
znal – byl také pediatr – nabídl mi, 
abych to vzal. Bránil jsem se, ale on 
slíbil, že mi s novou funkcí pomůže. 
Takže jsem se stal vedoucím léka-
řem zdejší polikliniky a na tomto po-
stu setrval až do sametové revoluce. 
Potom jsem odešel do důchodu, ale 
ještě dva roky jsem vykonával praxi 
lékaře pro děti a dorost.

Když jste se stal vedoucím léka-
řem, jak to změnilo vaši práci?

Přibyla mi administrativa a další 
organizační záležitosti. Řídil jsem 
porady, zabýval se hospodařením, 
zajišťoval dojíždějící lékaře... Běžná 
práce mi zůstala. Pod sebou jsem 
měl lékaře různých odborností, tře-
ba kožaře nebo chirurga, kteří byli 
nasmlouvaní a do Hradiště dojížděli 
většinou z Boleslavi. Nabídku těchto 
specialistů se nám postupně dařilo 
rozšiřovat. 

Když jste se staral o to obrovské 
území, jak to vypadalo v praxi? 
Jak jste se třeba dostával za pa-
cienty? Měl jste k dispozici auto-
mobil?

V 50. letech auta nebyla a já 
všude jezdil sanitkou. Dnes už si to 
mnozí nedovedou představit, proto-
že s nemocnými se jezdí rovnou na 
středisko, ale tehdy jsem za pacienty 
jezdil k nim domů. V zimě třeba ve 
sněhových závějích. Když pak neby-
la do vsi proházená cesta, vystoupil 
jsem a s brašnou pokračoval pěšky. 
Někdy i pěkný kus cesty. To nebyla 
žádná pohádka. Stávalo se, že jsem 
pacienta i rovnou odvážel do nemoc-
nice. Protože sanitku jsem každou 
chvíli blokoval, což nebylo možné, 
dostal jsem v roce 1956 poukaz na 
auto. Z té omezené nabídky jsem si 
vybral ifu, kterou jsem později vymě-
nil za škodovku.

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

jsme s mou budoucí manželkou vy-
razili do divadla nebo do kavárny. Já 
měl navíc trochu ztížené podmínky. 
Rodiče měli malý byt, takže když 
jsem chtěl mít opravdu klid, chodíval 
jsem se učit na Vyšehrad na šance, 
a tam jsem se učil v parku na lavič-
ce. 

Náročné studium, po něm nároč-
ná praxe a spousta práce. Vrace-
la vám profese lékaře vloženou 
energii?

Snad ano.

A na Mnichovo Hradiště jste si na-
konec také zvykl?

Jistě, nakonec jsme rádi, že 
jsme se usadili tady. Mnichovo Hra-
diště je klidné město a dnes vypadá 
už úplně jinak, než když jsme sem 
před 70 lety přišli poprvé. 

Mohli bychom se vrátit ještě do 
vašeho dětství? Rád bych probral 
skauting.

To byla krásná kapitola, bohužel 
jen velmi krátká. Chodil jsem tam asi 
tři roky, než v roce 1939 Němci skau-
ting zakázali.

Můžu se zeptat na vaše skautské 
jméno?

Budete se smát, ale byl jsem 
Zlatohlávek.

Byl jste blondýn?
Ano, blonďák a takový nesmě-

lý kluk. Ke skautingu mě přivedli 
kamarádi, konkrétně Míla Kredba. 
Vzpomínám, že skauti měli tehdy 
klubovny u parlamentu, který tehdy 
fungoval v Rudolfinu. Scházeli jsme 
se na vlečné lodi, kterou koupil Ja-
roslav Foglar. V kajutách vznikly 
klubovny pro jednotlivé družiny. Bylo 
nás celkově asi třicet kluků. S Fogla-
rem jsem toho zažil moc. Třeba tá-
bor na Podkarpatské Rusi na Polaně 
nebo ve Sluneční zátoce na Sázavě.

Jak vzpomínáte na Jestřába?
Byl vedoucím našeho oddílu, 

pražské Dvojky. Nesmírně aktivní 
člověk, autorita. 

Jan Krbušek je nejstarším obyvatelem Mnichova Hradiště. Rodák z pražských 
Nuslí oslaví v dubnu 100. narozeniny.

„Dnes už si to mnozí nedovedou představit, ale tehdy jsem za pacien-
ty jezdil k nim domů. V zimě třeba ve sněhových závějích. Když pak 
nebyla do vsi proházená cesta, vystoupil jsem a s brašnou pokračoval 
pěšky. Někdy i pěkný kus cesty. To nebyla žádná pohádka.“
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Nový školní rok na Gymnáziu Mn. Hradiště
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Začal nový školní rok 2022/2023. 
Na místním gymnáziu ve znamení 
tradičních akcí, jako jsou seznamo-
vací pobyty pro nastupující studenty 
prvního ročníku a primy a sportovní 
kurz septimánů a třeťáků (obojí již 
poněkolikáté ve sportovním středis-
ku v Českém Dubu). 

Pevně doufáme, že další měsí-
ce nepřinesou žádné omezení a stu-
denti i učitelé budou prožívat pestrý 
školní život se vším, co k němu na 
Gymnáziu Mnichovo Hradiště patří: 
jezdit do divadel, na koncerty či na 
výstavy, sportovat, učit se na exkur-
zích či projektech, společně se bavit 
na maturitním plese, první ročník  
s kvintou a poté sekunda s tercií vy-
razí na hory, kvartáni na vodu, všich-
ni si pak v červnu užijí projektový tý-
den. Samozřejmě přejeme zejména 
maturantům klid na systematickou 
přípravu na písemné i ústní maturit-
ní zkoušky.

Kromě toho ale přináší nastupu-

jící školní rok i leccos nového. Pře-
devším to bude intenzivní zapojení 
do evropského programu Erasmus+ 
– první skupina studentů tak vyrazí  
v listopadu do Portugalska, kde 
budou realizovat projekt v oblasti 
informatiky, další pak na jaře postup-
ně do Německa (naši studenti se 
zapojí do běžné výuky na gymnáziu  

v Bamberku) a na dvě různé školy 
do francouzského Nantes – jedna 
skupina se bude věnovat ekologické 
tematice a druhá demokracii ve ško-
le. Září 2022 je také začátkem tříle-
tého zapojení Gymnázia Mnichovo 
Hradiště do programu Šablony Jan 
Amos Komenský, který je zaměřen 
cíleně na zkvalitnění výuky. Toho se 

snaží dosáhnout širokou podporou 
vzdělávání pedagogů – u nás přede-
vším na téma formativního přístupu 
k žákům – a také tím, že učitelům 
umožní využití některých inovativ-
ních metod, zejména tandemové 
výuky. 

Poslední informace k tomu, co 
přinese nedávno započatý školní 
rok, je vlastně zároveň i pozváním. 
Gymnázium Mnichovo Hradiště 
bude v roce 2023 slavit 70 let své 
existence! Chystáme mimo jiné 
jubilejní almanach, slavnostní stu-
dentskou akademii, a především se 
těšíme na setkání s co největším 
počtem absolventů a bývalých peda-
gogů, které plánujeme na sobotu 10. 
června. Udělejte si tedy poznámku 
do diáře, a pokud jste absolventkou 
či absolventem GMH, pozvěte na ten 
den do školy i své bývalé spolužáky! 

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Hasičský příměstský tábor
O letošních prázdninách v termínu 
11. až 15. července uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Mnichovo Hra-
diště historicky první příměstský tá-
bor. Kapacita tábora byla naplněna 
a tak 15 dětí z Mnichova Hradiště a 
přilehlého okolí využilo jedinečnou 
příležitost vyzkoušet si dovednosti 
hasiče.

Cílem tábora bylo seznámit tá-
borníky s výstrojí, výzbrojí hasičů, 
a především dát možnost si vše vy-
zkoušet na vlastní kůži. Celotáboro-
vá hra názornou ukázkou představila 
jednotlivá hasičská témata, která si 
táborníci následně samostatně splni-
li. Osvojení dovedností si děti prově-
řily při hrách a soutěžích. Vyzkoušeli 
jsme si např. nahlášení mimořádné 
události, činnost při vyhlášení popla-
chu, komunikaci s radiostanicemi, 
zásah s hasební látkou a obsluhu 
proudnic u řeky Jizery, opravu prask-
lé hadice u zásahu, nácvik záchrany 
tonoucí osoby, zdravovědu, branný 
závod dvoučlenných hlídek (včetně 
střelby ze vzduchovky) a mnoho dal-
ších zajímavých činností.

Po splnění hasičského tématu 
dne táborníci hráli různé míčové, 
dobrodružné, společenské a desko-
vé hry. Po dobu celého tábora nám 
počasí přálo, a tak jsme se stihli i 
vydovádět v řece Jizeře.

Všichni účastníci úspěšně ab-
solvovali hasičský výcvik a získali 
tak nejen uznání a odměnu, ale i 
praktické zkušenosti do života v mi-
mořádných situacích.

Poděkování patří realizačnímu 
týmu z řad SDH Mnichovo Hradiště. 
Zvláštní poděkování bychom rádi 
vyjádřili městu Mnichovu Hradišti za 
možnost využití Atletického stadionu 
Josefa Hrona.

Fotografie z tábora naleznete na 
www.hasici-mh-junior.cz.

Za SDH Mnichovo Hradiště
Kolektiv autorů JaZ

Září ve školce: slzičky 
i nová přátelství
Měsíc září se ve školce nese v duchu seznamování se s nový-
mi kamarády a prostředím, ve kterém budou děti prožívat spo-
lečná dobrodružství. První dny jsou náročné, někdy ukápne  
i pár slziček, ale zároveň vznikají nová přátelství. 

Školka prochází rozsáhlou rekonstrukcí, rozrostla se o no-
vou třídu Včeliček, nové paní učitelky a provozní zaměstnan-
ce. Během září jsme si užívali krásného počasí na zahradě. 
Učili jsme se nové písničky a básničky, ale pomalu jsme již 
otevírali náruč a vítali první podzimní dny.

Karolína Marešová, Mateřská škola Mírová 

Mateřská škola si přeje klid a pohodu

Nový školní rok je tu a s ním i spous-
ta očekávání. Pevně věříme, že ten-
to rok už bude probíhat bez zpřís-
něných opatření a omezení. S tímto 
přáním bylo zvoleno i motto školního 
roku: „Klidný, pohodový a respektují-
cí svět kolem nás“.  

V září jsme u nás přivítali 
spoustu nových kamarádů. Rodiče 
opět mohli s dětmi pobývat ve tří-
dě, a usnadnit jim tak zvykání na 
nové prostředí, učitelky i kamarády. 
A přestože občas nějaká ta slzička 

ukápla, proběhl tento měsíc v klid-
né a pohodové atmosféře, školkou 
zněl většinou smích, první písnič-
ky i básničky.  Děti čekala spousta 
zajímavých akcí, například Den s 
NATO, podzimní setkání s rodiči, 
divadlo Koloběžka či červený den. 
Přejeme tedy všem dětem, aby se 
jim ve školce líbilo a užily si krásný 
podzimní čas!

               Pavlína Bešíková, 
Mateřská škola Jaselská 

Dejte „lajk“ 
Mnichovu Hradišti 
a buďte v obraze!

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

JE NA FACEBOOKU

INZERCE
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Celostátní Týden sociálních služeb 
se koná každoročně na podzim tou-
to dobou. Letos připadá na 3. až 9. 
října. Poprvé byl vyhlášen Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR 
v roce 2009. Jeho hlavním cílem je 
upozornit širokou veřejnost na soci-
ální služby v ČR, představit je jako 
služby potřebné, nutné, kvalitní, ale 
hlavně umožňující důstojný život ti-
sícům občanů. 

Sociální služby se v jakékoli po-
době dotýkají životů každého z nás. 
Umožňují zachování co nejvyšší 
kvality a důstojnosti života lidí, kteří 
potřebují pomoct. Jsou poskytovány 
jednotlivcům, rodinám i skupinám 
obyvatel, nejčastěji seniorům, oso-
bám se zdravotním postižením nebo 
třeba lidem, kteří jsou ohroženi so-
ciálním vyloučením. Sociální služby 
pomáhají lidem žít běžným životem 

– mohou například pracovat, naku-
povat, navštěvovat školy, aktivně trá-
vit volný čas, starat se sami o sebe 
či svou domácnost.

V České republice působí více 
než dva tisíce poskytovatelů soci-
álních služeb, kteří své služby po-
skytují přibližně 700 tisícům klientů. 
Pracují zde desetitisíce zaměstnan-
ců, kteří pomáhají řešit jejich ne-
příznivou sociální situaci formou, 
která zaručuje zachování lidské dů-
stojnosti, ctí individuální potřeby a 
posiluje schopnost začleňování do 
společnosti v přirozeném sociálním 
prostředí.

Týden sociálních služeb je ka-
ždoročně obdobím, kdy se jednak 
potkávají odborníci na konferencích 
a podobných akcích, jednak jednot-
livé organizace ze sociální oblasti 
pořádají veletrhy, výstavy, setkání či 

dny otevřených dveří, aby přiblížily 
svou činnost veřejnosti. A výjimkou 
nejsou ani místní sociální služby.

Co si na týden sociálních služeb 

Setkání žáků podolské školy: Stmeluje nás vzpomínka na společná léta
Ve dnech 6. a 7. září se uskutečnilo 
netradiční setkání někdejších spo-
lužáků podolské školy, které mělo 
formu pěší turistiky – prošli jsme se 
mezi našimi tehdejšími bydlišti, tedy 
mezi Podolím, Sychrovem, Pazder-
nou a Doleními a Hořeními Kruhy. 

Součástí tohoto setkání byla  
návštěva žijících rodičů některých 
našich spolužáků: paní Holasové, 
manželů Formáčkových, manželů 
Dědkových a Jiřiny Kváčové, které 
jsme obdarovali koláží fotografií obcí 
Podolí a Sychrova. Díky majitelům 
renovované školy, panu Matouško-
vi a paní Velechovské, jsme mohli 
nahlédnout i do interiéru školy. Pří-
tomny mezi námi byly i dvě učitelky, 
které tehdy mladší ročníky učily, a 
to paní učitelka Štěpánka Vatrtová 
(Brožková) a dcera řídícího učitele 
Oldřicha Musila, paní učitelka Jit-
ka Mazánková, která před školou 
promluvila o dějinách školy a obce 
Podolí. Poté se uskutečnil přesun  
k podolské kapličce sv. Cyrila a Me-
toděje, dále k paní Holasové a pak 
k Lípkám, místu, které pro nás oplý-
valo magií a kde je instalován kříž 
Svobody a zasazeny dvě nové lípy 
za ty předchozí. 

Občerstvili jsme se v klubu 
Sychrovák SDH Sychrov, kde nám 
vyšli vstříc a obsloužili nás manželé 

Kuntošovi. Tam nás navštívil Josef 
Formáček, kterému byla předána ko-
láž. Zde vzbudil veselí jeho bonmot: 
„Já vás znám všechny, ale už nevím, 
jak se jmenujete.“ Poté následovalo 
focení na plácku pod Káčou, kde 
jsme se jako kluci bavili fotbalem,  
a návštěva manželů Dědkových.  
I zde byl předán dárek. V úterý pro-
cházka Sychrovem vedla až na Zá-
sadku, kde bylo milé setkání s účastí 
42 spolužáků za pěkného počasí 
příjemným posezením ukončeno.
   Ve středu 7. září jsme se znovu 
sešli, tentokrát v počtu 23 spolu-
žáků před autobusovou zastávkou  

U Rybníčku na Dolením Sychrově. 
Navštívili jsme rodiče naší spolu-
žačky a paní Jiřinu Kváčovou ob-
darovali koláží. Posunuli jsme se do 
osady Pazderna, kde jsme nahoře 
navštívili Dvořákovy a Dobiášovy. 
Poté došla celá skupina pěšky do 
Doleních Kruhů, kde nás čekal  
s hudební kasací Jiří Filip se svým 
pozounem. Kruhy jsme prošli od 
domu k domu za výkladu místních 
rodáků. Na nově vybudovaném hřišti 
jsme složili po dvoudenním putová-
ní své kosti v příjemném prostředí, 
zatímco se o nás postarali manže-
lé Jana a Václav Vaníčkovi. Pivo, 

limo, káva, buchty, skvělá sekaná  
a nečekaná živá hudba některé  
z nás vyhecovala k malé „ukázce“ 
kopací techniky druhdy snad naděj-
ných fotbalistů. Když jsme si řekli 
vše, co ještě za oba dny nepadlo, 
kdosi zavelel vztyk a přešli jsme do 
Hořeních Kruhů, kde jsme v used-
losti, kdysi manželů Tamplových, 
ukončili definitivně, jak bylo mno-
hými řečeno, po deseti letech zda-
řilé setkání spolužáků jednotřídky  
a později dvoutřídky v Podolí. Škola 
ukončila svoji činnost v roce 1972. 

Velké uznání si zaslouží pře-
devším ti z dřívějších ročníků, kteří 

Program v Domově 
Modrý kámen

• Pondělí  3. října: 
Kuželky – soutěžní klání klientů, 
od 9:30 hodin.
• Úterý 4. října: 
Hipoterapie – návštěva poníka  
s hříbátkem od 14 hodin.
• Středa 5. října: 
Duo Ruggieri – koncert italského 
tenoristy Giancarla Ruggieriho  
s baletním doprovodem od 10 
hodin. 
• Čtvrtek 6. října: 
Beseda s RNDr. Dominikem Ru-
bášem o knize Přírodní klenoty 
Podještědí od 14 hodin. 
• Pátek 7. října: 
Hudební hrátky s klienty od 9:30 
hodin.

přichystali poskytovatelé v Mnichově 
Hradišti?

Malyra spolu se Spokojeným 
domovem pořádají ve středu 5. 
října od 9 do 15 hodin den otevře-
ných dveří. V Domě Ludmila (Na 
Návsi 229, Veselá) si budete moct 
prohlédnout nejen zázemí pečova-
telských bytů, ale také se dozvědět 
o možnostech služeb terénních, díky 
kterým mohou být i lidé se ztrátou 
soběstačnosti ve svých vlastních 
domovech a péče doslova přijíždí za 
nimi. V doprovodném programu dne 
otevřených dveří v Domě Ludmila ve 
Veselé uvidíte výstavu fotografií zví-
řat ze Zoo Praha, výstavu kreslené-
ho humoru vozíčkáře Jiřího Flekny 
a prezentaci spolku DMO Pobyty.
Vyvrcholením dne pak bude od 13 
hodin beseda s hercem Václavem 
Knopem.

Rodinný den v Kruhách a indiáni
V sobotu 3. září se naše hřiště v Kru-
hách proměnilo v indiánskou vesnici 
s fastfoodem U Totemu, barem U Bí-
lého vlka nebo dílničkami s výrobou 
indiánských čelenek, lapačů snů 
a korálků. Kdo chtěl, mohl se také 
nechat potetovat. Nesměl chybět ani 
totem či teepee se šamanem. A co 
opravdu nesmělo chybět, byly soutě-
že v indiánském duchu.

Na soutěžící čekal hod oště-
pem a tomahavkem na sklopné 
terče, střelba z praku na sklopný 
terč, plazení, skákání v pytli a indi-
ánská stezka zručnosti. Všechny 
tyto dovednosti jsme mohli trénovat 
před vypuknutím soutěže týmů. 
Během tréninku na hlavní soutěž si 
děti mohly užít dva skákací hrady  
a jeden hrad ze slámy, který se těšil 
velké popularitě. Po vyhlášení vý-
sledků a předání odměn čekala na 
děti diskotéka, kterou přichystal DJ 
David. Ani ta se neobešla bez sou-
těže o nejlepšího tanečníka a taneč-
nici. Nakonec si ale odměnu odnesli 
všichni tanečníci, protože byli zkrát-
ka úžasní. Dětská diskotéka násled-
ně plynule přešla v dospěláckou.

Na Slovanskou epopej 
i do muzea Menšíka

Ve středu 26. října vypravuje mla-
doboleslavský spolek Senioři nejen 
sobě autobus, který zájemce vezme 
na výlet na Moravu. Jeho cílem bude 
Moravský Krumlov a Ivančice, kon-
krétně návštěva Muchovy Slovanské 
epopeje, Muzea Alfonse Muchy  
a Vladimíra Menšíka a Muzea RAF 
Emila Bočka.

Autobus od Domu kultury v Mla-
dé Boleslavi odjíždí v 6 hodin a při 
větším počtu zájemců z Bakova nad 
Jizerou, Veselé a Mnichova Hradiště 
bude zastavovat i na těchto místech. 
V 10 hodin začne komentovaná pro-
hlídka zámku Moravský Krumlov, 
ve 12 hodin se výprava přesune 
do Ivančic, kde budou následovat 
prohlídky muzeí a volný program.  
V 16:30 hodin se dá autobus na zpá-
teční cestu. Příjezd do Mladé Bole-
slavi se očekává kolem 19:30 hodin.

Cena dopravy činí 660 Kč a je 
vypočítaná na základě aktuálních 
cen pohonných hmot. Přihlásit se 
na zájezd lze e-mailem na info@
seniorinejensobe.cz nebo osobně 
na sekretariátu společnosti Malyra 
(Na Návsi 229, Veselá) nebo na 
pracovišti fyzioterapie Malyry (Víta 
Nejedlého 596, Mnichovo Hradiš-
tě). Informace na tel. 733 505 832 
poskytne Josef Bucman, předseda 
spolku. (wes) 

Ještě než se začalo soutěžit, 
bylo možné si projít Myslivecký 
chodníček, který připravili pánové  
z Mysliveckého sdružení U obůrky 
Podolí. Všichni účastníci se dozvě-
děli a vyzkoušeli mnoho zajímavého 
z přírody.

Náš rodinný den velice rychle 

a hlavně příjemně utekl. Už teď se 
těšíme na další. A v jakém duchu 
se ponese? To je v tuto chvíli zatím 
překvapení.

Martina Dvořáková,
SK Kruhy 

Při putování lesem, přírodou, ale  
i vesnicemi či městy si můžeme 
všimnout turistických značek, zpra-
vidla složených z bílých a barevných 
vodorovných pruhů. Možná jste 
někdy přemýšleli, jak se tam vzaly.  
A kdo a jak je tam namaloval.

Koho to zajímalo, mohl se  
v neděli 18. září vydat na zhruba 
tříkilometrovou procházku Mnicho-
vým Hradištěm. Sraz účastníků byl 
naplánován na 14. hodinu před kaplí 
sv. Anny. Ačkoliv tento den panovalo 
aprílové počasí, před kapli dorazilo 
celkem 14 osob (z toho osm dospě-
lých a šest dětí). Skupinku provázel 
Jiří Janda – místopředseda mni-
chovohradišťského Klubu českých 
turistů a zároveň vedoucí značkař 
mladoboleslavského odboru. V úvo-
du setkání se účastníci seznámili 
s historickým vývojem turistického 
značení. Dozvěděli se, kudy vedla 
první značená trasa na našem úze-
mí, jak vypadaly první značky či jak 
často se dnes trasy obnovují.  

Po zhruba desetiminutovém 
úvodním výkladu jsme se přesunuli 
ke schodům vedoucím do zámec-

Herec Václav Knop, který je tváří 
Spokojeného domova, zve na besedu.

absolvovali, i když třeba s pohybo-
vými obtížemi, celou trasu. Nutno 
dodat, že kdo chtěl a mohl, se zú-
častnil. Dostal tak po letech možnost 
potkat své spolužáky a do sytosti 
prodebatovat život. Opět se ukáza-
lo, že i když jsme z různých ročníků, 
že se máme dosud rádi a přejeme 
druhému jen to nejlepší. Stmeluje 
nás vzpomínka na společná léta 
strávená v naší milované škole. Za 
přípravu setkání se zasloužila Ji-
tka Mazánková, Stanislava Krejčí  
a Honza Nohýnek.

Jan Nohýnek

kého parku, proti nimž je přes ulici 
umístěn sloup se směrovkami. Zde 
se děti i dospělí dozvěděli o význa-
mu směrovek, způsobu jejich údržby 
a tzv. koncovkách. Poté jsme za deš-
tě zamířili po modré turistické znač-
ce k fotbalovému hřišti, kde jsme 
se následně v lesoparku napojili na 
červenou trasu. 

Právě v lesoparku si na své 
přišly zejména děti. Účastníci se 
seznámili s výbavou značkaře, kte-
rou kromě štětců, barev a ředidla 
tvoří i škrabka, drátěný kartáček, za-
hradnické nůžky či pilka. Děti si pak 
samy zkusily obnovit několik značek. 

Ke značce přistoupily, škrabkou z ní 
odstranily vrásčitou kůru a očistily ji 
drátěným kartáčem. Nyní konečně 
mohly použít barvy. Nejprve štětcem 
vybarvily dva bílé pruhy a nakonec 
i prostřední barevný pruh. Všechny 
děti byly velmi pečlivé, ani jedna 
značka, která vznikla jejich záslu-
hou, „neplakala“ (tzn. barva z pruhů 
nestékala dolů, což zejména na stro-
mech s vrásčitou kůrou bývá častý 
problém). 

Malí pomocníci si sice při zna-
čení umazali ruce, ale protože ředi-
dlo a starý hadr jsou nedílnou sou-
částí značkařovy výbavy, nakonec 
všichni domů odcházeli čistí, avšak 
obohaceni o mnoho informací a zku-
šeností. Až příště tyto děti a jejich 
rodiče půjdou po značené turistické 
cestě, už budou vědět, že značky na 
stromech či sloupech nerostou samy 
od sebe, ale že je ve svém volném 
čase dělají dobrovolníci nazývaní 
značkaři.

Jiří Janda,
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Na procházce se značkařem KČT

Domov Modrý kámen v Nerudo-
vě ulici rovněž připravil k Týdnu soci-
álních služeb bohatý program, který 
naleznete v samostatném boxu. „V 
pondělí 3. října od 9 do 12 hodin 
vám bude k dispozici zaměstnanec 
naší organizace, který vás zařízením 
provede a zodpoví případné otázky,“ 
uvádí Renata Poláková, ředitelka 
Domova Modrý kámen. 

Diecézní charita Litoměřice 
spolu s Denním centrem pro seniory 
Jizera připravila v domě s pečovatel-
skou službou v Družstevní ulici den 
otevřených dveří 6. října.

O sociálních službách na Mni-
chovohradišťsku přehledně informu-
je web www.socialnisluzbyvmh.cz, 
který spravuje komise rady města 
pro rodinu a sociální záležitosti.

Petr Novák 
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Mladí hasiči mistry Superpoháru
V letošní sezoně Dětského Superpo-
háru se oddíl mladých hasičů SDH 
Mnichovo Hradiště zúčastnil všech 
sedmi závodů. První soutěž pořádal 
náš sbor 21. května v areálu SDH 
Dneboh, závěrečná soutěž se pak 
konala 10. září v Olešnici. Každá 
soutěž Dětského Superpoháru se 
skládá z požárního útoku a štafety 
podle pořadatele – je tedy pro kaž-
dou soutěž jiná.

Mladší žáci SDH Mnichovo 
Hradiště ve své kategorii obsadili tři-
krát první místo, třikrát druhé místo  
a jednou místo třetí, což ve výsledku 
přineslo 44 bodů a skvělé 2. místo 
v celkovém hodnocení Dětského 
Superpoháru 2022. Nejlepší dosa-
žený čas požárního útoku byl 18:67 
sekundy. 

Ještě lépe se vedlo družstvu 
starších žáků SDH Mnichovo Hradi-
ště. Získali totiž čtyřikrát první místo, 
dvakrát druhé místo a v poslední 
soutěži třetí místo. Se ziskem 45 
bodů se stali mistry Dětského Su-
perpoháru pro rok 2022! Nejlepší 
dosažený čas požárního útoku byl 
16:88 sekundy.

Mladí hasiči SDH Mnichovo 
Hradiště dosáhli historického úspě-
chu i přes nevýhodu spočívající  

v nejslabší požární stříkačce ve star-
tovním poli. Svou pílí, nasazením  
a poctivými tréninky tento handicap 
doháněli skvělými výkony při plnění 
štafet, kde dosahovali nejlepších 
časů. O tom svědčí i vítězství obou 
družstev v nejtvrdší štafetě sezony – 
v Železném hasičovi.

Naším velkým přáním je udržet 
formu a zápal i pro další rok, ve kte-
rém nás čekají další soutěže a velká 
konkurence. I proto se v současné 
době připravuje zbrusu nová požár-
ní stříkačka a také nové zázemí pro 
trénink mladých hasičů – travnaté 

tréninkové hřiště pro požární útok. 
Tímto bychom chtěli poděkovat 
městu Mnichovo Hradiště a našim 
dalším partnerům. Poděkování patří 
také mladým hasičům za jejich hou-
ževnatost, trenérům za čas, který 
věnují svým svěřencům, rodičům  
a členům SDH Mnichovo Hradiště za 
podporu a skvělé zázemí.

Podrobné výsledky a fotogalerii 
naleznete na www.hasici-mh-junior.
cz.

Za SDH Mnichovo Hradiště
kolektiv autorů JaZ

Ve dnech 9. až 11. září pořádal Ae-
roklub Rakovník na svém letišti Mist-
rovství ČR v letecké rally. Tato disci-
plína je podobná orientačnímu běhu 
a spočívá ve zkonstruování trati v 
mapě a následném proletu této trati 
s přesností na dvě sekundy. Během 
soutěžního letu posádka vyhledává 
fotografie cílů a znaky umístěné na 
zemi. Let je zakončen přistáním na 
přesnost. Na startu se letos sešlo 12 
dvoučlenných domácích posádek a 
jedna posádka z Rakouska. Letošní 
ročník vyhrála posádka, jejíž navi-
gátor působí jako pilotní instruktor v 
Turnovském aeroklubu,který operuje 
na Letišti Mnichovo Hradiště.

Mistrovství ČR v letecké rally 2022 První etapa závodu se letěla 10. 
září dopoledne a zvítězili v ní David 
Černý (Letecké centrum ČR) a Ivo 
Lengál (Brno), na druhém místě se 
umístila posádka Petr Jonáš (LC 
ČR) a Marek Velát (Havlíčkův Brod), 
třetí byli Petr Opat (Rakovník) s Ja-
nem Havlíkem (Liberec).

Tentýž den odpoledne se letěla 
druhá etapa, kterou vyhráli Petr Jo-
náš s Markem Velátem, druzí byli 
Petr Opat s Janem Havlíkem, třetí 
místo obsadili Martin Cabejšek s Mi-
chaelou Paškovou (Plasy).

V neděli 11. září se letěla třetí 
etapa. Zvítězili v ní Lukáš Běhounek 
(LC ČR) s Kryštofem Bobkem (Pra-
ha-Leňany), druhé místo obsadili 
David Černý s Ivo Lengálem, třetí 
byli Petr Opat s Janem Havlíkem.

Ředitel soutěže Milan Köhler 
při závěrečném ceremoniálu podě-
koval sponzorům, organizátorům  
z místního AK Rakovník, rozhodčím 
a staviteli trati, kterým byl Miloš Fia-
la. Poté hlavní rozhodčí Martin Hřiv-
na vyhlásil celkové výsledky.

Jan Havlík, 
předseda Turnovského AK 

na letišti Mnichovo Hradiště

Na stupních vítězů
1. místo – Petr Opat a Jan Havlík 
(AK Rakovník/AK Liberec)
2. místo – Petr Jonáš a Marek Velát 
(LC ČR/AK Havlíčkův Brod)
3. místo – David Černý a Ivo Lengál 
(LC ČR/AK Brno-Slatina)

Vendula Šeflová z Mnichova Hradi-
ště společně s Nikolou Voráčkovou 
z Prahy o posledním srpnovém ví-
kendu úspěšně dokončily extrémní 
ultramaraton v Beskydech. 

Beskydská sedmička vede  
z Třince do Frenštátu pod Radhoš-
těm přes celé Beskydy a svou dél-
kou 101 kilometrů a nastoupanými 
5.500 metry se řadí k nejtěžším ul-
trazávodům v České republice. Hra-
dišťská běžkyně se svou pražskou 
kamarádkou dorazily do cíle tohoto 
závodu po 28 hodinách a 38 minu-
tách, na nohou tak byly celou noc  
v pátek, celou sobotu a část nedělní 
noci. S uvedeným časem se vešly 
do limitu organizátora, který byl letos 
stanoven na 29 hodin, a zapsaly se 

Extrémní horský závod v Beskydech 
zdolal další běžec z Mnichova Hradiště

tak na listinu úspěšných účastníků, 
což se neobešlo bez slz dojetí.

Příprava na Beskydskou sed-
mičku nebyla zdaleka tak extrémní 

jako závod sám, což se odrazilo  
i na výsledném čase, na kterém je 
do dalších běžeckých let určitě co 
zlepšovat. Nejtěžší na celém zá-
vodě nakonec nebyl fyzický výkon, 
ale udržet si hlavu v klidu a nevzdat 
se, což bylo nejvíce testováno v po-
slední čtvrtině závodu, když začala 
druhá noc na trati. Díky skvělé or-
ganizaci včetně občerstvení, důvěře  
a podpoře rodiny, přátel a spolupra-
covníků před závodem byl cíl po se-
běhu z Javorníku opravdu na dosah.

Letos se konal již 13. ročník 
B7 a Vendula Šeflová se řadí mezi 
desítku běžců z Mnichova Hradiště, 
kteří mají tento ultramaraton úspěš-
ně za sebou.

Dagmar Motlová

ŠKODA AUTO podpořila sport ve Dnebohu
V rámci grantového programu „Na 
dětech záleží“ Nadačního fondu 
ŠKODA AUTO na podporu dětí  
v mimoškolních aktivitách získal 
SDH Dneboh částku 39 tisíc Kč na 
nákup certifikovaných bezpečnost-
ních brán na fotbal. Kromě tenisové-
ho kroužku je tedy fotbal další aktivi-
tou, které se mohou věnovat  místní 
sportovní nadšenci. 

Brány jsme vyzkoušeli v rámci 
sportovního dne pro malé i vel-
ké, který se konal v sobotu 3. září. 
Akce byla více než zdařilá zejmé-
na díky Karlu Kozmovi z Fotbalové 
akademie, který si vzal na starost 
malé fotbalisty. Ti si zkusili základ-
ní trénink a následně i ostrý zápas. 
Bavili jsme se také díky fotbalovým 
šipkám. Sportovní den ale zdaleka 
nebyl jen o fotbalu, ale také o dalších 
aktivitách. Děti si užily skákací hrad, 
tenisový trenažer, lukostřelbu a dále 
třeba kroket a mnoho dalšího.

Hlavní doménou Dneboha ale 

stále zůstává hasičský sport. V ne-
děli 11. září zde proběhl 36. ročník 
hasičské soutěže „O pohár Dráb-
ských světniček“, a to s rekordní 
účastí 43 přihlášených družstev. 
Jedenácté zastavení Jizerské ligy 
v požárním útoku na sklopné terče 
vyhrálo mužstvo z Frýdštejna s ča-
sem 16:32, což je rekord tratě (dru-
hé byly Jinolice, třetí Dubenec). Co 
se ženských týmů týče, v ohromné 

konkurenci největšího počtu druž-
stev v rámci celé ligy vyhrály opět  
s traťovým rekordem ženy z Plouko-
nic s časem 16:19 (následoval Koš-
ťálov a Sychrov).

Děkujeme všem, kteří se podí-
leli na přípravě sportovních akcí jako 
takových i na přípravě občerstvení.

Za SDH Dneboh 
Jana Šťastná

V dlouhodobých soutěžích bude bojovat 
šest družstev stolního tenisu
Mnichovohradišťský stolní tenis 
bude mít po několika letech tři zá-
stupce ve vyšších soutěžích. A tři 
družstva vyšle také do soutěží regio-
nálních. Znamená to, že opět vzniká 
Éčko a Efko.

Po loňském boji o udržení se 
podařilo Áčku obhájit ligovou pří-
slušnost. Letos družstvo ve třetí lize 
sk. B změří pod vedením dlouhole-
tého kapitána Michala Stránského 
síly s dalšími deseti týmy z Prahy, 
středních a severních Čech. Áčko 
bude mít velice širokou soupisku –  
v základní čtveřici by se měli prostří-
dávat Radek Bukovský, Vojta Košák, 
Michal Stránský, Vlasta Kolář, Ro-
bert Jamrich, Honza Šimeček a Petr 
Antoš. Cílem pro Áčko je klidný střed 
tabulky.

Široká soupiska Áčka umožňu-
je nasadit poslední tři jmenované 
hráče za Béčko v loni vybojované 
krajské jedničce. Kapitán Pepa Ort 
bude mít dále k dispozici Petra Dusi-
la, Vláďu Pletichu nebo Honzu Blaž-
ka, který by se měl prát po zařazení 
na žebříček o pozice v Áčku. Béčko 
bude chtít zabojovat o playoff.

V krajské soutěži druhé třídy 
bude tuto sezónu nastupovat Céčko, 
jemuž bude šéfovat Vladimír Pleti-
cha. Družstvo sestavené pro výkon-
nostní růst mladíků z různých okres-
ních klubů. Příležitost by zde měli 

dostat Petr Šálený (Březno) nebo 
Honza Bernát (Sokol Kosmonosy).  
Z domácích by měli dát družstvu 
zkušenost Luboš Trávníček, Patrik 
Kastner nebo Jarda Koloc. Jako no-
váček v soutěži bude mít družstvo 
jasný cíl – udržet se.

V nejvyšší okresní soutěži bude 
hájit mnichovohradišťské barvy Déč-
ko. Láďa Dlask bude mít na soupis-
ce Milana Kroupu, Aleše Janatku  
a Jindru Švastu. Po potřebných zá-
pisech na soupisky by měli osu týmu 
doplnit dlouholetí hráči nejvyšší kraj-
ské soutěže Pavel Černovský a Mar-
tin Kracman. Déčko chce jako vloni 
bojovat v první polovině tabulky.

Éčko ve třetí regionální třídě 
povede Pepa Kučera a bude se 

chtít dozajisté konečně probojovat 
o soutěž výš, což se vloni nepoved-
lo. V týmu jsou na soupisce Jindra 
Švasta, Honza Mareš, Láďa Dlask 
ml., Honza Kasal a Matouš Koťátko.

Nejnovější hradišťské družstvo 
F bude nastupovat v nejnižší okresní 
soutěži a má jasný úkol – postupně 
začlenit mládež do dospělého stol-
ního tenisu. Na starosti to bude mít 
trenér mládeže a nehrající kapitán 
Jan Mareš spolu s Honzou Srbou. 
Vybírat si mohou z široké řady kva-
litních žáků (Petr Frinta, Tonda Hlu-
chý, Štěpán Matějů, Matěj Šumera, 
Martin Beran, Martin Zikmund či 
Honza Douda).

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Osm medailí z regionálních přeborů
V sobotu 17. září se v mnichovo-
hradišťské sokolovně uskutečnily 
odložené regionální přebory jednot-
livců ve stolním tenise pro sezónu 
2021/2022. Předvečer sezóny vybí-
zel hráče z okresu Mladá Boleslav  
k poměření sil po letní přestávce. 
Bohužel se ale celého klání zúčast-
nilo jen jedenáct jednotlivců – osm 
mužů a tři ženy. Po letech se tak 
alespoň mohly odehrát soutěže žen 
a mixů.

Trojice žen změřila síly systé-
mem každá s každou. Dvě výhry 
zaznamenala Eva Ginzlová z Bře-
zovic, a získala tak titul regionální 
přebornice. Stříbro si odvezla Jitka 
Janoušková z TJ AŠ Mladá Boleslav 

a bronz zůstal doma zásluhou Jitky 
Bajtalonové (Sokol MH).

Podobně jako soutěž žen i sou-
těž ve smíšené čtyřhře rozhodovaly 
vzájemná utkání. Dvě výhry ve vy-
rovnaných zápasech zaznamenala 
dvojce Macela-Janoušková (TJ AŠ 
Mladá Boleslav), a získala tak di-
plom za první místo. Na druhém 
skončila domácí dvojce Blažek-Baj-
talonová (Sokol MH) a bronz patřil 
týmu Stránský-Ginzlová (Sokol MH, 
Březovice).

Do finále čtyřher mužů se 
probojovala domácí dvojice Bla-
žek-Stránský a kombinovaný debl 
Macela-Janatka (TJ AŠ MB – Sokol 
MH). Čistě domácí dvojce si ved-

la lépe a získala titul regionálních 
přeborníků. Na třetím místě skončily 
dvojice Dlouhý-Šálený (TJ AŠ MB, 
Březno) a Dlask-Mareš (Sokol MH).

V mužských singlech si nejlépe 
vedl Petr Macela, který v součas-
nosti působí v zahraničí, ale jeho do-
movským týmem je TJ Auto Škoda 
Mladá Boleslav. Ve finále porazil 3:0 
Honzu Blažka z domácího Sokola 
Mnichovo Hradiště. O bronz se po-
dělili neúspěšní semifinalisté Michal 
Stránský (Sokol MH) a Petr Šálený 
(Březno).

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Hasiči připravují den 
otevřených dveří

V sobotu 8. října vás zvou mnicho-
vohradišťští profesionální hasiči na 
Den otevřených dveří. Ten se ode-
hraje na místní stanici Hasičského 
záchranného sboru Středočeského 
kraje ve Hřbitovní ulici 29. Těšit se 
můžete na prohlídku stanice za do-
provodu a výkladu hasičů, proběh-
nou i tři ukázky zásahové činnosti. 
Přijďte si prohlédnout techniku, se 
kterou hasiči pracují, a zeptat se 
na to, co vás zajímá. Třeba pro vás 
bude tato návštěva příležitostí lépe 
poznat hasičské řemeslo a třeba při-
spěje k rozhodnutí vyzkoušet si ho. 
HZS Středočeského kraje dlouhodo-
bě hledá nové kolegy. (wes)
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KINO

7. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SPOLU
8. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAN ŽIŽKA
9. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ

KALENDÁR AKCÍˇ

5. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BANGER
6. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
EXHIBITION ON SCREEN: RAFFAEL ODHALEN

4. ŘÍJNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE S BESEDOU
ZÁVODNÍCI BOBKOVI

1. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SRDCE NA DLANI
2. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

12. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PLANETA PRAHA
12. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INDIÁN

14. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PANÍ HARRISOVÁ JEDE DO PAŘÍŽE
15. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BUKO
16. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WEBSTEROVI VE FILMU

13. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TROJÚHELNÍK SMUTKU

19. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAN ŽIŽKA
20. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA

22. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
IL BOEMO
23. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WEBSTEROVI VE FILMU
25. ŘÍJNA, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
AMERICKÝ SEN: CESTA ZA MÉ VLASTNÍ HRANICE 

21. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU

26. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SVĚTLONOC
27. ŘÍJNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ADAM ONDRA: POSUNOUT HRANICE

26. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
STŘÍDAVKA

Do naší nové Pizzerie 
v Mnichově Hradišti (bývalý Plaudit)

přijmeme zaměstnance na pozice

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

INZERCE INZERCE

DIVADLO

13. ŘÍJNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BOSÉ NOHY V PARKU

8. ŘÍJNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JAK VÍLA MODROVLÁSKA SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

5. ŘÍJNA, 19:00, KONCERT
WOJCIECH WALECZEK: NEJVĚTŠÍ HITY KLASICKÉ HUDBY

14. ŘÍJNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DIVADLO JÁRY CIMRMANA: DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU

26. A 27. ŘÍJNA, 7:30 AŽ 16:00
PODZIMKY V KLUBU

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

3., 10., 17., 24. A 31. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 10:00
PÍĎALKY
4., 11., 18. A 25. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
5., 12. A 19. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
MINIŠKOLKA
6., 13. A 20. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
6., 13. A 20. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB

11. A 25. ŘÍJNA, 17:00 AŽ 21:00
VEČERNÍ KLUB PŘÁTEL FANTASY

8. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

4. ŘÍJNA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST MH

DC JIZERA

KAŽDOU STŘEDU, OD 9:00
FILMOVÉ STŘEDY
KAŽDÝ ČTVRTEK, 9:00 AŽ 11:00
TRÉNINK PAMĚTI PRO SENIORY

24. ŘÍJNA
SPOLEČNÝ DEN S CENTREM NÁRUČ

6. ŘÍJNA
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PRINC MAMÁNEK
28. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
IL BOEMO
29. ŘÍJNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU
30. ŘÍJNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PRINC MAMÁNEK

SPORT
15. ŘÍJNA, 14:00, HLAVNÍ SÁL, SOKOLOVNA
STOLNÍ TENIS: SMH A – SKST LIBEREC C
15. ŘÍJNA, 17:00, HERNA STOLNÍHO TENISU, SOKOLOVNA
STOLNÍ TENIS: SMH C – TJ NERATOVICE C
15. ŘÍJNA, 17:00, HLAVNÍ SÁL, SOKOLOVNA
STOLNÍ TENIS: SMH B – TJ SOKOL ČÁSLAV A
16. ŘÍJNA, 10:00, HLAVNÍ SÁL, SOKOLOVNA
STOLNÍ TENIS: SMH A – LOKODEPO LIBEREC
16. ŘÍJNA, 10:00, HERNA STOLNÍHO TENISU, SOKOLOVNA
STOLNÍ TENIS: SMH C – TJ Neratovice D
16. ŘÍJNA, 13:00, HLAVNÍ SÁL, SOKOLOVNA
STOLNÍ TENIS: SMH B – TJ SOKOL MALÍN A

16. ŘÍJNA, ROCK POSILOVNA
PODZIMNÍ A ZIMNÍ BAZAR

OSTATNÍ

24. ŘÍJNA, 8:30, MIC MNICHOVO HRADIŠTĚ
DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER

7. A 8. ŘÍJNA
ČISTÁ ŘEKA JIZERA 2022

5. A 19. ŘÍJNA, 16:00, VELKÁ ZASEDACÍ SÍŇ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA S VEŘEJNOSTÍ

2. A 10. ŘÍJNA, 9:00 AŽ 17:00, SYCHROV
SAMOSBĚR JABLEK

29. A 30. ŘÍJNA, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
UKONČENÍ SEZÓNY: „OTEVŘENÍ 13. KOMNATY ZÁMKU“

MUZEUM

5. LISTOPADU
VÝZNAMNÍ ZESNULÍ

DO 30. ŘÍJNA
ZÁVODNÍCI BOBKOVI, MÍSTNÍ LEGENDY MOTORSPORTU
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Sokolové uctili Tyršovu památku 
historicky největším průvodem
Zakladatel a duchovní otec Soko-
la Miroslav Tyrš se narodil 17. září 
1832 v Děčíně. 190. výročí jeho na-
rození si Děčín připomněl společně 
s Českou obcí sokolskou.

Součástí vzpomínky byl pi-
etní akt u Tyršovy sochy, průvod 

Nesu z půdy sáně, děti hurá na ně
To prý říkávala svatá Barbora bě-
hem obchůzek v den svého svátku. 
Zapomenutý zvyk nadělit dětem 4. 
prosince sáňky můžeme vzkřísit. 
Píši o něm již nyní, aby bylo možné 
vše včas připravit. Podívejme se po 
půdách a v kůlnách po saních, které 
můžeme věnovat sv. Barboře pro 
děti z rodin ohrožených chudobou 

nebo těm, kteří si je sotva mohly 
vzít s sebou při útěku před válkou na 
Ukrajině...

O druhé adventní neděli může 
pak sv. Barbora přivítat děti – třeba 
z balkonu na náměstí (při rozsvíce-
ní druhé svíce v okně radnice). Pod 
balkonem budou sáňky „parkovat”  
a děti si budou moci vybrat ty pravé. 

INZERCE

Omluva
Redakce se omlouvá za chybu  
v minirubrice Chodím po městě  
v zářijovém vydání Kamelotu. Při 
přepisu veršů došlo k chybě, za 
kterou se omlouváme jak paní Vo-
náskové, tak básníkovi Jaroslavu 
Vrchlickému. (red)

100 let časopisu 
Od Ještěda k Troskám
První číslo vlastivědného sborníku 
Od Ještěda k Troskám vyšlo právě 
před sto lety! Stalo se tak v říjnu roku 
1922. Tehdy dostali čtenáři do rukou 
první výtisk časopisu, který v době 
první republiky vydávaly učitelské 
jednoty z Turnova, Českého Dubu  
a Mnichova Hradiště. 

Iniciátorem vzniku regionálního 
vlastivědného sborníku byl Josef 
Vítězslav Šimák, profesor historické 
vlastivědy na Univerzitě Karlově. 
Pod jeho vedením vycházel časo-
pis do roku 1938, kdy bylo vydává-
ní přerušeno vzhledem k politické  
a společenské situaci. Po skončení 
války, v roce 1947, došlo k pokusu 
o obnovení sborníku, naplno oživit 
vydávání se však nepodařilo. To 
se uskutečnilo až v roce 1994, kdy 
se skupina historiků, přírodovědců  
a dalších vlastivědných pracovníků 
rozhodla pokračovat v díle svých 
předchůdců. Od té doby vychází ča-
sopis pravidelně až do současnosti.

Těmto historickým skutečnos-
tem je věnováno několik příspěvků 
nejnovějšího čísla časopisu. Ob-
čany našeho města snad zaujme 
článek s názvem Ke kořenům J. V. 
Šimáka v Mnichově Hradišti. Seriál 
o farních hřbitovech se tentokrát 
věnuje nedaleké Březině. V dalším 
příspěvku z naší oblasti si připome-
neme okolnosti objevu skalní kaple 
na Drábských světničkách a osob-
nost Františka Lance. Milovníky skal 
a horolezectví jistě potěší článek  
o typických i neobvyklých názvech 
skal v Českém ráji. Z obcí regionu 
se tentokrát představují Karlovice, 
jejichž součástí jsou dnes bohužel 

zanikající Lázně Sedmihorky. Ved-
le obsáhlejších příspěvků najdeme  
v čísle i recenze a informace o nově 
vydaných knihách. Reprezentativ-
ní publikaci vydalo město Turnov 
k 750. výročí od svého založení, 
zajímavá je kniha věnovaná mís-
tům spjatým s životem spisovatelky 
Jarmily Glazarové, příspěvek Lenky 
Křížové se zabývá knihou Mnichovo 
Hradiště na starých pohlednicích  
a fotografiích. Kromě výše zmíně-
ných najdeme v tomto čísle i další 
zajímavé články.

Sborník Od Ještěda k Troskám 
můžete zakoupit v trafice Davida Ab-
rahama na náměstí, v Muzeu měs-
ta Mnichovo Hradiště a nově také  
v knihkupectví a papírnictví Hany 
Otáhalové. Další distribuční místa 
naleznete na webu www.ospamet.
cz.

Jana Dumková

Zbývá ještě připomenout první 
verš oné říkanky: „Já jsem svatá 
Barborka, nesu dříví ze dvorka”.  
A přát nám, aby nadcházející zima 
přinesla místo obávaných holomra-
zů bílou krásu.

Daniela Břoušková

krojované Sokolské stráže čítající 
několik desítek osob z celé re-
publiky, který byl největším sokol-
ským průvodem, jaký město Děčín  
v novodobé historii zažilo, a také  
1. Reprezentační sokolský ples.

Oslav se zúčastnil také zástup-

ce mnichovohradišťské sokolské 
jednoty Aleš Rychlý, který v Sokole 
Mnichovo Hradiště zastává pozici 
vzdělavatele. Právě jemu připadla 
čestná úloha moderátora sokolské-
ho plesu.

Martin Weiss

TAXI
Mnichovo 
Hradiště

Tel.: 

605 445 338

INZERCE

Starší vydání
Chcete-li se vrátit k dřívějším číslům 
Kamelotu, v elektronické podobě je 
naleznete na webu města (www.mn-
hradiste.cz/radnice/komunikace-s-
-obcany/zpravodaj-mesta). Na webu 
se nové vydání objevuje vždy první 
den nového měsíce. (red)
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Automobilový závodník Jaroslav Bobek
V minulém Kamelotu jsme předsta-
vili první dva ze závodníků, kterým 
se věnuje aktuální výstava v Muzeu 
města Mnichovo Hradiště. Po Vác-
lavu Bobkovi st. a Václavu Bobkovi 
ml., tedy otci a synovi, vás nyní 
seznámíme s Jaroslavem Bobkem, 
který byl mladším bratrem Václava 
st. a strýcem Václava ml.

Jaroslav Bobek se narodil v Hoško-
vicích čp. 35 Josefu a Anně Bobko-
vým 29. února 1928. Úředně bylo 
datum jeho narození upraveno na  
1. března 1928. Byl nejmladší z je-
jich pěti dětí. Jaroslavovi starší sou-
rozenci se jmenovali Josef, Václav, 
Bohuslav a Anna. „Jako nejmladší 
jsem pochopitelně všechno odnesl. 
Mezi staršími sourozenci se jako 
nejoblíbenější tradovala historka, 
jak kočárek s mou maličkostí přistál  
v kalu mezi husami,“ vzpomínal kdy-
si na své dětství Jaroslav. S rodiči  
a sourozenci se Jaroslav v roce 
1939 přestěhoval z Hoškovic do 
Mnichova Hradiště, do domu v Tylo-
vě ulici čp.  521.  

Základní školu ukončil v roce 
1942. Od mládí hrál fotbal, v kate-
gorii žáků působil na pravém křídle. 
Jeho fotbalová kariéra ale skončila  
v roce 1956. Při zápase si totiž zlomil 
nohu, skončil na ročním léčení v ne-
mocnici a s doživotně kratší pravou 
dolní končetinou. 

Již od dětství byl ovlivněn svým 
starším bratrem Václavem a zajímal 
se o motocykly a automobily. Na-
stoupil do učení jako automechanik 
v automobilce Škoda v Mladé Bole-
slavi. V roce 1945 bylo jeho učení 
přerušeno, protože byl nuceně na-
sazen v Olomouci, kde pracoval na 
odklízení trosek po bombardování. 
Společně s několika kamarády utekl 
a domů se vrátil s osvobozením.

Výuční list dostal v roce 1945 
a začal pracovat ve Studijním a vý-
vojovém oddělení podniku Škoda  
u Jaroslava Horáka. S automobilový-
mi závody přišel Jaroslav Bobek po-
prvé do styku na Vršovickém okruhu 
v Praze jako mechanik svého bratra 
Václava. Na Velké ceně Českoslo-
venska v roce 1949 také nemohl 
chybět, podílel se totiž na stavbě 
dvou sportovních vozů Škoda Sport. 

V té době už škodovky tvrdě 
soupeřily s tatrovkami. Obě automo-
bilky v různých v závodech propago-
valy sériově vyráběné vozy. Jaroslav 
Bobek dostal za úkol připravit si 
auto, ve kterém měl jet mladobo-
leslavskou soutěž. Seřídil motor  
a podvozek, a aby auto vypadalo 
jako soutěžní, připevnil místo tlu-
miče výfuku jen rovnou trubku. Se 
svým prvním spolujezdcem Ladisla-
vem Novotným absolvovali závod za 
velkého hluku, do cíle dojeli ale v po-
řádku a získali účastnické diplomy. 

Ve velké automobilové sou-
těži startoval poprvé v roce 1951.  
V druhé polovině 50. let jezdil sou-
těže se Škodou 440 Spartakem. Na 
domácích i zahraničních okruzích 
startoval ale i s dvousedadlovou ote-
vřenou Škodou 1 100 OHC. Nutno 

podotknout, že během své závod-
nické kariéry byl úspěšný prakticky  
v každém sportovním voze, který 
řídil.

V zahraničí se poprvé zúčast-
nil Wartburg rallye, kde se Škodou 
Octavia Touring Sport skončil na 
druhém místě. Následovaly soutěže 
Tour d´Europe v délce 15 tisíc km, 
rallye Za mír a přátelství, Rallye 
Monte Carlo (1968), Rallye Vltava, 
rakouské Alpské rallye (1968), rych-
lostní zkoušky na Šumavě a mnoho 
dalších. Jeho spolujezdci v této době 
byli například Jaroslav Mansfeld 
nebo Leoš Hnatevič. 

V roce 1964 začalo období, kdy 
měly vozy Škoda motory vzadu. Ja-
roslav Bobek jezdil okruhy s Formulí 
3, soutěže se Škodou 100/110, Ško-
dou 120 S Rallye, s dvěma různými 
spidery. Škoda Spider 733 byl sice 
závodním autem s velkými ambi-
cemi, ale při svém třetím závodu  
u Hlásné Třebáně startoval napo-
sledy. V době, kdy Jaroslav Bobek 
vítězně projížděl cílem v rychlosti 
přibližně 150 km/hod., jeho protivník 
Václav Syřiště startující před ním 
začal za cílem couvat. Spider byl 
úplně rozbitý a neopravitelný, Jaro-
slav měl vykloubené koleno, výrony 
a pohmožděniny. 

Vrchol své závodnické kariéry 
prožil Jaroslav Bobek za volantem 
Škody 130 RS, účastnil se v ní  
i seriálu mistrovství Evropy. Nejvíce 
úspěchů dosáhl na náročných pří-
rodních okruzích v Jičíně a Štram-
berku. V roce 1966 se stal mistrem 
republiky.

Parádní disciplínou Jaroslava 
Bobka byly závody prototypů do 
vrchu (tituly získal v letech 1971  
a 1972) i na okruzích. Na okruho-
vých závodech cestovních vozů jez-
dil se Škodou 1000 MB v úpravě B5, 

později se Škodou 100/110 L (mistr 
republiky 1972), Škodou 120 S (mis-
tr republiky 1973, vítěz Poháru míru 
a přátelství 1974), nebo již zmíně-
ným legendárním vozem Škoda 130 
RS. V roce 1972 se ještě krátce vrátil 
k monopostům v závodech značko-
vé Formule Škoda.

Na jaře 1972 postavil s Miro-
slavem Fouskem otevřený speciál 
Spider. A za volantem výkonných 
spiderů Škoda opravdu prokázal své 
kvality. Žádný tovární jezdec v nich 
totiž nedokázal jet tak rychle jako on. 
Se spiderem byl držitelem traťového 
rekordu na Ecce Homo a mistrem re-
publiky v letech 1972, 1973 a 1975. 
Část výsledků sezony 1975 už zajel 
s novým vozem Spider II s dvoulitro-
vým motorem.

Po havárii se Spiderem v roce 
1975 nejprve ukončil svou aktivní 
kariéru, ale nakonec ještě tři roky 
závodil. V roce 1977 vyhrál ve Ško-
dě 130 RS spolu s Oldřichem Hor-
sákem I. divizi mistrovství Evropy 

v Brně. Úspěšnou kariéru zakončil 
v Ostravě, kde vyhrál svůj posled-
ní mistrovský titul. Úplně poslední 
závod jel v roce 1978 na okruhu  
v Mostě. Byl to mezinárodní závod  
a jel ho se Škodou 130 RS uprave-
nou pro skupinu A5.

I po svém odchodu do důchodu 
pomáhal „Prdla“, jak se Jaroslavu 
Bobkovi přezdívalo, ve sportovním 
oddělení závodu Škoda. Za značku 
Škoda závodil celkem 25 let. V roce 
1997 byl uveden do Síně slávy. 

Co se Jaroslavova osobního 
života týče, v 50. letech se dvakrát 
oženil. Nejprve byl krátce ženatý  
s Věrou (roz. Komárkovou), podruhé 
s Janou (roz. Šilhovou). S druhou 
ženou měl jedinou dceru Janu, pro-
vdanou Pacltovou, která nyní žije tr-
vale v Německu. V Mnichově Hradi-
šti žije její syn, a tedy vnuk Jaroslava 
Bobka, pan Tomáš Paclt.

Jedna ze vzpomínek Jarosla-
vovy manželky Jany Bobkové je 
úsměvná a ukazuje nám Jaroslava 
jinak než jen jako závodníka. „Jarka 
se každou neděli hodil do gala a šel 
na „pozdvihování“. To znamenalo 
návštěvu Karlových Varů, kde se 
scházela stále stejná parta a zvedali 
půllitry.“. 

Jaroslav Bobek svůj závodnický 
život a kariéru kdysi shrnul násle-
dovně: „Jednou krátkou soutěží to 
všechno začalo, jedním dlouhým 
závodem všechno skončilo. Mezitím 
uplynulo téměř čtvrtstoletí rychlosti 
a pro mne tudíž krásy a štěstí. Ta-
kový už je života běh, abych se teď 
nechystal k závodu, ale pomalu do 
důchodu, místo nehořlavé kombiné-
zy oblékal meltonky a teplé spodky. 
Nu což, udělal jsem pro Škodovku  
i pro naši vlast vždycky všechno, co 
bylo v mých silách. A nezbývá mi 
než doufat, že pojem Škoda nevymi-
zí ze sportu, že ti mladší, co přišli po 
nás, dokážou zas alespoň tolik, co 
jsme dokázali my!“ 

Místní rodák Jaroslav Bobek 
zemřel 19. září 2007 a byl jedním  
z těch, kdo po sobě zanechali ne-
smazatelnou stopu a my bychom na 
ni neměli zapomínat.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Jaroslav Bobek v roce 1972 na závodišti v Brně. Foto: Archiv Jaroslav Dvořák

CHODÍM PO MĚSTĚ
Opět na téma nepořádek. Dost se sice v této oblasti zlepšilo, ale například na 
náměstí kolem lavičky před prodejnou COOP je denně tak nastláno cigareto-
vými špačky a odpadky, že si tam slušný člověk nesedne. Kousek od náměstí 
v ulici Palackého je u chodníku krásný kaštan. Mohlo by tu být pěkné zákoutí 
s malým záhonkem a lavičkou. Že to někomu patří? No a co, když ten někdo 
je nedohledatelný?

Lopata, hrábě, kbelík, auťáček na odpadky a je hotovo. Obdobně to platí  
i u chodníků. Přeci se nedá spoléhat jen na pořádný slejvák, nehledě na to, že 
i po takovém spláchnutí zase zůstanou různě zachycené pouliční nečistoty.  
A to, prosím, je na místním úřadě osoba placená od toho, abychom si na výše 
uvedené nepořádky nemuseli stěžovat. Není to očividné plýtvání penězi?

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Na výstavu Závodníci 
Bobkovi lze vyrazit i v říjnu
Ve čtvrtek 8. září se v prostorách 
muzea konala vernisáž. Výstavu 
věnovanou místním legendárním 
automobilovým závodníkům spo-
lečně zahájili vedoucí muzea Jana 
Dumková, místostarosta města Jiří 
Plíhal, šéf restaurátorské dílny ŠKO-
DA Muzea v Mladé Boleslavi Michal 
Velebný a bývalý spolupracovník, 
kamarád a pamětník Bobkových 
Eduard Líhař. Vernisáže se zú-
častnilo na osmdesát fanoušků aut  
a historie. Bylo mezi nimi i několik 
bývalých závodníků – za všechny 
jmenujme například Oldřicha Hor-
sáka, Ladislava Křečka, Jaroslava 
Mansfelda, Václava Syřiště a Svato-
pluka Kvaizara.

Fotografiemi, videi a originál-
ními předměty připomíná aktuální 
výstava nejen úspěšné roky automo-
bilových závodníků a legend motor-
sportu, Václava Bobka st., Jaroslava 
Bobka a Václava Bobka ml., ale  
i osudy ostatních členů rozvětvené 
rodiny Bobkových. Potrvá do neděle 

30. října a navštívit ji můžete od úte-
rý do neděle, vždy od 9 do 16 hodin.

Doprovodný program k auto-
mobilové výstavě byl připraven na 
sobotu 17. září, kdy se na náměstí 
v Mnichově Hradišti konala Soused-
ská slavnost. Na parkovišti u Kláš-
terského hostince U Karlových Varů 
byla vystavena historická závodní 
auta Bobkových. Stánek muzea na 
Sousedské slavnosti byl rovněž te-
maticky zaměřen a cílil především 
na děti. Ty dostaly možnost vyrobit si 
předmět inspirovaný automobilovými 
závody. 

Součástí připravovaného do-
provodného programu je i beseda  
s Eduardem Líhařem, který v úterý  
4. října v kině v Mnichově Hradišti 
povypráví o automobilových závo-
dech a komentářem doplní mnoho 
svých fotografických a video mate-
riálů.

Lucie Holečková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Vrací se procházky po hřbitově
Po několikaleté přestávce způsobe-
né opatřeními souvisejícími s epide-
mií koronaviru pokračuje muzeum  
v pořádání oblíbených procházek po 
místním hřbitově. 

Tentokrát se zastavíme u hro-
bů známých mnichovohradišťských 
řemeslníků a obchodníků. K tomu-
to tématu nás inspirovala výstava  
o řemeslech a řemeslnících, která 

probíhala v muzeu od dubna do 
srpna letošního roku. Přijďte se tedy  
podívat, kde odpočívají například 
členové bednářského rodu Šurov-
ských, cukráři König, Maděra, řez-
níci Filikar, Jíra, Ottovi, pekaři Cajz, 
Šilhavý, Šír, kolář Zíbner a další…

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

INZERCE

Posádka Oldřich Horsák a Jaroslav Bobek v roce 1977 na mistrovství Evropy 
v Brně.

pozn. red.: majitel pozemku u kaštanu je známý, s pozemkem však žádné záměry nemá



IN
ZE

RC
E

INZERCE

PRÁCE U ČESKÉ SPOLEČNOSTI V MNICHOVĚ HRADIŠTI

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

Pojďte s námi vracet lidem úsměv

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

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY:

Montáž
frontendových

modulů

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

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU V MNICHOVĚ HRADIŠTI !!!

Aktuálně hledáme kandidáty na pozice: 

MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
SKLADNÍK – ŘIDIČ VZV

Email: Mnichovo.Hradiste@hbpogroup.com
Telefon: 326 770 112

INZERCE

 725 435 914

 personalni@kvfinal.cz

 @KVFinal

 www.kvfinal.cz

NABÍZENÉ POZICE:
PRO RALSKO
 Seřizovač svářecích robotů a lisů
 Laborant vývojového centra     

 povrchových úprav
 Specialista povrchových úprav
 Pracovník nástrojárny
 Technolog svařování / Technolog normovač  
 CAD konstruktér / Programátor CNC   

 obráběcích strojů  
 Obsluha lisu / Montážní dělník
 Svářeč MIG/MAG, CO2  
 Personalista / Náborář

PRO USA
 Seřizovač svářecích robotů (práce v USA)                                                                                                       
 Pracovník nástrojárny (práce v USA)

 Vedoucí pracovník (práce v USA)

Posilujeme týmy v Kuřívodech v Ralsku
a Spartanburgu v USA.
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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!!!
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