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Zápis z jednání Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví                                
konaného dne 30. 3. 2022 od 16:30 do 18:00 hodin                                                                                        
v zasedací místnosti radnice v Mnichově Hradišti. 

 
Upozornění: 

Následující text může obsahovat důvěrné informace osobního, obchodního či pracovního charakteru. Je určen pouze pro členy komise kulturní a 
komise cestovního ruchu, členy obecních orgánů, příslušné zaměstnance městského úřadu a popř. pro přizvané odborníky. Informace z jednání 
by neměly být zveřejněny před konečným usnesením příslušného obecního orgánu. 

 

Přítomni: Jana Jedličková, Jana Dumková, Jan Füši, Alena Hejlová, Dominik Malý, Jan Nohýnek, Petra 
Pilbauerová, Miroslava Rydvalová, Lenka Sosnovcová, Dana Stránská, Vratislav Šverma, Tomáš Trkola 

 
Omluveni: Martina Bachová, Jaroslav Koloc, Aleš Rychlý, Pavel Sosnovec, Soňa Švábová  
 
Nedostavili se: Pavel Mach, Lukáš Umáčený 

 
PROGRAM: 

1. Upravený návrh orientačního systému města 

2. Nové názvy ulic v Mnichově Hradišti, místní část Hněvousice  

3. Dotisk Pověstných báchorek Mnichovohradišťska 

4. Návrh zhotovení pamětní desky J. Brože ve Lhoticích 

5. Fungování Sdružení Český ráj, z. s. a jeho přínos pro naše město 

6. Vytvoření výletu s tajenkou na míru pro Mnichovo Hradiště 

7. Vydání knihy Český ráj - skutečný ráj na zemi a příspěvek města 

8. Přehled stavu připravovaných a realizovaných investičních akcí města v oblasti kultury, památek a 

cestovního ruchu 

9. Představení klíčových akcí či aktivit jednotlivých organizací v roce 2022 

10. Různé 

1. Upravený návrh orientačního systému města 

• O. Šindelář představil návrh úprav orientačního systému města, který komise dostala k posouzení a 

připomínkování per rollam v lednu 2022. Dále shrnul připomínky členů komise a jejich zapracování do 

návrhu. Usnesení komise viz níže. 

2. Nové názvy ulic v Mnichově Hradišti, místní část Hněvousice 

• O. Šindelář předal žádost A. Kandráčové o doporučení pojmenování nově vzniklé ulice v Mnichově Hradišti, 
místní části Hněvousice, na pozemku p. č. 263/19 v k. ú. Sychrov nad Jizerou. Proběhla diskuze o názvech 
ulic, padly tyto návrhy: K Lipinám, Topolová, U Bažantnice, Mezi Alejemi, Stromová. Usnesení komise viz 
níže. 
 

3. Dotisk Pověstných báchorek Mnichovohradišťska 

• J. Dumková představila záměr vydat dotisk Pověstných báchorek Mnichovohradišťska. O. Šindelář přečetl 
nabídku tiskárny MS Polygrafie s.r.o. Proběhla diskuze o počtu kusů (100-500) – vydání většího počtu kusů 
je výrazně cenově výhodnější. Cena za 500 ks je 9140 Kč bez DPH. Proběhla diskuze ohledně zapracování 
informací a odkazu na web nově vzniklých soch podle báchorek v lesoparku do publikace - vyžadovalo by to 
úpravy tiskových podkladů. D. Malý navrhl, že by infocentrum mohlo po umístění poslední sochy vydat 
samostatný leták k sochám, který by se do publikace mohl vkládat. Usnesení komise viz níže. 

 
4. Návrh zhotovení pamětní desky J. Brože ve Lhoticích 

• J. Dumková představila proces vzniku pamětní desky J. Brože ve Lhoticích. Je to v rukách osadního výboru 
a paní Sochové (dědičky J. Brože). Muzeum a město jen dodávají podklady a připravují webové podstránky. 
 

5. Fungování Sdružení Český ráj, z. s. a jeho přínos pro naše město 

• J. Dumková vznesla dotaz, co je předmětem smlouvy mezi městem a Sdružení Český ráj, z. s.. Nikdo 
z přítomných obsah zakladatelské smlouvy neznal a nemá ho k dispozici. J. Dumková dala k diskuzi, jak 
probíhá spolupráce mezi sdružením a městskými organizacemi. D. Malý za infocentrum, kterého se 
spolupráce nejvíce týká, přiznal, že spolupráce trochu stagnuje. Nicméně, sdružení stále poskytuje potřebný 
servis pro infocentrum, dále také letáky, školení a umožňuje spolupráci s dalšími informačními centry. 
Otázkou je fungování kalendáře akcí. Podle D. Malého nefunguje dokonale přenos dat, ale systém, kdy do 
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kalendáře data pracovníci infocentra a Klubu vkládají sami, jim vyhovuje. Celkově má sdružení zkušenosti a 
zázemí, servis je pro mnichovohradišťské infocentrum důležitý. 

 
6. Vytvoření výletu s tajenkou na míru pro Mnichovo Hradiště 

• O. Šindelář představil nabídku paní Nachtigalové, jednatelky společnosti Velká dobrodružsví, s.r.o, na 
vydání výletu s tajenkou (elektronický leták s mapou a tajenkou + propagace na facebooku za 20 000 Kč). 
D. Malý navrhl, že postupně vydají letáky s nápady na výlety ve vlastní režii. Náklady můžou být podobné, 
ale budeme s výstupy moci libovolně nakládat. Proběhla diskuze o dalších možných výletech a aplikacích, 

které vznikají a mohou vznikat velmi nízkonákladově. Usnesení komise viz níže. 
 
7. Vydání knihy Český ráj - skutečný ráj na zemi a příspěvek města 

• J. Dumková představila záměr boleslavského infocentra vydat publikaci Český ráj - skutečný ráj na zemi. J. 
Dumková je k vydání další z řady publikací o Českém ráji skeptická, nic výrazně nového k tématu asi vyjít 
nemůže. Proběhla diskuze o přínosech publikace. Usnesení komise viz níže. 

 
8. Přehled stavu připravovaných a realizovaných investičních akcí města v oblasti kultury, památek a cestovního 
ruchu 

• O. Šindelář shrnul klíčové připravované a realizované investiční akce města v oblasti kultury, památek a 
cestovního ruchu. J. Nohýnek vznesl otázku vandalismu v případě lavičky V. Havla – je možná výměna 
skleněné části prvku, popř. zabezpečení mobilní kamerou?  
 

9. Představení klíčových akcí či aktivit jednotlivých organizací v roce 2022 

• J. Dumková (muzeum) 
o výstava řemesel (rozděleno na 2 části, letos první část řemesel, příští rok druhá), na program pro 

školy přihlášeno 38 tříd, 14. 5. akce Den řemesel, v létě dílničky s Jednotou bratrskou 
o 27. 5. muzejní noc (prostory na náměstí, neznámá místa) 
o 4. 6. výlet do Žďáru s KČT (Stará kovárna, statek v Arnošticích) 
o září/říjen – výstava věnovaná závodníkům Bobkovým 
o pokračování procházek po městě 
o zvažují propojení výstavy o Bobkových se Sousedskou slavností (staré Škodovky a motokáry pro 

děti?) 
o vánoční výstava 

 

• D. Malý (Klub) 
o dokončení sezóny divadla a Kruhu přátel hudby 
o Divadelní jaro – 2 představení (M. Táborský, Blázinec + Caveman) 
o příprava nové sezóny, v dubnu by měl být znám program 
o stavění májky s DDM 
o 6. června odhalení Lidické růže 
o 4. 6.  Dětský den s Žijeme pro Hradiště 
o 29.-31. 7. Anenská pouť 
o 17. 9. Sousedská slavnost 
 

• T. Trkola (KČT) 
o zahájení sezóny - 2. 4. ukliďme Česko + 10. 4. Zásadně na Zásadku 
o seniorské výlety již probíhají 
o řada dalších výletů – Kolínsko, Ještěd, Východ slunce na Milešovku, ze Žitavy do Mnichova Hradiště 

ad. 
o víkendovka na jaře ve Sloupu v Čechách, na podzim s L. Umáčeným 
o všechny akce jarní a letní sezóny na webu kctmh.cz 
o lavička KČT (ve spolupráci s Jednotou bratrskou) – stále je možné na webu hlasovat o umístění 3. 

lavičky 
 

• P. Pilbauerová (DDM) 
o 2. 4.  Ukliďme Česko 
o 9. 4. od 15:00 Gamebook pro celou rodinu: Popletená pohádka – pláž Na Kamínkách  
o 7. 5. dálkový pochod po Českém ráji 
o Den na Vostrově (květen) – příběh rytíře 
o tábory (příměstské a pobytové) 

https://www.kctmh.cz/
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o Městský parlament mládeže – začal znovu fungovat, ale jsou to děti ze ZŠ (nejsou ještě tak vyzrálé), 
snaha zapojit studenty z gymnázia (místních je jen menší část + často mají i jiné aktivity) 

 

• J. Jedličková (knihovna) 
o 12. 4. od 17:00 čtení z knih Čeňka Pekaře, autora z Mnichova Hradiště (čte Lucie Matoušková) 
o 16. 9. Noc literatury v MH (celostátně 23. 9.) 

 

• A Hejlová (pěvecké sbory) 
o 22. 4. druhý a poslední sborový ples – stále je ještě několik vstupenek na sezení a další na stání 
o 17. 6. výroční koncert Zvonků - 35 let (sál ZŠ Studentská) 
o účast na Sousedské slavnosti, vánoční koncerty 

 

• J. Nohýnek (Žijeme pro Hradiště) 
o 9. 4. od 13:30 - Vítání Jara, letos hřiště MSK!!! 

 

• S. Švábová (zámek) 
o program v příloze 

 
10. Různé 

• J. Dumková zmínila ježdění aut na polní cestě mezi Hradištěm a Hoškovicemi (třešňovka). Proběhla diskuze, 
zda je možné instalovat dopravní značku zákaz vjezdu, popř. závoru nebo jinou bariéru (možná uprostřed u 
infopanelu)? O. Šindelář prověří. 

 
Komise přijala tato usnesení: 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města schválit navržený orientační systém 
města. (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města pojmenování nově vzniklé ulice v 
Mnichově Hradišti, místní části Hněvousice, na pozemku p. č. 263/19 v k. ú. Sychrov nad Jizerou: Mezi 
Alejemi. (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví doporučuje radě města vydat Pověstné báchorky 
Mnichovohradišťska v počtu 500 kusů. (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví nedoporučuje radě města přispět na vytvoření výletu 
s tajenkou na míru pro Mnichovo Hradiště od společnosti Velká dobrodružsví, s.r.o. (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví nedoporučuje radě města přispět na vydání publikace Český 
ráj - skutečný ráj na zemi od mladoboleslavského infocentra. (12 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
Přílohy: 
1. Návrh orientačního systému města 
2. Cenová nabídka na vydání Pověstné báchorky Mnichovohradišťska 
3. Cenová nabídka na vytvoření výletu s tajenkou na míru pro Mnichovo Hradiště 
4. Žádost o příspěvek na vydání publikace Český ráj - skutečný ráj na zemi 
5. Zámek Mnichovo hradiště - předběžný kulturní program pro rok 2022 

 
Zapsal: Ondřej Šindelář 
Rozesláno: 4. 4. 2022   
 
Obdrží dle e-mailového rozdělovníku: 
členové Komise pro kulturu, cestovní ruch a letopisectví a odbor Kanceláře vedoucího úřadu. 


