
SERIÁL
Pokračujeme v sérii roz-
hovorů s bývalými liazáky. 
Tentokrát s Vladimírem 
Polívkou, někdejším šéfem 
vývojové konstrukce.
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LÁVKA
V únoru byla podepsána 
smlouva mezi městem  
a zhotovitelem a nic tak ne-
brání zahájení stavby lávky 
přes dálnici na Horku.
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JUBILEUM
Gymnázium Mnichovo 
Hradiště letos slaví 70 let 
od svého založení. Jak si 
výročí připomene a na jaké 
akce pozve?
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INZERCE

Zámecký park přišel o svou dvousetletou 
dominantu, majestátní nakloněnou borovici

INZERCE

JE TO NA NÁS 
VŠECH

Vážení Hradišťáci,

středa 15. února začala zostra. V osm hodin se ve starostovně 
objevil rozčilený mladý muž. V první chvíli vypadal překvapeně, 
patrně, že se tak hladce dostal až ke starostovi. Já byl překvapen 
rovněž a čekal jsem, co se bude dít. 

Ukázalo se, že jde o řidiče linkového autobusu, který potřebo-
val ventilovat stres z neurvalého chování ostatních řidičů. Nepřišel 
si říct o privilegia pro autobusy, nechtěl speciální ohledy pro výkon 
své práce. Přišel požádat, jestli můžeme udělat něco pro to, aby 
řidiči dodržovali zákon. Třeba aby pouštěli autobus, který vyjíždí 
ze zastávky. Aby nepředjížděli autobus v momentě, kdy právě stojí  
u přechodu pro chodce a pouští před školou v Sokolovské ulici 
děti. Aby autobusu opravdu dávali přednost, když jede po hlavní 
silnici, a necpali se před něj třeba pod zámkem, když najíždějí  
z vedlejší ve směru od Hněvousic, a to tak, že kvůli prudkému 
brzdění cestující málem padají ze sedaček...

Po pár minutách již poklidného hovoru jsme se rozešli s podá-
ním ruky. Starosta samozřejmě nebude řidiče pokutovat ani nebu-
de řídit na křižovatkách dopravu. Na to, aby stála všude, ale nemá 
kapacitu ani městská ani státní policie. Je to zkrátka na nás všech.

Rád bych vás, milí čtenáři a účastníci silničního provozu, chtěl 
požádat o ohleduplnost, trpělivost a dodržování zákonů. Provoz  
v našem městě za ranní a odpolední špičky je značný i za normál-
ních podmínek, s objížďkou bouraného mostu u Jizery je ještě vět-
ší. Nechávejme si na ranní cesty více času, počítejme s čekáním 
na křižovatkách, zvažujme, zda opravdu musíme do centra zajíž-
dět autem. Spěchem a rozčilováním provoz stejně nezrychlíme. 

Krásné a ohleduplné jaro.

Jiří Plíhal, starosta města

Těm, kteří ve čtvrtek 16. února pro-
cházeli zámeckým parkem, se na-
skytl smutný pohled. Rozložitá bo-
rovice černá s výrazně vychýleným 
kmenem o obvodu asi čtyř metrů, 
pod kterou se fotografovaly stovky  
novomanželů a tisíce turistů, defini-
tivně ztratila stabilitu a padla k zemi. 
Panorama zámeckého parku ztratilo 
svou dominantu.

Okolnosti pádu majestátního 
jehličnatého stromu, jenž se tyčil 
mezi salou terrenou a konírnami, 
přibližuje správce městské zeleně 
Luboš Dvořáček: „Dlouhá desetiletí 
stála našikmo, až nyní se definitiv-
ně vychýlila ze svého těžiště, vlivem 
podmáčeného terénu vlastní vahou 
zpřetrhala kořenový systém a padla. 
Osobně mi je z toho velmi smutno. 
Pro nás to byla „zámecká paní“.“

Přestože stáří borovice se od-
haduje na 220 až 250 let (přesné 
záznamy o jejím vysazení nejsou), 
z pohledu na kořeny je patrné, že 
postrádala hlavní kořen, který je ob-
vykle kůlového tvaru, jde do hloub-
ky a strom fixuje. Lze usuzovat, že 
kořeny narazily na opukové podloží, 
čímž došlo k vytvoření spíše mělčího 
kořenového systému. 

Luboš Dvořáček rovněž vzpo-
míná, jak borovici několikrát proře-
zával: „Na jedné vodorovné silné 
větvi  byla  prasklina  asi  padesát 
centimetrů dlouhá, patnáct široká  
a  deset hluboká. Po deštích se vždy 
naplnila vodou a  ptactvo  z ní  létalo 
pít a menší se v ní i koupalo. Krás-
ná ukázka, jak to v přírodě funguje. 
Osobně si z borovice určitě ještě 
odeberu šišku a ze semen si vypěs-
tuji její potomky. Zaslouží si to.“

Jak s padlým stromem naloží 
Národní památkový ústav, vyplývá 
z jeho interních pravidel. O dalším 
postupu bude NPÚ informovat.

Pád borovice, která mohla „pa-
matovat“ například schůzku tzv. 
Svaté aliance v roce 1833, kdy na 
mnichovohradišťském zámku uza-
vřeli společný pakt rakouský císař, 
pruský korunní princ a ruský car, má 

rovněž symbolický rozměr. Došlo  
k němu v roce, kdy po dlouhých 
letech odchází do penze kastelán 
Radovan Chmel a správce depozitá-
ře Soňa Švábová. Ta k události po-
znamenává: „Přichází konec něčeho 
starého a začátek nového. Možná, 

že budeme v budoucnu mluvit o ob-
dobí před pádem borovice a po něm. 
Borovice při svém pádu každopádně 
nic nepoškodila, jen se položila  
a odpočívá.“

Martin Weiss
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Zámek přišel o fotogenické zákoutí.

K pádu majestátní borovice černé v zámeckém parku došlo ve středu 15. února v podvečer. Foto: Luboš Dvořáček

Solitérní jehličnan byl výraznou součástí panoramatu zámeckého parku.
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TELEGRAFICKY ZE ZASEDÁNÍ 
RADY A ZASTUPITELSTVA

ALEŠ JANATKA SLOŽIL SLIB ZASTUPITELE
Po rezignaci zastupitelky Evy Hajzlerové, ředitelky Základní školy 

Sokolovská, obsadil její místo v zastupitelstvu města kandidát za SNK 
Žijeme pro Hradiště Aleš Janatka, logistik a člen MSK a TJ SOKOL MH, 
který v pondělí 13. února složil slib zastupitele.

PENÍZE PRO SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE A POSKYTO-
VATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Zastupitelé v únoru rozhodli o rozdělení dotací a darů z dotačního 
programu města pro rok 2023 a o finanční podpoře poskytovatelů sociál-
ních služeb. V letošním 1. kole dotačního programu bylo vyhověno 22 žá-
dostem z 24 podaných a rozděleno 2.768.000 Kč. V sociální oblasti město 
podpořilo 10 organizací částkou 1.930.000 Kč. V letošním rozpočtu byl 
objem finančních prostředků v dotačním programu navýšen meziročně o 
500 tisíc Kč na 3.150.000 Kč, na sociální služby bylo celkem 2.080.000 
Kč alokováno o 215 tisíc Kč více než v minulém roce.

ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI AKČNÍ PLÁN ZA ROKY 2021-2022
Strategický plán města je klíčovým dokumentem, na základě kterého 

se město v dlouhodobém horizontu rozvíjí. Pro efektivní sledování prá-
ce a průběžného plnění úkolů jsou vždy na dva roky přijaty akční plány. 
Vyhodnocení akčního plánu za roky 2021 a 2022 zastupitelé schválili na 
únorovém zasedání zastupitelstva, v dubnu se budou zabývat návrhem 
akčního plánu na nové období. Se strategickým plánem města i akčními 
plány se mohou zájemci seznámit na webu města.

RADNÍ VALORIZOVALI NÁJEMNÉ
Rada města rozhodla o valorizaci nájemného v městských bytech o 

meziroční inflaci, nejvýše však o 15 Kč za metr čtvereční. Upravená výše 
nájemného platí od 1. dubna 2023.

TROJICE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ MÁ DODAVATELE
Město již dříve informovalo o třech dopravních opatřeních v místních 

částech, která mají přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců. V Dobré Vodě 
vznikne místo pro přecházení na hlavní silnici a na něj navázaný chodník 
a dvě autobusové zastávky, ve Dnebohu bude opraven chodník u bývalé 
hospody (čp. 2) a v ulici V Lípách vznikne nový chodník a přechod pro 
chodce, který propojí parkoviště za zámkem s ulicí Nad Dolci. Dodavate-
lem prací bude společnost Stavotrans s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SCHVÁLENA
V Okružní ulici ve Veselé město připravuje projekci inženýrských sítí, 

v Hněvousicích zase opravu komunikace u zdejšího statku. Zadání obou 
veřejných zakázek malého rozsahu rada v únoru schválila a podklady byly 
následně zveřejněny na webu města.

SDÍLENÁ KOLA SE V BŘEZNU VRACEJÍ DO ULIC
Spolupráce města se společností Nextbike bude pokračovat i v letoš-

ním roce. Projekt sdílených kol v Mnichově Hradišti tak vstupuje do svého 
třetího ročníku.

Stavba lávky přes dálnici může začít. 
Po 40 letech opět propojí město s Horkou
V pondělí 20. února došlo k podpi-
su smlouvy mezi městem Mnichovo 
Hradiště a stavební firmou BREX, 
která bude v letošním roce realizovat 
lávku přes dálnici D10 ve směru na 
Horku. Projekt za 36 milionů korun 
by měl být dokončen letos na pod-
zim. Vedení města upozorňuje, že 
velkou zásluhu na tom, že se roky 
zvažovaný projekt přesune z papíru 
do reality, má Nadační fond ŠKODA 
AUTO.

Stavba lávky bude zahájena  
v dubnu slavnostním poklepáním 
základního kamene, kterého by se 
měl zúčastnit vedle dalších hostů 
rovněž ministr dopravy Martin Kup-
ka. Stavební práce si během roku 
několikrát vyžádají krátké omeze-
ní provozu na dálnici, konkrétně 

například při instalování hlavního 
nosníku. První chodci a cyklisté by 
po nové lávce měli dálnici překonat 
letos před koncem roku. 

Lávka bude mít jednak rekreač-
ní význam – z Horky učiní opět cíl 
procházek a zvýší i dostupnost Čes-
kého ráje, jednak přispěje ke zvyšo-
vání prostupnosti krajiny v okolí Mni-
chova Hradiště, která je kvůli dálnici 
D10 na jedné straně a řece Jizeře na 
straně druhé značně segmentovaná. 
Vytvářet nová spojení mezi měs-
tem a okolními sídly patří ostatně  
k dlouhodobým snahám vedení 
města – vedle lávky přes dálnici 
bude v letošním roce vystavěna  
i lávka přes Jizeru u Kofoly vedoucí 
na Klášter Hradiště nad Jizerou (po 
zkrachovalé firmě Raeder&Falge 

převezme zakonzervované stave-
niště jako nový dodavatel rovněž 
BREX). Město také dlouhodobě ob-
novuje historické cesty v krajině.

„Je až s podivem, jak hladce 
se dařilo projekt dosud navzdory 
turbulentní situaci ve stavebnictví, 
posouvat kupředu,“ hodnotí starosta 
Jiří Plíhal. „Nyní máme připravený 
projekt renomovaného AP atelieru 
Josefa Pleskota, třicetimilionovou 
dotaci ze SFDI i spolehlivou firmu, 
která v Mnichově Hradišti už sta-
věla Komunitní centrum v Mírové 
ulici. Můžeme se tedy pustit do 
práce. Zvlášť musím vyzdvihnout 
zapojení Nadačního fondu ŠKODA 
AUTO, který byl v této věci hlavním 
iniciátorem. Není nadnesené říci, že 
bez NFŠA by lávka přes dálnici ne-

Prezidentské volby přivedly v Hradišti 
k urnám přes 72 procent voličů
27. a 28. ledna se uskutečnilo druhé kolo prezidentských 
voleb a Češi v historicky třetí přímé volbě rozhodovali o tom, 
kdo bude následujících pět let nejvyšším představitelem naší 
země. Poměrem hlasů 58,32 % ku 41,67 % zvítězil Petr Pa-
vel nad Andrejem Babišem a 9. března se ujme prezident-
ského úřadu. Kamelot opět přináší srovnání celostátních 
výsledků s tím, jak hlasovali obyvatelé Mnichova Hradiště.

Pozoruhodná však na těchto volbách byla už volební 
účast. Více voličů než letos totiž k volebním urnám napříč ČR 
zamířilo jen několikrát v 90. letech. Celorepubliková volební 
účast ve 2. kole vystoupala na 70,25 % oprávněných voličů, 
přičemž v Mnichově Hradišti přišlo volit dokonce 72,38 % 
voličů, tedy 4.859 obyvatel. Z nich 2.983 hlasovalo pro Petra 
Pavla (61,67 %), a 1.854 pro Andreje Babiše (38,32 %). 

Výsledný poměr hlasů je v dosavadní éře přímé volby 
hlavy státu mimořádný nebývale velkým rozdílem mezi obě-
ma kandidáty. Zatímco v roce 2013 skončilo klání mezi Milo-
šem Zemanem a Karlem Schwarzenbergem poměrem hlasů 
54,80 % ku 45,19 % a v roce 2018 mezi Milošem Zemanem 
a Jiřím Drahošem poměrem 51,36 % ku 48,63 %, letos šlo 
o rozdíl více než 16 procent. V Mnichově Hradišti dokonce o 
více než 23 procent. 

Martin Weiss

Druhé kolo prezidentských voleb si nenechal ujít ani 
Jan Krbušek, nejstarší obyvatel Mnichova Hradiště, kte-
rý brzy oslaví 100. narozeniny. Foto: Milan Frydrych.

TAXI
Mnichovo 
Hradiště

Tel.: 

605 445 338
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vznikla,“ dodává starosta. S NFŠA, 
který v posledních třech letech  
v Mnichově Hradišti podpořil více 
než dvě desítky projektů asi 17 mi-
liony korun, město nyní jedná ještě  
o další finanční podpoře na samot-
nou realizaci lávky.

Projekt lávky se rodil od roku 
2015, kdy téma chybějícího spo-
jení s Horkou zaznívalo při tvorbě 
strategického plánu města. O rok 
později vznikla prověřovací studie.  
V covidových letech projekt vzhle-
dem k mnoha různým zdrojům nejis-
toty usnul, aby  jej svým příspěvkem 
na projekční práce pomohl vrátit na 
stůl právě NFŠA. Následně už vše 
běželo jako na drátkách. 

Martin Weiss

Most na Klášter je pryč, nový se obejde bez pilíře v řece
Demolice silničního mostu na Kláš-
ter postoupila v pátek 10. února 
do závěrečné fáze. Společnost ŽS 
OHLA odstranila zbývající mostní 
pole, přičemž poslední dvě nachá-
zející se nad korytem řeky byla ro-
zebrána za pomoci těžkého jeřábu 
Liebherr 650, aby suť nenapadala 
do řeky. Ostatní pole byla likvido-
vána klasicky za pomoci kladiv  
a nůžek. Nový most se bude od 
svého přechůdce lišit. Bude mít de-
vět polí, tedy o jedno méně, a půjde  
o železobetonovou monolitickou trá-
movou konstrukci. Vzhledem k tomu 
bude mít nový most nad řekou 60 
metrů dlouhé pole a obejde se bez 
opěrného pilíře přímo v korytě řeky. 
Nový most za 174 milionů korun by 
měl být hotov v závěru příštího roku. 
(wes)                 Foto: iBoleslav.cz

Infocentrum se stěhuje
do přízemí Hroznu
Poté, co na konci roku objekt ho-
telu U Hroznu opustil dosavadní 
nájemce, začala adaptace přízem-
ních prostor restaurace pro potřeby 
městského informačního centra. Sa-
lonek bude rozdělen na kanceláře 
jednatele a zaměstnanců Klubu Mn. 
Hradiště s.r.o. a v březnu či dubnu 
by se sem měl Klub s infocentrem 

přestěhovat. Stavební práce prá-
vě probíhají. Nadále se počítá, že  
v nadzemních podlažích najde vý-
hledově zázemí městské muzeum.  

Uprázdněné prostory v prvním 
patře domu čp. 1142 na náměstí,  
v jehož přízemí funguje Coop, však 
nezůstanou nevyužité. Z radnice se 
sem přesune investiční odbor. (wes)

Na jarní čištění ulic vás 
upozorní mobilní aplikace
V úterý 7. března bude zahájen 
jarní úklid komunikací ve městě  
a místních částech. Město proto 
žádá občany, aby sledovali přenos-
né dopravní značení umisťované do 
jednotlivých ulic. V případě nere-
spektování dočasného zákazu za-
stavení budou totiž opět následovat 
odtahy vozidel. Podrobný harmo-

nogram naleznete na webu města, 
o jednotlivých etapách čištění bude 
radnice informovat rovněž prostřed-
nictvím mobilní aplikace Munipolis. 
V této souvislosti doporučujeme  
v nastavení aplikace vyplnit místo 
bydliště kvůli včasnému upozornění. 
Čištění je naplánované na 7., 10., 
15., 17., 23., 27. a 29. března. (wes)

INZERCE

Čeká rekonstrukce také 
oddělení následné péče?
Klaudiánova nemocnice se bude po 
domluvě s městem ucházet o dota-
ci na rekonstrukci objektu čp. 500  
v Turnovské ulici, kde sídlí oddělení 
následné péče (dříve LDN). Město 
tuto aktivitu vítá a společně s ne-
mocnicí připravuje žádost o dotaci 
na více než 20 milionů korun.

Výchozí situace je vlastně vel-
mi podobná situaci Domova Modrý 
kámen. Městský objekt náročný na 
provozování, v něm nájemce provo-
zující službu – zdravotnickou péči, 
omezená výše nájemného (500 tisíc 
Kč ročně) a vysoká potřeba inves-
tic. V tomto případě je však přístup 
Klaudiánovy nemocnice výrazně 
proaktivní. 

„Řediteli nemocnice Ladislavu 
Řípovi patří poděkování, že věc ini-
cioval. Pokud žádost uspěje, otevře 
se nám cesta k výraznému zkvalit-
nění lůžkové péče,“ konstatuje mís-

tostarosta Ondřej Lochman, který je 
rovněž členem představenstva Klau-
diánovy nemocnice.

Pokud se dotaci podaří získat, 
na oddělení následné péče, které 
má kapacitu 65 lůžek, dojde k rekon-
strukci podlah, stoupaček a rozvodů, 
kotelny, sociálních zařízení a koupe-
len, ale také k výměně oken nebo 
opravě výtahu.

Martin Weiss
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Domov Modrý kámen: 
nová smlouva podepsána
Po letitých jednáních se podaři-
lo dosáhnout shody a v únoru byl 
uzavřen mezi Středočeským krajem  
a městem dodatek nájemní smlouvy, 
na jehož základě bude kraj od 1. led-
na 2023 platit za pronájem budovy 
Domova Modrý kámen 1,4 milionu 
korun ročně. Navýšení nájemného 
otevírá cestu k vyšším investicím 
do budovy, která si po více než 20 
letech zásadní opravy žádá.

Nájemné, které kraj městu jako 
vlastníkovi nemovitosti odvádí, bylo 
v posledních letech často diskutova-
né. V roce 2012 došlo z rozhodnutí 
tehdejšího hejtmana Davida Ratha 
k ponížení nájemného na 460 tisíc 
Kč, což městu znemožnilo realizovat 
větší investice. Navzdory tomu, že 
celé nájemné bylo každoročně opět 
využito na údržbu domova, částka 
ani zdaleka nepokrývala vše po-
třebné. Když město investovalo do 
objektu více, setkalo se ze strany 
finančních auditorů s kritikou, že se 
nechová jako řádný hospodář.

Na jednání zastupitelstva se 

dokonce dostal návrh na převod 
nemovitosti na Středočeský kraj. 
V zastupitelstvu však návrh těsně 
nezískal podporu a ani kraj o stav-
bu náročnou na provozování zájem 
neprojevil.

Po opakovaných jednáních se 
podařilo domluvit zvýšení nájemné-
ho v loňském roce a letos zasmluv-
nit. V roce 2022 byl rovněž zpraco-
ván stavebně-technický průzkum 
budovy, který stanovil „jízdní řád“ 
jednotlivých oprav.

„Vůči budově máme dluh ve výši 
asi 30 milionů. Postupně se dočká 
nejprve nové střechy, oken a rozvo-
dů, následně projdou rekonstrukcí 
sociální zařízení,“ vyjmenovává mís-
tostarosta Ondřej Lochman, který  
v minulých letech opakovaně otázku 
nájemného s krajem otevíral. „Těší 
mě, že se tuto vleklou záležitost po-
dařilo rozhýbat, což klienti domova 
brzy pocítí,“ dodává.

 
Martin Weiss

Revitalizace ulice Čsl. armády: Nejprve 
parkoviště, poté kompletní uliční prostory
Patrně v prvním březnovém týdnu, 
po schválení dopravně inženýrských 
opatření, startuje avizovaná revita-
lizace ulice Čsl. armády, která je 4. 
etapou postupné revitalizace sídliště 
Jaselská. Proměna ulice proběhne v 
režii stavební firmy Stavotrans, a to 
ve třech fázích. První z nich se týká 
parkoviště.

 Úprava parkovací plochy by 
měla probíhat od března do konce 
května. V této souvislosti se obyva-
telé lokality budou potýkat s dílčími 
nepříjemnostmi, které stavba přiná-
ší, zejména v podobě omezeného 
parkování. Město tyto komplikace 
mírní dočasnou úpravou parkovací-
ho režimu v ulicích Víta Nejedlého 
a V Cestkách, kde se bude po dobu 
stavby parkovat kolmo. Se společ-

nostmi Penny market, Vendo park 
a Lidl  je v jednání možnost parko-
vání v nákupní zóně po dobu stav-
by. Místo na zaparkování by tak v 
docházkové vzdálenosti od bydliště 
měl nalézt každý. Bezprostředně po 

dokončení parkoviště, až se stavaři 
posunou dále, bude možné revi-
talizované parkoviště rovnou začít 
využívat.

Druhé dvě etapy stavby se bu-
dou týkat částí ulice od parkoviště 

směrem do ulice V Cestkách a do 
ulice Víta Nejedlého.

Celá lokalita se dočká nové 
vozovky, nových povrchů chodníků, 
doplnění veřejného osvětlení, úpra-
vy kontejnerových stání a výsadby 
zeleně. Revitalizace zároveň vyřeší 
volání po vyšším počtu parkovacích 
míst. Těch realizace projektu přine-
se asi o 30 procent více (oproti stá-
vajícímu stavu bude navýšena kapa-
cita parkoviště a zároveň zavedeno 
kolmé parkovací stání po celé jedné 
straně ulice Čsl. armády.

O průběhu stavby budou obyva-
telé průběžně informováni na webu 
města, v této souvislosti rovněž 
doporučujeme mobilní aplikaci Mu-
nipolis.

Martin Weiss

Ze situačního výkresu je patrné výrazné navýšení počtu parkovacích míst.

Voda a klimatické změny
Současná další teplá zima (prosinec 
slabě, únor mírně a leden extrémně 
nadnormální) může mnohé vést k 
zamyšlení, jak to bude s klimatic-
kými změnami dále, a to nejenom 
s teplotou, ale i s ohledem na vodu, 
bez níž nemohou živé organismy 
existovat.

Když se vrátíme k současnému 
stavu, krajina je při více méně prů-
měrných srážkách poměrně dobře 
zavodněná, což se projevuje i tím, 
že občasné vodoteče, které zpra-
vidla na jaře vysychají, se od ledna 
obnovují. Je tedy vody dostatek?

Zhruba od počátku 90. let minu-
lého století dochází k postupnému 
vzestupu průměrné teploty. V naší 
oblasti se průměrná roční teplota 
pohybovala dříve kolem 7,5 °C. Za 
období následujících 30 let vzrost-
la o cca 2,2 °C, což překonalo i ty 
nejpesimističtější scénáře oteplo-
vání klimatu v ČR. Předpoklad byl, 
že průměrná teplota za toto období 
vzroste o 0,5 až 1,5 °C. Vzhledem 
k tomu, že tento trend je již nezvrati-
telný minimálně do roku 2050, neboť 
globální klima reaguje na změny v 
atmosféře se zpožděním a setrvač-
ně, předpokládá se, že teplota za 
dalších 30 let u nás vzroste opět mi-

nimálně o 2 °C. Co to znamená a co 
můžeme očekávat?

Na současné zimě můžeme 
pozorovat, že trvalejší sněhová po-
krývka se již nyní stala v nížinách 
spíše vzácností, neboť průměrný 
počet dnů se sněhem klesl na polo-
vinu. Také větší mráz je již poměrně 
zřídka, což přeje přezimování růz-
ným hrabošům, klíšťatům atp. Jaro 
nastupuje dříve, což znamená vyš-
ší nároky na potřebu vláhy v půdě, 
která se ale beze sněhu nevsakuje 
hlouběji, aby vytvářela zásobu vody 
pro stromy, a ještě méně na tvorbu 
vody podzemní, kterou lidé použí-
vají zejména k pití. Brzké jaro také 
znamená, že stromy a jiné rostliny 
rozkvétají dříve, což častěji vede 
ke zmrznutí budoucí úrody při stu-
dených vpádech během dubna a 
někdy i května. Současně během 
jarních měsíců při rozvoji vegetace 
dochází k rychlému spotřebování 
vody ze zimy a do léta tak často kra-
jina vstupuje již vyprahlá. Častější 
a větší extremita počasí spojená s 
klimatickou změnou s sebou nese 
větší a delší vlny veder v létě. Vždyť 
počet tropických dnů se již ztrojná-
sobil a teplota i v letních měsících 
stále překonává nové a nové rekor-

dy. Následný dlouhý podzim již nyní 
znamená, že vegetační období se u 
nás prodloužilo zhruba o měsíc. Co 
to znamená ve vztahu k vodě?

Celkový roční úhrn srážek u nás 
průměrně zůstává na stejné hodno-
tě, tj. kolem 600 mm v naší oblasti. 
Problém ale je v tom, že při zvyšu-
jící se teplotě a prodlužujícím se 
vegetačním období se již nyní výpar 
zvýšil o 100 mm na až cca 700 mm. 
Současně se charakter srážek mění 
na extrémnější, tedy bouřkové prů-
trže mračen a případné silné deště 
způsobující povodně, které mohou 
střídat dlouhodobá zničující sucha. 
A tato voda se nejenže nestačí vsák-
nout, aby zajistila zásobu rostlinám 
i pitnou vodu lidem, ale způsobuje 
značné škody. A co z toho vyplývá 
pro náš budoucí život?

V této chvíli lidstvu nezbývá než 
se postupně přizpůsobovat těmto 
klimatickým změnám. Snaha snížit 
produkci skleníkových plynů, pokud 
se vůbec podaří, se začne projevo-
vat až po roce 2050 tím, že by se 
trend dalšího oteplování mohl zmír-
ňovat. Přizpůsobování se v našich 
podmínkách znamená soustředit se 
na maximální šetření vodou, zejmé-
na tou pitnou. V praktickém životě 

jde o vysazování rostlin s nižšími 
nároky na vodu (oproti např. „anglic-
kým“ trávníkům, které v létě dokážou 
každý týden spotřebovat neskuteč-
ných 2,5 kubíků vody z každých 100 
m2), rozdělení velkých lánů „větrola-
my“, kde stromy ochlazují nejbližší 
okolí, a mezemi zabraňujícími erozi 
půdy při prudkých deštích, budová-
ním jezírek a jiných vodu zadržují-
cích systémů. Dále je třeba změnit 
intenzivní chemické zemědělství, 
které ve svém důsledku devastuje 
půdu na téměř mrtvou udusanou 
hmotu neschopnou udržet a vsák-
nout dešťovou vodu, na zemědělství 

Městská policie řešila vloni 
více než tisíc událostí
Strážníci Městské policie Mnichovo 
Hradiště řešili v roce 2022 celkem 
1024 událostí. Za celý rok uložili 
168 blokových pokut a v 275 přípa-
dech vyřešili přestupek domluvou. 
Správním orgánům městská policie 
oznamovala 58 přestupků a 33krát 
byla volána k drobným krádežím. 
V 97 případech byla Policií ČR, se 
kterou městská policie úzce spolu-
pracuje, žádána o součinnost. Od 
občanů bylo převzato 40 nálezů 
včetně ztracených psů, kteří byli ve 
většině případů následně předáni 
svým majitelům. 

V rámci prevence městská 
policie spolupracovala s BESIPem  
a Policií ČR, dále pak představova-
la svou činnost na dětských dnech  
a příměstských táborech. Strážníci 
zároveň zabezpečovali dopravní 
výuku na dětském dopravním hřišti.

V současné době čítá jednot-
ka městské policie devět strážníků  
a na desátého je vypsáno výběrové 
řízení. Jednotka aktuálně zajišťuje 
24hodinový provoz.

 V roce 2023 bude městská 
policie vedle své každodenní práce 
připravovat rozšíření kamerového 
systému. Budou vybrány další ka-
merové body a v roce 2024 by mělo 
dojít k samotnému rozšíření. Měst-
ský kamerový dohlížecí systém má 
v tuto chvíli 14 kamerových bodů  
a velkou měrou přispívá k bez-
pečnosti v Mnichově Hradišti. Jen  
v roce 2022 pomohl objasnit několik 
trestných činů.  Systém využívá jak 
městská, tak státní policie.

Petr Kožený,
Městská policie Mn. Hradiště

Každý třetí trestný čin se dnes odehrává v kyberprostoru
Mnichovohradišťští policisté ve spo-
lupráci s městskou policií opět zvý-
šili bezpečnost občanů. V roce 2022 
zaevidovali celkem 281 trestných 
činů, z čehož se jim podařilo zjis-
tit pachatele u 174 trestných činů. 
Procentuální úspěšnost policistů 
dosáhla hranice 62 %, přičemž ce-
lorepublikový průměr je okolo 50 %. 
Nezanedbatelná je i činnost v rámci 
přestupkového řízení, kdy z celkové-
ho počtu 1060 přestupků zdejší poli-
cisté vyřešili 665 v blokovém řízení. 

Trendem dnešní doby se však 
pomalu stává přesun nelegálních 
aktivit do kyberprostoru a tato 
činnost zaujímá podstatný podíl  
v struktuře trestné činnosti. Každý 
třetí trestný čin od začátku roku 2023 
byl totiž spáchán v kyberprostoru.
Prodáváte zboží přes inzerát na pro-
dejních serverech nebo sociálních 
sítích? Dejte pozor na falešné kupu-
jící. Můžete přijít o peníze. 

Podvodníci využívají kontakt-
ních údajů z inzerátů, vydávají se za 
kupující a snaží se prodejce různými 
způsoby manipulovat k provedení 
plateb nebo poskytnutí údajů k pla-
tební kartě apod. Nejčastěji pracují 
pachatelé s podvodnými platebními 

bránami, fiktivními přepravními spo-
lečnostmi nebo falešným příjemcem.

Podvodná platební brána
Cílem této metody je nasmě-

rovat oběť na předem připravený 
phishingový web v podobě platební 
brány. Pro takový web jsou často 
ke zvýšení důvěryhodnosti zneužita 
loga, grafika nebo názvy reálných 
ověřených doručovacích společností 
nebo poskytovatelů služeb. Příkla-
dem je smyšlená služba Bazoš-pay.

Podvodná přepravní společnost
Cílem je opět zmanipulovat oběť 

k zaslání peněz na účet podvod-
níků. V komunikaci často figuruje 
smyšlená přepravní společnost s 
věrohodnými webovými stránkami s 
obvyklými funkcionalitami, jako jsou 
sledování zásilky, chat s technickou 
podporou apod. Fiktivní dopravce se 
snaží navodit iluzi, že jsou peníze za 
prodávané zboží již na cestě, ale je 
nutné vyrovnat přeplatek, nedopla-
tek, zaplatit kauci k uvolnění částky 
apod. Pokud prodávající manipulaci 
podlehne a peníze odešle, přichá-
zejí pod různými záminkami další a 
další výzvy k dalším doplatkům za 

dopravu, přeplatkům aj. Podvodníci 
v tu chvíli již cílí na sunkcostfallacy, 
tedy snahu oběti dotáhnout v tomto 
případě prodej do konce, když už do 
něj vložil peníze. 

Podvodný příjemce
V těchto případech se podvod-

níci snaží vylákat odeslání zboží, 
které nikdy nezaplatí. Adresa pro 
doručení bývá často v zahraničí 
anebo na adrese, kde zboží může 
bezpečně převzít relativně anonym-
ní osoba (doručovací společnost 
u běžných zásilek neřeší, komu je 
zboží předáno).

V některých případech figurují 
platby v kryptoměnách, například 
cestou legitimní platební brány, kde 
oběť „nakoupí“ krypto ve prospěch 
cizí peněženky nebo je oběť navede-
na k vytvoření účtu u směnárny.

Co signalizuje pravděpodobný 
podvod?

•	 Na	 inzerát	 reaguje	 cizi-
nec. Není přitom moc pravděpodob-
né, že si někdo ze zahraničí najde 
český inzerát s běžným zbožím.

•	 Kupující	 požaduje	 ne-
standardní způsob dopravy, napří-

klad prostřednictvím neznámé za-
hraniční přepravní společnosti, nebo 
vyzvednutí zástupcem společnosti.

•	 Kupující	 navrhuje	 ne-
standartní způsob platby. Příkladem 
je zajištění jeho platby „přepravní 
společností“, která peníze uvolní, 
až bude složena záloha nebo bude 
zboží na cestě, nebo platební brána, 
který vyžaduje údaje z platební karty 
prodávajícího.

•	 Kupující	požaduje	platbu	
přes neznámé služby různých ne-
bankovních platebních společností 
nebo chce platit v kryptoměně.

•	 Pro	 připsání	 zaslaných	
peněz má být složena jednorázová 
platba ze strany prodávajícího nebo 
se objeví se komplikace, které vyža-
dují zaslání platby.

•	 Zboží	 má	 být	 odesláno	
ještě před tím, než prodávající obdr-
ží platbu.

•	 Zbystřete	tedy	vždy,	když	
prodej vybočuje ze standardního 
modelu: podám inzerát – ozve se 
zájemce – zaplatí – zašlu zboží 
(popř. zašlu na dobírku).

Jiří Plesar,
Policie ČR

regenerativní, které do půdy zasahu-
je co nejméně, a přesto je schopno 
po prvopočátečním výrazném po-
klesu produkce zhruba na polovinu 
následně dávat úrodu i za poměrně 
nepříznivých klimatických podmínek 
a přitom ještě ukládat do půdy uhlík, 
a tím přispívat k jeho odčerpávání z 
atmosféry (což je už dnes dotováno 
z emisních povolenek). Naopak není 
možné nadále odčerpávat draho-
cennou pitnou vodu z tenčících se 
zásob v podzemí na jiné účely, ne-
boť tato se tvoří hlubokým vsakem 
nyní velmi sníženým. Od roku 2014 
jsou podzemní vody v naší oblasti 

hluboko pod normálem. Současný 
deficit způsobený menším vsakem 
a větším výparem srážek se projeví 
dále až v horizontu mnoha budou-
cích let až desetiletí. Co uděláme 
nyní, poznáme až za 10 a více let.

Jde o nutnou změnu přístupu 
každého jedince ke spotřebě zejmé-
na vody a energií. K tomu všemu je 
nutná účast všech lidí, každý svým 
dílem, neboť jen společně můžeme 
překonávat problémy s klimatickou 
změnou spojené.

Patrik Lacina, 
meteorolog
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V divadle uvidíte Nárožného, 
Donutila nebo Štěpánovou
Březnová nabídka Klubu Mn. Hradi-
ště s.r.o. je různorodá a zve na se-
tkání s řadou známých umělců.

Milionový údržbář
Druhého března nás čeká před-

stavení mimo předplatné, a to Mili-
onový údržbář s Petrem Nárožným 
a Veronikou Freimanovou v hlavních 
rolích. Jako milionář zklamal. Uspěje 
jako bezdomovec? Séverinu opustil 
manžel Jean Pierre před dvaceti 
lety. Opuštěná a na mizině si zalo-
žila vlastní vydavatelství, které teď 
prosperuje. Jednoho dne se její ex 
objeví před dveřmi jako zruinovaný 
muž bez střechy nad hlavou. Jean 
Pierre přišel, aby se omluvil, a jako 
nezaměstnaný se vlastně zeptal i na 
práci. Dále hrají: Zuzana Žáková / 
Anna Kotlíková, Robert Hájek / Mar-
tin Zahálka ml., Antonín Procházka / 
Vasil Fridrich, Vasil Fridrich / Antonín 
Procházka, Lucie Zedníčková / Ště-
pánka Křesťanová. Vstupenky jsou  
k dispozici v městském informačním 
centru nebo na webu města.

Krásná vzpomínka
Březnové abonentní předsta-

vení bude v podáví divadla Ungelt, 
které uvede hru Krásná vzpomínka. 
Jaké to je být pianistou nejhorší zpě-
vačky všech dob? Bizarní příběh 
Florence Foster Jenkinsové bude 
plný živě hrané jazzové i operní hud-
by. Role svérázné operní pěvkyně 
se chopila Bára Štěpánová, v jejímž 
podání diváci uslyší slavné sopráno-
vé árie, včetně koloraturní Mozarto-
vy Královny noci či Gounodovy Ave 
Maria. Hrají: Bára Štěpánová a Ond-
řej Brousek. Hru uvedeme 7. března.

Od vznešeného k živelnému
9. března nám Magdaléna 

Hrudová (absolventka Janáčkovy 
konzervatoře v Ostravě a brněnské 
JAMU) v rámci svého klavírního 
koncertu zahraje skladby Johanne-
se Brahmse, Johanna Sebastiana 
Bacha, Sergeje Rachmaninova, 

Mnichovohradišťská jarní písnička se vrací
Festival sborového zpěvu Mnichovo-
hradišťská jarní písnička se poprvé 
konal v našem městě v roce 1993. 
Tehdy na jediném koncertu v měst-
ském divadle zazpívalo celkem osm 
dětských pěveckých sborů. V násle-
dujícím roce to byly už tři koncerty 
a vystoupilo 20 pěveckých sborů z 
celé republiky a jeden sbor ze zahra-
ničí. Ve stejném duchu se uskuteč-
nilo ještě deset ročníků.  Mnichovo 

Hradiště hostilo celkem přes 120 
dětských pěveckých sborů z celé 
republiky, mnohé z nich opakovaně.

V roce 2007 proběhl 11. roč-
ník a následovala 15letá pauza. V 
loňském roce jsme připravovali 12. 
ročník, ale covidová doba byla proti, 
podařilo se uskutečnit pouze koncert 
smíšených pěveckých sborů. Letos 
se festival rozjíždí v plné síle. 

V dubnu se uskuteční dva kon-

certy na sále Základní školy Stu-
dentská – přípravné dětské pěvecké 
sbory a koncertní dětské pěvecké 
sbory, v květnu pak proběhne setká-
ní smíšených dospělých pěveckých  
sborů v kapli sv. Anny.

Hostiteli jsou pěvecké sbory Ko-
ťata, Zvonečky, Zvonky a Continuo.

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Březnovou filmovou nabídku doplňuje 
promítání k Mezinárodnímu dni žen
První jarní měsíc teplo ještě nejspíš 
nepřinese, proč tedy večer nevyrazit 
do kina? Určitě bude z čeho vybírat! 

Pět nových českých filmů uvi-
díte v závěru měsíce. Budou to dvě 
komedie, Zatmění a Buď chlap! Za-
tmění je komediální drama o bizarní 
automobilové bouračce na opuštěné 
silnici při zatmění Měsíce. Kdo máte 
rádi Jakuba Štáfka, přijďte, hraje 
hlavní roli! V komedii Buď chlap! 
hrají Jakub Prachař, Tereza Ramba  
a Ondřej Sokol a jak název napoví-
dá, jde o příběh o muži, který i přes 
svůj téměř střední věk stále není 
samostatný. Dále uvedeme dva do-
kumentární snímky. Šťastně až na 
věky režírovala úspěšná dokumen-
taristka Jana Počtová a tématem 
jsou neobvyklé typy partnerských 
vztahů v současné mladé generaci. 
Film Velké nic je dílem také zná-
mého tvůrce Víta Klusáka, jehož 
snímek V síti zastavily krátce po pre-
miéře v roce 2020 restrikce kvůli co-
vidu. A právě covid a jeho vliv na dva  
a půl roku existence Česka je téma-
tem zmíněného filmu. Poslední no-
vinkou je rodinný film Děti Nagana, 
který je poctou 25. výročí vítězství 
českých hokejistů na olympiádě  
v Naganu. Film není o ledním hokeji, 
ani nevzpomíná na tehdejší turnaj, 
ale je o skupině malých chlapců, 
kteří se pod vlivem tohoto úspěchu 
pustili do hokeje s tenisákem a těši-
li se hlavně na velký zápas s kluky  
z vedlejší vesnice.

Z nových zahraničních filmů 
uvidíte oceňované drama Velryba  
s Brandonem Fraserem v hlavní roli 
chorobně obézního muže a stejně 

kvalitní hudební drama Tár s Cate 
Blanchett jako dirigentkou velkého 
orchestru, pro kterou je hudba vším, 
ale která má v soukromí problémy. 
Oba tyto filmy mají několik nomina-
cí na letošního Oscara. Komediální 
thriller Medvěd na koksu byl natočen 
podle skutečné události, kdy v roce 
1985 nalezl medvěd v lese v Ken-
tucky pytel s kokainem, vyhozený 
z letadla pašerákem. Zkonzumoval 
ho několik kilogramů a na následky 
samozřejmě uhynul. Přinášíme také 
žánr sci-fi, který zastupije snímek 
65. Je o vesmírné lodi, která musí 
nouzově přistát na neznámé plane-
tě, což je Země v dávné minulosti 
druhohor a dinosaurů před 65 mili-
ony let! Fanoušky fantasy žánru jistě 
potěší snímek inspirovaný hrou Dra-
čí doupě Dungeons&Dragons: Čest 
zlodějů. Uvedeme ještě britskou 
komedii Láska podle plánu o tom, 
že základem dobrého manželství 

Sokolská tančírna: v sokolovně začaly 
pravidelné taneční večery pro veřejnost
V sobotu 4. února se v sokolovně 
uskutečnila první tančírna pro ve-
řejnost. Akce byla zorganizována v 
rámci oslav 160. výročí vzniku So-
kola Mnichovo Hradiště a měla velký 
úspěch. Akci bychom rádi pravidelně 
každý měsíc opakovali a nabízeli ji 
veřejnosti jako příležitost k tanci a 
neformálnímu posezení v prostorách 
sokolovny. 

Příští tančírna se uskuteční 
v sobotu 18. března od 19 hodin. 
Drobné občerstvení bude na místě 
připraveno, je však možné vzít si s 
sebou občerstvení vlastní nebo si jej 
zakoupit v baru ENZO, který je ze 
sokolovny přístupný. Určitě s sebou 
však nezapomeňte vzít taneční nebo 
společenskou obuv. Vstupné činí 50 

nemusí být jen cit, ale svou význam-
nou roli hraje i rozum. 

Dopolední středeční projekce 
nabídnou české filmy Grand Prix  
a Přání k narozeninám.

Na první jarní den 21. března 
vás pozveme na poslední cesto-
pisnou přednášku před dlouhou 
pauzou. Má název S Kubou po naší 
krásné planetě a vystoupí s ní handi-
capovaný cestovatel Jakub Greschl. 
Ve svém vyprávění vás seznámí  
s 38 zeměmi, kterými projel.

U příležitosti Mezinárodního 
dne žen pořádá vedení města Mni-
chovo Hradiště opět promítání pro 
ženy zdarma. Uvedeme českou ro-
mantickou komedii Ostrov.

Přejeme vám krásné jarní dny 
plné zdraví a síly a rádi se s vámi 
uvidíme v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Kč na osobu. Budeme se těšit na vi-
děnou! Se sokolským NAZDAR!

Aleš Rychlý,
Sokol Mnichovo Hradiště

Miloslava Kabeláče a Bohuslava 
Martinů.

Král Sedmilhář
Dětem se v sobotu 11. března 

v divadle představí zlá kněžna Ka-
teřina, která nechala vyhlásit, že dá 
svou knížecí korunu a mnoho peněz 
tomu, kdo jí řekne takovou lež, že 
tomu sama neuvěří. A tak se pod-
koní Martin rozhodne zkusit štěstí. 
Vydá se za kněžnou na zámek  
a cestou potká kouzelnou stařenku, 
která mu dobře poradí. Martin pak 
přelstí kněžnu a stane se králem 
Sedmilhářem.

Techtle Mechtle: dokud nás smrt 
nerozdělí

15. března přijede nejúspěš-
nější česká travesti show Techtle 
Mechtle s novou divadelní show 
„Dokud nás smrt nerozdělí“. Travesti 
skupina si tentokrát posvítí na to, jak 
vypadá takové manželství po 30 le-
tech pod jednou střechou.

Miroslav Donutil: Na kus řeči…
Miroslav Donutil míří 28. března 

do Mnichova Hradiště s novým pro-
gramem! V talk show Na kus řeči… 
bude známý herec vyprávět vlastní 
zážitky a příběhy, ale zavzpomíná  
i na své přátele. Program sestává  
z nových příběhů, takže se máte na 

co těšit. Vstupenky jsou v předprodeji  
v síti Ticketportal.

Mlčeti zlato (předprodej)
Na jaro jsme si pro vás připravili 

představení Mlčeti zlato v hlavních 
rolích s Janem Čenským a Danou 
Morávkovou. Gaspard a Clémence 
jsou ještě relativně mladí senio-
ři s velmi slušným důchodem, žijí  
v krásném bytě a jsou spokojení. 
Ovšem jen do dne, kdy před nimi 
dojde mezi jejich synem Lucasem 
a snachou Manon k prudké hádce. 
Manon má totiž milence a odjíždí  
s ním na dovolenou. Když oba mla-
dí odejdou, dojde mezi manželský-
mi partnery k debatě na téma, co  
s nimi dál. Má se Lucas rozvést? 
Gaspard je pro, Clémence proti. Ne-
trvá dlouho, názory se vyměňují stá-
le rychleji, až dojde k jisté verbální 
nešikovnosti a na světlo vyplouvají 
dlouho zasunutá tajemství. Šok, 
úžas, ohromení… Určitým věcem je 
moudré se vyhnout. Ne každá prav-
da je hezká a některá může ublížit. 
Tak proč s ní chodit ven. Dále hra-
jí: František Skopal / Robert Hájek, 
Dominika Býmová / Ivana Korolová 
/ Karolína Vágnerová. V předprodeji 
v informačním centru od 6. března.

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

Veronika Freimanová a Petr Nárožný. Děti uvidí pohádku Král Sedmilhář.

Divadelní soubor Tyl letos 
slaví 190 let od založení
Vážení sousedé, spoluobčané, příz-
nivci divadla a zvláště toho ochotnic-
kého. Zveme vás na představení hry 
Loupežníci na Chlumu do domu čp. 
93, kterou si pro vás připravil Spolek 
divadelních ochotníků Tyl...

Asi tak nějak mohlo vypadat 
pozvání na představení našich před-
chůdců v roce 1833, kterým byl za-
hájen provoz v nově zrekonstruova-
ném zámeckém divadle. Od tohoto 
roku počítáme historii ochotnického 
souboru Tyl v Mnichově Hradišti.  
A to znamená jediné – slavíme! 

Ano, v letošním roce oslavíme 
výročí 190 let od vzniku našeho sou-
boru. Oslavíme ho s vámi a doufá-
me, že i vy s námi. A co konkrétního  

si pro vás chystáme? 
Jako první jsme vytvořili stolní 

kalendář pro letošní rok sestávající  
z fotografií z našich her, které jsme 
pro vás během let odehráli. Kalendář 
je k dostání za symbolickou cenu  
v prodejně Drůbež RAMIR v Turnov-
ské ulici.

Jako další chystáme na pod-
zim kratičké představení Poklad na 
Valečově, které doplníme ukázkami  
z našich nejoblíbenějších her.

Ještě před naším společným 
podzimním večerem pro vás ale 
chystáme jedno horké letní překva-
pení. Co to bude? Brzy se dozvíte!

DS Tyl Mnichovo Hradiště

MSK zve na karneval 
do Posilovny

V neděli 5. března dostanou děti, 
které se rády převlékají do kostýmů, 
možnost proměnit se v libovolnou 
masku a zařádit si na maškarním 
karnevalu, který na sále Rock Posi-
lovna Mnichovo Hradiště připravuje 
Mnichovohradišťský SK. Součástí 
akce bude hudba, tanec a soutěž 
o nejlepší masky. Vstupné činí 100 
Kč na dětského účastníka, doprovod 
má vstup bezplatný. (wes)
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Vernisáž výstavy Davida 
Brože zaplnila Konírnu

Na vernisáž výstavy Davida Brože,  
bývalého žáka ZUŠ Mnichovo Hra-
diště, přišlo 1. února neskutečné 
množství návštěvníků. Není divu, 
David byl pro svou přátelskou pova-
hu velmi oblíbený. Do Galerie Konír-
na se ale nakonec všichni vešli. 

V úvodu krásně hovořili po-
slanec a místostarosta Ondřej Lo-
chman a malíř Pavel Vašíček. Oba 
byli Davidovými spolužáky, první 
ze základní školy, druhý ze Střední 
uměleckoprůmyslové školy v Tur-
nově. Následovala působivá hra na 
příčné flétny naší žákyně Adélky 
Seidlové a paní učitelky Jitky Jaku-
bovičové. 

Rodina Davida Brože zapůjčila 
k výstavě soubory akvarelů, ole-
jomalby, ale i fotografie jeho prací 
se dřevem, nábytku s intarziemi  
a také postavy z vyřezávaného bet-
léma. Šperk s broušeným kamenem 

zastupuje původní Davidův obor – 
broušení a rytí drahých kamenů. Na 
výstavě je také vystavena fotografie 
jeho maturitní práce z této doby.

V článku o výstavě, který vyšel 
v minulém čísle Kamelotu, nejsou 
vzhledem k termínu závěrky pří-
spěvků úplné údaje o vernisáži, za 
což se omlouváme.

K návštěvě výstavy vás nyní sr-
dečně zveme. Pro velký zájem bude 
prodloužena do soboty 11. března. 
K vidění bude vždy ve středu od 15 
do 17 hodin a v sobotu od 9 do 12 
hodin. 

Ve středu 15. března bude Ga-
lerie Konírna od  17 hodin dějištěm 
vernisáže další výstavy, tentokrát  
skupiny čtyř pražských výtvarnic.

Eva Ševců,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Co je nového v knihovně?
V loňském roce se naše knihovna 
zapojila do programu Krajské vědec-
ké knihovny v Kladně, která nabízí 
knihovnám možnost objednávat si 
z jejich fondu dlouhodobé soubory 
naučné literatury. My jsme tuto mož-
nost přivítali, protože si tímto způ-
sobem můžeme na rok nebo i déle 
půjčit drahé knihy ze všech oblastí. 
U nás je nejžádanější literatura vá-
lečná, životopisná, knihy o osobním 
rozvoji, cestopisy a knihy na politická 
témata. 

Nyní knihy dorazily k nám a jsou 
k dispozici čtenářům. Můžete je najít 
v našem on-line katalogu se signa-
turou VF nebo prostě přijít a knihy si 
u nás prohlížet, číst nebo si je půjčit 
domů. 

Pro bližší představu uvedu kon-
krétní tituly. Z oblasti životopisů se 
jedná například o knihy: Josef Ma-
reš: Moje případy z 1. oddělení (kni-
ha rozhovorů s kriminalistou, který 
se podílel na scénářích úspěšného 
televizního seriálu), Jim Quillen: 
Vězněm v Alcatrazu (očité svědec-
tví dramatického pokusu o útěk  
z nejstřeženější věznice světa), Da-
vid Lukšů: Žít jako Holík, Ladislav 
Vízek: Pro lidi jsem Láďa, Michal 
Bystrov: Waldemar Matuška.

Z válečné literatury: Andrew 
Morton: Zrazená koruna (autor čer-
pal podklady k této knize z tajných 
dokumentů  FBI, z německých, 
sovětských i britských archivů a od-
krývá tajemství milostného vztahu 
mezi Wallis Simpsnovou a britským 

králem Edwardem VIII. Napojení to-
hoto páru na německou aristokracii  
i Hitlera dosud zůstávalo tajem-
stvím),  Stephan Talty: Smrt řezníka 
z Rigy (jak agent Mosadu zlikvidoval 
vraha lotyšských Židů), Bill Yenne: 
Bílá růže ze Stalingradu (životní 
příběh Lidije Litvjakové, největšího 
ženského leteckého esa všech dob).

Z cestopisů za pozornost stojí 
Colin O‘Brady: Nedosažitelné pr-
venství (příběh muže, který se vy-
dal sám napříč Antarktidou), Radek 
Jaroš: Hory shora (zážitky známého 
horolezce ze sedmi osmitisícovek), 
David Attenborough: Výpravy na 
druhý konec světa nebo Leoš Šimá-
nek: Amerikou po hřebenech hor.

Knihy o politice: Karel Hvížďala: 
Evropa, Rusko, teroristé a běženci 
(kniha rozhovorů se státníky a poli-
tiky o současných problémech Ev-
ropy a České republiky). Robert D. 
Kaplan: Pomsta geografie (co mapy 
vyprávějí o příštích konfliktech a boji 
proti osudu).

Velké množství knih je věnová-
no osobnímu rozvoji: jak se vyhnout 
syndromu vyhoření, najít duševní 
klid, jak opustit nezdravé vztahy a žít 
svůj život co nejlépe a s radostí.

Kromě našich běžných novi-
nek, které přibývají každý týden, si 
můžete přijít vypůjčit i tyto novinky  
z naučné literatury.

Jana Jedličková,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Letošní rok je v Mnichově Hradišti 
rokem LIAZu. Z bran zdejšího zá-
vodu vyjel první nákladní automobil 
značky LIAZ před 70 lety a před 20 
lety jej opustil poslední speciál po-
stavený pro Rally Dakar. V sobotu 
27. května si tak budou mít co připo-
mínat nejen milovníci nákladních au-
tomobilů, Dakaru, veteránů, ale také 
pamětníci a bývalí zaměstnanci.

Na náměstí, na dopravním ter-
minále a na náměstíčku u tzv. litých 
domků bude vystaveno sedm desí-
tek nákladních vozů značky LIAZ, 
po městě budou zájemce vozit his-
torické autobusy, které budou svá-
žet návštěvníky i z Mladé Boleslavi  
a Jablonce nad Nisou, milovníci 
Rally Dakar se setkají s legendár-

Ve středu 15. února v podvečer se 
knihovna zcela zaplnila návštěvníky, 
kteří si přišli poslechnout ukázky  
z knihy veršů Vnitřní země mladého 
básníka Vojtěcha Jana Kotka alias 
Woÿty. Ten píše velmi zajímavé ver-
še a sám je přednášel čtyřem de-
sítkám posluchačů všech věkových 
kategorií. 

Přednes básní moc pěkně do-
plnily hudební mezihry, o které se 

postaral Martin Forst a Petr Beran. 
O organizaci i zajištění občerstve-
ní se postarala Lucie Beranová, 
které tímto ještě jednou děkujeme 
za příjemný průběh večera. Knihu 
mladého autora je možné si zapůjčit  
v městské knihovně.

Lucie Krausová,
Městská knihovna Mn. Hradiště

Odpoledne s poezií

70 let LIAZu v Mnichově Hradišti představí 
jezdce z Dakaru i hvězdného moderátora

Státní zámek Mnichovo Hradiště v roce 2023
V letošním roce probíhá již delší 
dobu chystaná výměna generací 
ve vedení zámku. Po 30 letech se 
loučí a odcházejí do penze správce 
zámku Radovan Chmel a správce 
depozitáře Ing. Soňa Švábová. Mís-
to nich bude od 1. dubna jmenována 
do funkce vedoucího správy památ-
kového objektu, po loňském červno-
vém výběrovém řízení, PhDr. Šárka 
Kovaříková a správcem depozitáře 
(mobiliáře a knihovního fondu) se 
stane Bc. Jana Baťková.

Předávání zámku je velmi ná-
ročným procesem, který běží od 
6. září 2022 a bude ukončen k 31. 
březnu. Jedná se o období komisi-
onálních předávacích inventur 40 
tisíc položek sbírkových předmětů 
(mobiliáře) a 20 tisíc položek kniž-
ních svazků, klíčů, budov, staveb, 
předmětů, strojů atd., které probíhají 
velmi pečlivě i díky pořízené elek-

tronické evidenci a relativně rychleji 
než v dobách minulých.

Připravuje se však i pokračování 
jak zaběhnutých kulturních akcí (ne-
dělní pohádková dopoledne, Hrado-
zámecká noc, divadelní představení 
na nádvoří zámku), tak i nových 
akcí. Bohužel vše se odvíjí od výše 
přidělených finančních prostředků, 

tedy i rozsah jednotlivých akcí. 
Bude probíhat restaurování por-

trétů rodu Harrachů, které by mělo 
být podpořeno z programu Minis-
terstva kultury a Národního památ-
kového ústavu „Po stopách šlechtic-
kých rodů – Harrachové: vznešenost 
zavazuje“. Jedná se o dva portréty, 
manželky Albrechta z Valdštejna 

Isabelly, roz. z Harrachu, a jejího 
bratra kardinála Arnošta Vojtěcha z 
Harrachu, které jsou vybrány i u pří-
ležitosti 400. výročí sňatku Isabelly z 
Harrachu a Albrechta z Valdštejna, 
kterému kardinál Arnošt Vojtěch z 
Harrachu velkou měrou přispěl. V 
rámci tohoto grantu se připravuje i 
elektronická galerie harrachovských 
portrétů.

Počítá se i s rekonstrukcemi 
ohradní zdi v další etapě, oken 
zámku, střech koníren, pláště kláš-
tera atd., které se odvíjí od výše 
přidělených či získaných finančních 
prostředků.

Sezóna bude zahájena tradiční 
komentovanou prohlídkou zákulisí 
zámeckého divadla 1. a 2. dubna v 
10:30 hodin.

 
Soňa Švábová, NPÚ,

Státní zámek Mnichovo Hradiště

Úvodní slovo měli Ondřej Lochman a Pavel Vašíček. Foto: Pavel Ševců Program centra pro rodinu Náruč běží 
na plné obrátky i v roce 2023
V lednu se rozběhl další semestr 
pravidelných kurzů, které jsou až 
na jedno poslední místo v pondělí 
od 9 hodin plně obsazeny. Velkému 
úspěchu se těší nově zařazený kurz 
s montessori prvky pro děti od dvou 
let. Pro zájemce jsme ve Volnočaso-
vém centru k dispozici s programem 
Náruče, otevřenou herničkou a pora-
denstvím mimo úterý každý všední 
den od 9 do 12 hodin.

Leden utekl jako voda a únor 
jako by nebyl. Pošmourné dny jsme 
v prvních měsících nového roku 
zpestřovali našim klientům širokou 
nabídkou jednorázových akcí. Be-
sedy a workshopy zaměřené na 
duševní zdraví, anglická konverzace 
s rodilou mluvčí i zdravé nastavení 
rodinného rozpočtu na mateřské do-

volené měly kladné ohlasy. Rodiče 
mají nově jednou v měsíci možnost 
setkání a sdílení mateřských radostí 
i starostí s dulou.

V měsíci březnu přinášíme ro-
dičům téma mateřských školek a to 
hned dvakrát. Nevíte kam, kdy a jak 
dát přihlášku do školky? Jaké mají 
školky v Mnichově Hradišti a okolí 
studijní programy? Praktické rady 
a shrnutí možností nám přednesou 
kolegyně z MAP III Mnichovohra-
dišťsko. Ke konci měsíce března se 
na téma školek podíváme z pohle-
du dětské psycholožky a ředitelky 
Mateřské školy Březina. Budeme si 
mimo jiné povídat o tom, co by měly 
děti před nástupem umět a jak jim 
nástup do školky usnadnit.

Za zmínku stojí také dubnová 

akce Zdravé obouvání, kde nám 
fyzioterapeutka představí podometr 
– diagnostické zařízení, pomocí nějž 
si budete moci vyšetřit plochonoží. 
Další zajímavé informace a možnos-
ti obouvání nám s praktickými ukáz-
kami sortimentu (a možností nákupu 
dětských bot) doplní zástupci z pro-
dejny Bosé Jizerky.

I v dalších měsících nás čeká 
kromě pravidelného programu mno-
ho zajímavých besed, proto sledujte 
naše webové stránky www.naruc.cz 
nebo FB skupinu Náruč Mnichovo 
Hradiště. Těšíme se na vaši návště-
vu. 

Monika Muchková,
Náruč Mnichovo Hradiště

ními jezdci, kteří na extrémní závod 
zavzpomínají, a akce nabídne také 
výstavy, filmovou projekci v kině, 
spanilé jízdy, kulturní program a sa-
mozřejmě pestré občerstvení. O tom 
všem už Kamelot vesměs informo-
val, co je ale nového?

Organizátoři navázali spolupráci 
s Janem Říhou, redaktorem a mo-
derátorem televizního pořadu Auto-
salon, ale také pravidelným účast-
níkem Rally Dakar, které o závodě 
napsal několik knih. Ten bude uvádět 
celodenní program včetně besedy  
s dakarskými jezdci. Pozvání na akci 
přijal Jiří Moskal, který za volantem 
vozu značky LIAZ obsadil na Daka-
ru v roce 1988 v kategorii kamionů 
2. místo, dále Martin Macík, Pavel 

Záleský, Josef Brzobohatý ml., Jan 
Filip nebo Bohuslav Vonšovský. 
Sběratelé autogramů si budou moci 
piloty i navigátory nechat podepsat.

Na akci bude k vidění průřez 
modelovými řadami LIAZu od 50. 
let do roku 2003, takže se bude 
jistě hojně vzpomínat. K vidění bu-
dou veterány i provozní vozy, sklá-
pěčky, tahače i vozy se speciálními 
nástavbami. Ty nejzajímavější vozy 
a účastníky budeme postupně před-
stavovat na sociálních sítích města.

Už od března se v prostoru 
náměstí budou postupně objevovat 
výstavní panely z dílny městské-
ho muzea, které představí feno-
mén LIAZ z řady různých pohledů  
a přinesou rovněž nově zpracované 

vzpomínky pamětníků. Na akci bude 
možné zakoupit drobnou publikaci 
o historii národního podniku, jehož 
vozy se vyvážely do celého světa 
včetně exotických destinací, jako je 
Argentina nebo Tanzanie.

Organizátoři se v tuto chvíli 
rovněž obracejí na případné zájem-
ce z řad veřejnosti, kteří by se do 
zajištění akce 27. května měli chuť 
zapojit. Hledají se dobrovolníci, kteří 
by poskytli účastníkům akce běžný 
informační a organizační servis,  
i pamětníci, kteří by dovedli o LIAZu 
zasvěceně pohovořit. Spolupráce 
bude honorována. Obracet se mů-
žete na dominik.maly@klubmh.cz.

Martin Weiss

Seniorský výlet
Mladoboleslavský spolek Senioři 
nejen sobě zve zájemce z Mnicho-
vohradišťska na březnový výlet, na 
který vypravuje autobus s možností 
nástupu v Mnichově Hradišti, Ve-
selé a Bakově nad Jizerou. V úterý 
21. března bude cílem výletníků 
obec Lindava a tamní sklárna Aje-
to a následně město Cvikov a jeho 
pivovar. Na obou místech proběhne 
komentovaná prohlídka provozu s 
průvodcem. Autobus bude vyrážet v 
8:30 hodin od Domu kultury v Mladé 
Boleslavi, vrátí se sem v cca 16:30 
hodin. Cena za dopravu činí 240 
Kč. Přihlašování je možné e-mailem 
na adrese info@seniorinejensobe.
cz, osobně v kanceláři sekretariátu 
společnosti Malyra s. r. o. (Na Návsi 
229, Mnichovo Hradiště – Veselá, 
PO–PÁ 8:00–14:00) nebo na praco-
višti fyzioterapie Malyry (Víta Nejed-
lého 596, Mnichovo Hradiště). (wes)
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Gymnázium slaví sedmdesát let
V roce 2023 si mnichovohradišťské 
gymnázium připomíná již 70 let 
své existence. Je to tak akorát na 
to, abychom mohli mluvit o škole  
s novodobou tradicí a jistou konti-
nuitou působení, na druhé straně se 
stále ještě můžeme osobně potkat 
i s jejími prvními absolventy. Právě 
zástupci první maturitní třídy z roku 
1956 se stejně jako generace dal-
ších studentů ke škole dodnes rádi 
hlásí a těší se také na setkání v rám-
ci oslav v červnu tohoto roku.

Podívejme se krátce do historie: 
1. září 1953 byla v Mnichově Hradišti 
založena jedenáctiletá střední škola 
– ta poskytovala všeobecné střední 
vzdělání s maturitou a spojovala 
dnešní základní a středoškolské 
vzdělání. Od roku 1961 pak již fun-
guje samostatně střední všeobecně 
vzdělávací škola, která byla v roce 
1968 transformována na  gymnázi-
um se čtyřletou délkou studia. V roce 
1990 přibylo víceleté gymnázium, 
nejdříve sedmileté, od roku 1995 
pak osmileté. 

V současnosti studuje na Gym-
náziu Mnichovo Hradiště 320 stu-
dentů (přesněji dle platné legislativy 
žáků) ve 12 třídách (čtyři třídy čtyř-
letého a osm tříd osmiletého cyklu). 
Škola i nadále poskytuje všeobecné 
střední vzdělání zakončené maturi-
tou, nabídkou volitelných předmětů 

ale dává i možnost profilace. 
Jak budeme slavit? Již nyní 

pracujeme intenzivně na přípravě 
výročního almanachu – chceme  
v něm připomenout historii školy, za-
vzpomínat na její výrazné osobnosti, 
připomenout si i osobní zážitky ze 
školních let, upozornit na zajímavé 

absolventy, a samozřejmě také před-
stavit její současné fungování. Vlast-
ní oslavy pak proběhnou v červnu – 
v pátek 9. června pozveme zájemce 
do místního kina na komentovanou 
virtuální procházku historií školy, 
kterou připravili pracovníci Muzea 
města Mnichovo Hradiště (moc jim 
děkujeme za spolupráci). V sobotu 
10. června se budova gymnázia ve 
Studentské ulici na celý den otevře 
pro veřejnost – na programu bude 
studentská akademie, prohlídka 
školy a především spousta setkání: 
studentů s učiteli, spolužáků, býva-
lých kolegů…

Zapište si tedy do kalendáře, že 
v sobotu 10. června se jde po letech 
zase do školy, na „gympl“ na kopeč-
ku, pozvěte své spolužáky a nejlépe 
rovnou zorganizujte abiturientský 
sraz. Nebo se prostě přijďte jen tak 
potkat.

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Únor ve školce v Mírové ve znamení zimních sportů, loutek i tematických dnů 
Únor v naší mateřské škole jsme 
zahájili zimními sporty a olympiádou 
na školní zahradě. Děti měly mož-
nost vyzkoušet si například lyžování, 
bobování, curling, jízdu na lopatách, 
hokej a biatlon. S dětmi jsme si o 
zimních sportech a olympiádě poví-
dali a prozkoumali jsme některé jim 
méně známé. 

Zkoumali jsme také lidské tělo. 
Přijel nás navštívit pan MUDr. Šváb, 
který dětem vyprávěl o zdraví, nemo-
cech a ukázal jim lékařské pomůcky, 
jako je například fonendoskop. 

Naše školka se zapojila do 
projektu Amélie, v rámci kterého 

děti i jejich rodiče vytvářeli tulipány 
ze všech možných materiálů. Ve 
vstupní chodbě tak vznikla krásná 
výstava, která následně putovala do 
nemocnice do Liberce na podporu 
onkologických pacientů. 

Loutkové představení O Šíp-
kové Růžence nám přijel zahrát 
Štěpán Tuček. Děti měly možnost si 
loutky prohlédnout zblízka a vyzkou-
šet si, jak se s nimi manipuluje.

Šmoulí den plný her a zábavy si 
užily děti ve třídě Hruštička. Všichni 
se převlékli do kostýmů Šmoulů a 
nabarvili si obličeje na modro. Pak je 
čekala diskotéka a spousty zajíma-

vých aktivit.
Pro rodiče a jejich děti pro-

běhla akce „Co už umím a znám“.
Především předškolní děti si mohly 
vyzkoušet na stanovištích po celé 
školce svoje znalosti a dovednosti 
potřebné k zápisu do školy. Následo-
vala beseda na téma školní zralost s 
Mgr. Janou Vízkovou. 

Ke konci února proběhla celo-
školková akce Pohádkové klubíčko. 
Každý den v jednom týdnu děti pro-
žívaly pohádku podle toho, kam je 
klubíčko vlny zavedlo. Ve třídě Vče-
lička měl dědek problém s taháním 
řepy, ve Sluníčku to vonělo čerstvý-

mi koblížky a v Jablíčku na děti čekal 
vlk, který prasátkům boural jejich do-
mečky. Ve Hruštičce to také vonělo, 
ale perníčkem, který ježibabě loupali 
Mařenka s Jeníčkem. V Berušce pla-
kal Budulínek v liščí noře. 

Nejmenší děti ze třídy Motýlek 
zatím po školce neputovaly. Celý tý-
den si naši nejmladší kamarádi hráli 
s pohádkami ve své třídě.  V závěru 
měsíce proběhla zajímavá divadelní 
představení a karneval. Ale o tom až 
příště.

Michaela Novotná,
Mateřská škola Mírová

V hudební soutěži pokračují muzikanti do krajského kola
Sál Základní umělecké školy Mni-
chovo Hradiště byl v únoru místem 
konání okresních kol soutěží žáků 
základních uměleckých škol. 

Ve čtvrtek 9. února  tu Pavel 
Maděra a  Evelína Milerová hráli 
na elektronické klávesové nástroje 
(EKN) soudobé moderní  jazzové, 
swingové skladby i hudbu s výraz-
ným jihoamerickým akcentem. Eve-
línu i Pavla připravil dlouholetý peda-
gog a vynikající muzikant František 
Kozderka. Porota, ve složení Václav 
Novák, Jan Čížek a předsedkyně 
poroty Jana Mlčochová, nechala 
Pavla i Evelínu postoupit do krajské-
ho kola. 

V úterý 14. února  se konala 
soutěž dechových souborů. Roz-
hodnutím poroty (Pavel Korf, Rudolf 
Miler a předseda poroty Jan Pařík)  
postoupil do krajského kola z naší 
ZUŠ saxofonový kvartet (Anastázie 
Kratochvílová, Magdaléna Milerová, 

Anežka Nigrínová, Kristýna Pěničko-
vá) pedagoga Kryštofa Křemenáka  
a žesťové duo (baryton Marek Von-
dráček, pozoun Luděk Maděra) 
pedagoga Mirka Nováčka. Ze ZUŠ 
Mladá Boleslav postoupily dva sou-

bory zobcových fléten. Soutěžní 
program vždy obsahoval skladby 
nejméně dvou období (například 
baroko a hudba 20. století)  a také 
časový limit. 

Soutěže proběhly v klidné  

a přátelské atmosféře. Krajská kola 
se odehrají v březnu v ZUŠ Nym-
burk a ZUŠ Kralupy nad Vltavou.

Jan Čížek,
ZUŠ Mnichovo Hradiště

Kemp vítězů míří opět do 
našeho města!
Stejně jako vloni, tak i během letoš-
ních letních prázdnin se v Mnichově 
Hradišti dočkáme sportovního pří-
městského tábora s názvem Kemp 
vítězů, za jehož založením stojí 
úspěšní čeští atleti Denisa Helcele-
tová (dříve Rosolová) a Adam Se-
bastian Helcelet. Ten se letos usku-
teční ve dvou bězích v termínech od 
7. do 11. a od 21. do 25. srpna.

Projekt pod patronátem českých 
olympioniků se zaměřuje na děti ze 
základních škol, které pod vedením 
zkušených trenérů zažijí týden plný 
pohybu, rozvoje mentálních schop-
ností a zdravého životního stylu.

Kromě toho, že účastníci Kem-
pu vítězů tráví každý den sportem, 
zejména zaměřeným na atletické 
základy, hry a pohybové dovednosti, 
dočkají se i návštěvy olympijského 
sportovce, se kterým si budou moci 
zatrénovat, vyslechnout jeho rady a 
zeptat se na cokoliv, co je od profe-
sionálního sportovce může zajímat.

Organizátoři si zakládají na indi-
viduálním přístupu k dětem, proto je 
kapacita omezena pouze 40 místy. 
Pokud chcete vaše dítě svěřit do ru-
kou profesionálních trenérů a olym-
pioniků, máte už nyní možnost regis-
trace na webových stránkách www.
kempvitezu.cz, kde také naleznete 
všechny důležité informace. Můžete 
také kontaktovat přímo organizátory 
na e-mailu info@kempvitezu.cz.

Lenka Koubková,
Kemp vítězů

Ilustrační foto z jubilejních oslav v roce 2013.
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KALENDÁR AKCÍˇ

10. BŘEZNA, 20:00
ZATMĚNÍ

8. BŘEZNA, 19:00, PROMÍTÁNÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN
OSTROV
9. BŘEZNA, 19:00
OSM HOR
9. ÚNORA, 19:00
MUŽ JMÉNEM OTTO

11. BŘEZNA, 20:00
VELRYBA
12. BŘEZNA, 15:00
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
15. BŘEZNA, 10:00
GRAND PRIX

17. BŘEZNA, 20:00
65
18. BŘEZNA, 20:00
OSTROV

24. BŘEZNA, 20:00
OSTROV

19. BŘEZNA, 15:00
MUMIE
21. BŘEZNA, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
S KUBOU PO NAŠÍ KRÁSNÉ PLANETĚ
22. BŘEZNA, 19:00
KORZET
23. BŘEZNA, 19:00
VELKÉ NIC

25. BŘEZNA, 20:00
BUĎ CHLAP!

15. BŘEZNA, 19:00
TÁR
16. BŘEZNA, 19:00
LÁSKA PODLE PLÁNU

3. BŘEZNA, 20:00
DĚTI NAGANA
4. BŘEZNA, 19:00
AVATAR 2: THE WAY OF WATER HFR 3D
5. BŘEZNA, 15:00
ZOUBKOVÁ VÍLA

2. BŘEZNA, 19:00
MEDVĚD NA KOKSU

1. BŘEZNA, 19:00
ŠŤASTNĚ AŽ NAVĚKY

KINO

26. BŘEZNA, 15:00
KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
7. BŘEZNA, 17:15 AŽ 19:15
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 
11. BŘEZNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
14. A 28. BŘEZNA, 17:00 AŽ 21:00
VEČERNÍ KLUB PŘÁTEL FANTASY

29. BŘEZNA, 19:00
BUĎ CHLAP!
30. BŘEZNA, 19:00
OSTROV
31. BŘEZNA, 20:00
DUNGEONS & DRAGONS: ČEST ZLODĚJŮ

25. BŘEZNA, 14:00 AŽ 15:30
HRADIŠŤSKÝ KURÝR
31. BŘEZNA AŽ 1. DUBNA, 18:00 AŽ 11:00
APRÍLOVÉ KULINÁŘSKÉ PŘESPÁNÍ
7., 14., 21. A 28. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
8., 15., 22. A 29. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
MINIŠKOLKA
9., 16., 23. A 30. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK

2. BŘEZNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MILIONOVÝ ÚDRŽBÁŘ

DIVADLO

9. BŘEZNA, 19:00, KONCERT
OD VZNEŠENÉHO K ŽIVELNÉMU

7. BŘEZNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KRÁSNÁ VZPOMÍNKA

15. BŘEZNA, 19:00, TRAVESTI SHOW
TECHTLE MECHTLE: DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ

11. BŘEZNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
KRÁL SEDMILHÁŘ

28. BŘEZNA, 19:00, TALK SHOW
MIROSLAV DONUTIL: NA KUS ŘEČI

OSTATNÍ
4. BŘEZNA, 20:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
XIV. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
5. BŘEZNA, 15:00, ROCK POSILOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
6. BŘEZNA, 11:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
KONVERZACE S RODILOU MLUVČÍ
8. A 22. BŘEZNA, 16:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
KONZULTACE ARCHITEKTA MĚSTA JANA SVĚTLÍKA

Projekt Paliativní péče 
za podpory fondu Abakus
Jsme Domov Modrý kámen, p. s. 
s., který poskytuje ve svém zařízení 
dvě registrované služby, a to domov 
pro seniory a domov se zvláštním 
režimem. Celková kapacita Domova 
je 101 klientů, z čehož 28 klientů vy-
užívá službu DZR a zbylých 73 osob 
jsou klienty služby DS. Zřizovatelem 
služby je Středočeský kraj. Nejdůle-
žitějším cílem organizace je to, aby 
se v našem Domově klienti cítili jako 
doma. Snažíme se našim seniorům 
zajišťovat kvalitní a individuální péči, 
zaměřenou na jejich potřeby a přání. 
Nedílnou součástí naší práce jsou 
také otázky spojené s plánováním 
péče v závěru života. 

Všichni zaměstnanci, kteří se 
podílí nějakou měrou na péči o kli-
enta v našem Domově, jsou velmi 
otevření přístupu paliativní péče. 
A jelikož byla vyvinuta iniciativa k 
zapojení se do projektu zavádění 
paliativní péče především z jejich 
strany, byl to pro mě jednoznačný 
impuls. Sestavila jsem realizační 
tým a společně jsme vypracovali 
projekt na zavádění paliativní péče v 
našem Domově. S ním jsme se do 
dotační výzvy vyhlášené nadačním 
fondem Abakus přihlásili. Po uplynu-
tí doby potřebné ke zpracování za-
slaných projektů nám bylo oznáme-
no, že naše zařízení bylo vybráno k 
podpoře. Stali jsme se tedy jedním 
z patnácti zařízení z celé ČR, které 
nyní čeká dvouletá práce na projektu 
zavádění Paliativní péče. Jsme vel-
mi šťastni, že se staneme součástí 
úžasné myšlenky, kterou podpora 
zavádění paliativní péče do zařízení 
sociálních služeb bezesporu je. 

Nadační fond Abakus představil 
program již v roce 2020 s cílem po-
stupně budovat síť domovů pro seni-
ory schopnou celistvě pečovat o lidi 
na konci života v prostředí, na něž 
jsou zvyklí, a dál získané know-how 
předávat. Dosud jím prošlo již 15 or-
ganizací a v rámci druhého ročníku 
bylo vybráno dalších 15, dohromady 
již ze všech krajů České republiky. 
Zapojení přináší každé organizaci 
finanční prostředky ve výši až 1,3 
milionu korun v kombinaci s dvou-

letým propracovaným systémem 
vzdělávání, který vedou odborní 
partneři programu, Centrum pali-
ativní péče a Sue Ryder. Pobytová 
zařízení mohou díky účasti najmout 
koordinátora paliativní péče, nechat 
proškolit zaměstnance i vedení a ve 
spolupráci s mentory zavádět postu-
py přímo na míru každé organizaci. 
V rámci aktuálního druhého ročníku 
programu 2023/2024 se již uplatňu-
je dosud vzniklá dobrá praxe, která 
bude dále rozvíjena do podoby uce-
lené metodiky.

Samozřejmě v současné době 
nemá paliativní přístup v našem 
Domově žádná jasná pravidla, vše 
se děje na základě individuálních 
potřeb klienta v daném okamžiku 
a na intuitivní péči pečujícího per-
sonálu. Je ale důležité, že existuje 
ochota zaměstnanců se v této oblas-
ti vzdělávat. Záleží jim na nastavení 
péče tak, aby byla kvalitní a byla co 
nejblíže klientovi. Představa našeho 
realizačního týmu je taková, že po 
skončení projektu v roce 2024 bude 
mít naše organizace zpracovaná 
jasná pravidla v postupu nastavení 
paliativní péče. Věřím, že prostřed-
nictvím účasti na programu podpory 
paliativní péče, získáme více odbor-
ných znalostí. Celý náš tým je ote-
vřen učit se novým věcem a podílet 
se na projektu. A to je pro mne, jako 
ředitelku, velmi důležité. Právě v tom 
spatřuji hlubší smysl. Proto jsme vel-
mi vděčni nadačnímu fondu Abakus, 
že vybral k podpoře právě naše za-
řízení. Velmi si ceníme příležitosti k 
vzájemné spolupráci.

Renata Poláková, 
Domov Modrý kámen

Představujeme plány turistů na jarní sezónu
Turistickou sezónu jsme si v Mnicho-
vě Hradišti zvykli zahajovat březnem 
a akcí 100 jarních kilometrů. Letos to 
ale tak úplně neplatí a prsty v tom 
má především „seniorská sekce“. 
Naše akční dámy totiž během ledna 
a února stihly naplánovat a uspořá-
dat již několik výletů. V únoru to byla 
například Valentýnská procházka po 
Mladé Boleslavi pod vedením Mirky 
Rydvalové. A účast byla s 34 účast-
níky rekordní. Procházka začala  
v lesoparku Štěpánka. Po zastave-
ní u kostela sv. Havla následovala 
prohlídka boleslavského muzea  
s výkladem Pavla Sosnovce. Svůj 
výlet si naplánovala i „rodinná sek-
ce“, která se 17 účastníky vyrazila  
i přes oblevu předchozích dní  
v neděli 19. února na běžky do Jizer-
ských hor. Nakonec to ale stálo za 

to. Déšť z údolí se na Jizerce změ-
nil ve sněžení, během dne i vysvitlo 
sluníčko a děti předvedly parádní 
běžkařské výkony.

V březnu startuje již čtvrtý roč-
ník výzvy 100 jarních kilometrů. Po-
kud se chcete zúčastnit, zaregistruj-
te se na našem webu (www.kctmh.
cz/l/4-rocnik-100-jarnich-kilometru). 
Můžete si stáhnout kartičku, začít 
si zapisovat své výlety, a sbírat tak 
pomyslně svých (prvních) sto jarních 
kilometrů. Forma pohybu je na vás. 
Kilometry si můžete započítat, ať 
už vyrazíte pěšky nebo pojedete na 
běžkách, na kole či koloběžce. Star-
tujeme ve středu 1. března a končí-
me v úterý 20. června.  Zhodnocení 
a předání výročního odznáčku všem 
účastníkům výzvy proběhne na spo-
lečném pikniku u Jizery před letními 

prázdninami. Termín ještě upřesní-
me.

V předběžném plánu akcí 
máme v březnu dva „seniorské“ vý-
lety. Vypravíme se na návštěvu do 
Kolína a podle počasí i na výpravu 
za bledulemi nebo okolo Zábrdky do 
Mukařova. Výlety jsou otevřené ne-
jen seniorům, ale i všem zájemcům, 
kteří si mohou udělat čas ve všední 
den. Pokud máte zájem být o těchto 
výletech informováni, obraťte se na 
Helenu Pöllovou na tel. 603 913 409 
nebo na e-mailu helena.pollova@
seznam.cz. Nemáte-li čas během 
pracovního týdne a zajímají vás krá-
sy našeho hlavního města, vyrazte  
v sobotu 25. března s Markétou 
Tomášovou na procházku na Vyše-
hrad.

A protože některé akce budou 

rychlejší než dubnový Kamelot, při-
dáváme ještě několik pozvánek. Na 
apríla, v sobotu 1. dubna, proběh-
ne celorepubliková akce Ukliďme 
Česko. My se již tradičně zapojíme 
úklidem lokality v Dolcích. V neděli 
2. dubna vás Petr Hladík zve na vý-
let Z Liběšic do Ploskovic přes Sedlo  
a zříceninu hradu Litýš. Do kalen-
dářů si raději zapište i termín na-
šeho tradičního pochodu: 6. ročník 
Zásadně na Zásadku proběhne  
v neděli 16. dubna. Pro nejčerstvější 
informace sledujte náš web www.
kctmh.cz nebo facebook www.face-
book.com/KCTMnHradiste.

Ondřej Šindelář, 
Klub českých turistů, 

odbor Mnichovo Hradiště

Hodinářství-zlatnictví 
Dubský: 30 let tradice

Firma Hodinářství-zlatnictví Dubský 
má kořeny již ve 40. letech minulého 
století. Hodinář a zlatník Jan Dub-
ský st. otevřel v roce 1946 původní 
obchod hodinářství a zlatnictví ve 
Frýdlantě.

10. března 1993 jeho syn Jan 
Dubský, také hodinář, pokračoval 
v odkazu svého otce a založil sou-
kromou firmu Hodinářství-zlatnictví 
Dubský v Mnichově Hradišti, kde 
postupně pracovali i další členové 
rodiny. V roce 1995 byla otevřena 
nová pobočka v Bakově nad Jizerou. 
Dlouhá léta oba obchody úspěšně 
prosperovaly až do roku 2014, kdy 
byla z provozních důvodů bakovská 
prodejna uzavřena.

Nezbytnou součástí chodu celé 
firmy byla od začátku Dubského 
dcera Hana Čáslavková, zlatnice, 
později i spolumajitelka, vyřizující 
zakázky, výrobu a opravy šperků 

všeho druhu. V roce 2016, kdy Jan 
Dubský odešel do starobního dů-
chodu, se stala majitelkou a pokra-
čuje tak ve vedení firmy.

Hodinářství-zlatnictví Dubský je 
v širokém okolí uznáváno díky dlou-
holeté tradici, zkušenostem, přístupu 
k zákazníkovi a v neposlední řadě i 
díky bohatému sortimentu zboží  
a služeb. Nabízí hodinářské opravy 
(hodinek, budíků, hodin a to včet-
ně starožitných) a opravy šperků, 
včetně zakázkové výroby a výkupu. 
Můžete tu vybírat z široké nabídky 
zlatých, stříbrných nebo ocelových 
šperků, ale i hodinek, hodin, budíků, 
stopek, minutek a mnoho dalšího. 
Svým blízkým můžete udělat radost 
v podobě dárkové poukázky.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Hana Čáslavková,
Hodinářství-zlatnictví Dubský

29. BŘEZNA, 10:00, DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PŘÁNÍ K NAROZENINÁM

11. BŘEZNA, 19:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
SKAUTSKÝ PLES
17. BŘEZNA, 10:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZMAPOVÁNÍ ŠKOLEK V MH A OKOLÍ
17. BŘEZNA, 20:30, ROCK POSILOVNA MNICHOVO HRADIŠTĚ
RETRO DISCO
20. BŘEZNA, 11:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ANGLICKÁ KONVERZACE
24. BŘEZNA, 10:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZDRAVÉ ZOUBKY

9., 16., 23. A 30. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
DOPOLEDNÍ KERAMICKÝ KLUB
10., 17., 24. A 31. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA

31. BŘEZNA, 10:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
NÁSTUP DO ŠKOLKY
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INZERCE

Mladší žáci na krajských přeborech bronzoví
V neděli 29. ledna se mladší žáci 
oddílu stolního tenisu TJ Sokol Mni-
chovo Hradiště v šestičlenné sesta-
vě vydali bojovat na krajské přebory 
U13 do Roztok. Pro takhle velkou 
výpravu jsme si museli dokonce 
zapůjčit trochu větší povoz. Děku-
jeme AutoMH – Knobloch s.r.o. za 
tranzita. 

Turnaje se zúčastnilo 30 chlap-
ců a 7 dívek. Ze skupinové fáze po-
stoupili do A finále z druhého místa 
Pepča Alnatour a Tonda Hluchý. Petr 
Frinta vyhrál svoji skupinu. Honzík 

Purkert i Adámek Kandráč vyhráli 
ve skupině jedno utkání a do útěchy 
šli jako nasazení. Marcelovi Nemco-
vi utekl postup z tříčlenné skupiny  
o pověstný fous. V útěše se této 
trojici již moc nedařilo. V Áčku prošli 
Péťa a Tonda hladce do čtvrtfinále, 
kde narazili na sebe. V tomto derby 
se více zadařilo Petrovi, když zvítězil 
3:1. Pepča se do čtvrtfinále nepro-
bojoval a čekal jej pavouk o deváté 
místo, kde vyhrával až do „finále“  
o 9. místo. Tady ve vyrovnaném 
utkání nestačil na Kovaříka z Nera-

tovic. Tonda v pětisetové bitvě nej-
prve porazil Baladrána z Lysé nad 
Labem a pak podlehl v koncovkách 
domácímu Hlochovi. Skončil tak 
šestý. V semifinále narazil Péťa na 
prvního nasazeného Elicera. Slán-
ský odchovanec byl jasně lepší, ale 
našemu borci se jej podařilo zasko-
čit alespoň v třetím setu, který získal 
pro sebe. V souboji o bronz vedl Petr 
nad nymburským Špinarem už 2:0, 
ale znervózněl a soupeř vyrovnal.  
V koncovce 5. setu měl Petr více 
štěstí a díky dvěma prasátkům vy-

hrál a získal pohár za třetí místo. 
Bronz cinkl i ve čtyřhrách, kde se  
o něj zasloužili Petr a Tonda. 

Stejně jako vždy, když se veze 
nějaká medaile, nesměla chybět 
decentní oslava v mekáči. Kluci si 
to zasloužili všichni, nejen medailis-
ti. Po nějaké době cítím jako trenér 
zadostiučinění... Chlapi, díky.

Jan Mareš,
Sokol Mnichovo Hradiště

Opravená tribuna MSK 
lahodí oku a voní dřevem

Od podzimu probíhá ve sportovním 
areálu v Klášterské ulici generální 
rekonstrukce historické tribuny Mni-
chovohradišťského SK postavené  
v roce 1939. Ta si zachovala svůj tra-
diční historický ráz a už brzy přívítá 
první diváky.

Fotbalisté k rekonstrukci zatře-
šené divácké tribuny přistoupili po 
desetiletích, kdy si vystačili s ob-
časnou výměnou dosloužilých prken  
a obnovou nátěrů. Podařilo se jim 
totiž získat dotaci 400 tisíc Kč ze 
Středočeského kraje a následně 109 
tisíc Kč od města, což pokrylo větši-
nu nákladů.

Stavba si vyžádala asi 220 m2 

fošen, 65 m2 palubek, 160 metrů 
latí a kubík trámů. Nešlo však pouze  
o tesařinu. Potřebné péče se dočka-
ly i zděné části tribuny. Dnes už jsou 
všechny lavice, trámy a pochozí plo-
chy z nového dřeva, vše je natřeno  
a výměny se dočkaly skleněné vý-
plně. Zbývá dokončit vnější fasádu, 
upravit ochoz a dodělat schody ve-
douí na tribunu. Celkové náklady se 
vyšplhají asi na 650 tisíc Kč.

První zápas, během kterého už 
budou diváci sedět na nových lavi-
cích, se odehraje v neděli 19. března 
od 15 hodin. MSK se postaví Sokolu 
Nespeky.

Martin Weiss

Bezpečnostní 
agentura B.A.S. 

hledá
bezpečnostní pracovní-
ky na HPP invalidní dů-
chodce na místo fyzické 
ostrahy objektu zámek 

Mnichovo Hradiště

požadujeme:

• Minimálně základní 
vzdělání

• Fyzická zdatnost
• Trestní bezúhonnost

• Osvědčení strážný výhodou
• Časová flexibilita

Práce v zajímavém a atrak-
tivním prostředí národní 

kulturní památky.

Více informací 
na tel. 777 616 393

INZERCE INZERCE

Dorostenci MSK vedou ve své kategorii středočeskou 
tabulku a mohou se pyšnit luxusní gólovou bilancí
Mnichovohradišťští dorostenci v sou-
těžním ročníku 2022/2023 hají barvy 
klubu i města v 1. A třídě U19 Stře-
dočeského kraje. Do této kategorie 
spadají hráči ročníků 2004–2007. 

Nutno říci, že po podzimní části 
si dorostenci nevedou vůbec špat-
ně – patří jim průběžné první místo 
s 35 body. V konkurenci čtrnácti 
týmů a po odehrání třinácti zápasů 
končila pouze dvě utkání remízou, 
v těch zbývajících slavili naši chlapci 
vítezství. Pohled do tabulky soutěže 
ukazuje, že kluci nejenže dokáží 
často skórovat, ale také nedostávají 
mnoho branek – skóre je 86:8. Voj-
těch Novák a Jaroslav Horák mají po 
podzimu nejvíce nastřílených bra-
nek soutěže – první jmenovaný 24, 
druhý 19.

V současné době se hráči již 
od začátku ledna plně připravují 
na nadcházející jarní část sezóny.  
V rámci zimní přípravy se také zú-
častnili halového turnaje v Bělé pod 
Bezdězem. Zde v konkurenci pře-
vážně týmů z našeho okresu obsa-
dili první příčku bez jediné porážky. 
Navíc dva z našich byli oceněni jako 
nejlepší střelec a nejlepší hráč turna-

je – šlo o Matouše Koťátka a Adama 
Standa. V neděli 12. února jsme se-
hráli přátelské utkání na umělé trávě  
v Lomnici nad Popelkou. Zde jsme 
zvítězili nad soupeřem ze Semil 6:2.

Chlapci trénují pravidelně třikrát 
týdně pod vedením tria trenérů: Mar-
tin Smetana – hlavní trenér, Milan 
Kvintus – asistent trenéra / vedoucí, 

Martin Tůma – trenér brankářů.
Domácí zápasy hraje dorost 

MSK vždy v neděli od 10 hodin. 
První zápas jarní části sehraje na 
domácím hřišti proti nedalekému Ba-
kovu nad Jizerou 26. března. Přijďte 
naše podpořit!

Sestava týmu: brankáři – Daniel 
Kargl, Jakub Kučera, hráči: David 

Haken, Radek Hisler, Vojtěch No-
vák, Jaroslav Horák, Matouš Koťát-
ko, Martin Křesťan, Adam Stand, 
Denis Macek, Rostyslaw Novák, 
Ondřej Pešán, David Bouma, Matěj 
Moc, Adam Reiter, Vladimír Novák.

Ondřej Knobloch,
Mnichovohradišťský SK

Žáci Sokola se po turnaji v Jirkově vrátili 
mezi nejlepší týmy v Českém poháru
Starší žáci Sokola Mnichovo Hradi-
ště 11. a 12. února na turnaji v Jir-
kově zvládli roli favoritů a po ledno-
vém sestupu z první ligy se do ní po 
vítězství na severu Čech vrací. Ve 
třech vyrovnaných zápasech s Odo-
lenou Vodou, domácím Jirkovem  
a Příbramí dokázali kluci v tie-brea-
ku dvakrát zvítězit, když zdolali první 
dva týmy a podlehli za celý turnaj 
pouze Příbrami 1:2. Se zbylými čtyř-
mi soupeři dokázal náš tým vybojo-
vat plný bodový zisk po výhrách 2:0,  
a zaslouženě tak v turnaji obsadit 
první příčku. Díky tomu, že společ-
ně s námi postoupil do první ligy 
domácí Jirkov, už v Českém poháru 
nebude náš tým umístěný hůř než 
na celkové sedmé příčce. Naopak 
v závěrečném turnaji se pokusíme 
překvapit i někoho z první šestky!

Už teď se těšíme v březnu mezi 

elitu do Hradce Králové. Turnaj pak 
pro nás bude už součástí přípravy 
na mistrovství ČR.

Na úspěšném vystoupení se 
podíleli hráči: Vojtěch Veselý – sme-
čař a kapitán, Martin Benda – libero, 
Kryštof Škorpil – účko a nejúdernější 
hráč, Tomáš Skřivan – nahrávač, Da-
niel Doležal – blokař, Marek Jansta – 

blokař a libero, Ondřej Švejdar – blo-
kař a smečař, Vítek Pospíšil – blokař 
a smečař, Vítek Kysela – smečař. Na 
fotce chybí dva toho času nemocní 
hráči, Tadeáš Baranovský – smečař 
a Vojtěch Pětioký – blokař.

Jiří Skřivan,
Sokol Mnichovo Hradiště
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Těšíval jsem se, až bude po dovolené a budu se moct vrátit
za rýsovací prkno, vzpomíná na léta v LIAZu Vladimír Polívka
Ve vzpomínkách pamětníků, kte-
ří vyprávějí o historii Libereckých 
automobilových závodů (LIAZ), je 
období 90. let spojené nejčastěji  
s melancholií a blížícím se koncem 
kdysi slavné značky. Ne však bezvý-
hradně. Vladimír Polívka, někdejší 
šéf vývojového oddělení, vzpomíná 
i na radostné hledání nových cest  
a objevování nových možností.

Pane Polívko, kudy vedla vaše 
cesta do LIAZu?

Z Tatry Kopřivnice. Když jsem  
v roce 1975 končil strojárnu v Liberci, 
Tatra se rychle rozvíjela a pro mladé 
rodiny se tam stavěly byty. Tatry se 
mi vždycky líbily, takže jsem se tam 
zkusil přihlásit a oni mě vzali. Dva 
roky jsem tam pak pracoval v projek-
ci. V Kopřivnici nám nic nechybělo, 
ale s manželkou oba pocházíme 
z Liberce, takže nás to na druhou 
stranu celou dobu tak trochu táhlo 
zpátky. V té době se zrodil projekt 
zástavby motorů značky Tatra do 
liazek a naopak, a v téhle souvislosti 
jsem poprvé jednal s lidmi z LIAZu. 
Bylo to mé první setkání s budoucí-
mi kolegy. Když jsem pak do LIAZu 
v roce 1977 nastoupil, věnoval jsem 
se podobné práci, tentokrát na stra-
ně LIAZu. Později se ten projekt tý-
kal i kabin a dalšího, ale do sériové 
výroby se žádný konkrétní výsledek 
nedostal. 

A co tedy stálo za vaším rozhod-
nutím přesídlit do Hradiště?

Z Kopřivnice nás to táhlo do 
kraje, kde jsme vyrůstali a kde měly 
naše děti babičky a dědečky. Pak 
jsem zjistil, že stejnou práci, která 
mě tolik bavila v Kopřivnici, tedy 
projektování nákladních aut, můžu 
dělat i v Mnichově Hradišti, což je 
od Liberce nesrovnatelně blíž. Ten-
krát jsme se tu byli s ženou podívat, 
chodili po Hradišti a přemýšleli jsme, 
jestli jo, nebo ne. A vyšli jsme na 
kopec nad lesoparkem, kde bývala 
rozhledna. Rozhlíželi jsme se do 
dálky směrem ke skalám Českého 
ráje a k Ještědu a já říkal: Sem jde-
me. Ještěd je můj kopec a je jedno, 
z jaké strany na něj koukám, hlavně 
že ho vidím. 

Přesídlili jste tedy do Hradiště. 
Dostali jste tu služební byt?

Měli jsme štěstí. V Jaselské uli-
ci zrovna probíhala velký výstavba, 
kde jsme byt později dostali. Ale mu-
seli jsme si na něj počkat. Mezitím 
jsme asi rok jezdili na víkendy do Li-
berce k rodičům a přes týden bydleli 
v Hradišti na ubytovně ČSAD. Nešlo 
tedy o podnikový byt, ale o družstev-
ní výstavbu, kterou LIAZ samozřej-
mě podporoval. Potřeboval do města 
dostat nové lidi. 

Na jakou pozici jste do LIAZu na-
stoupil?

Do vývojové konstrukce. Vědělo 
se ale, že jsem v Kopřivnici projekto-
val, takže jsem velice záhy přišel do 
projekce nákladních aut pod pana 
France. Celý vývoj úspěšně vedl 
pan Václavík. Tady jsem působil až 
do svého odchodu v roce 1997, kdy 
jsem odešel do Škodovky. Ale to už 
je jiná etapa.

Takže budeme mluvit o období 70. 
a 80. let?

Klidně o 80. a 90. letech. To 
byl nejhezčí kousek mého života.  
A podobně na to období vzpo-
mínají všichni, kteří v LIAZu tou 
dobou pracovali. Pracoval jsem v 
projekci, práce mě nesmírně ba-
vila a dokonce jsem se z dovolené 
těšil do práce, až zase budu moct 

malovat. Manželce, která byla uči-
telka, jsem letní prázdniny vůbec 
nezáviděl, protože jsem byl rád, že 
si můžu do práce chodit malovat 
autíčka. V práci jsme měli výborný 
kolektiv, výborné šéfy a až na ty 
pozdější tlaky a otázky kolem pro-
deje LIAZu to bylo velice příjemné. 
Přestože podnik nebyl v dobré kon-
dici, pořád jsme se mohli pokoušet  
o nové projekty a hledat cesty. Byl to 
zajímavý úsek života. Takhle zpětně 
je to velká směsice vzpomínek, nos-
talgie a takového pocitu, který bych 
popsal jako „hergot, to je škoda, že 
to padlo“. Spousta lidí dala LIAZu 
ze sebe to nejlepší, spoustu práce, 
umu... Ten samotný závěr tak byl pro 
řadu z nás opravdu smutným oka-
mžikem. Tím spíš, že v 90. letech to 
v souvislosti s řadou 400 navzdory 
klesajícím prodejům chvíli vypadalo, 
že by se konec LIAZu ještě mohlo 
podařit zvrátit. Některé věci ale bylo 
třeba dotáhnout do konce, a na to už 
nebyly peníze.

Pokud se dostaneme k vaší práci, 
co jste k ní nejvíc potřeboval?

Tužku. Tužku, rýsovací prkno  
a gumu. Tu hodně. (smích)

Kdy jste vyměnil rýsovací prkno 
za počítač?

Já určitě až v 90. letech. Vzpo-
mínám si, že první počítač v kon-
strukci měl pan Hloušek, který byl 
výpočtářem. Ten, myslím, byl prvním 
člověkem, který u nás ve vývoji v 
Mnichově Hradišti počítač měl. Snad 
už snad někdy počátkem 80. let.

Jak vypadalo vaše oddělení, kde 
se na papíře rodily nákladní auto-
mobily?

Byl to otevřený prostor, který 
přepažovala rýsovací prkna. Člověk 
zpoza toho svého vždycky vylezl, 
probral něco s kolegou a zase se 
za prkno vrátil. Ve staré budově, kde 
jsme sídlili, byly dvě velké místnos-
ti, kde fungoval vývoj a konstrukce 
celých vozidel vyjma motorů. Jejich 
vývoj a konstrukce byly v závodě  
v Jablonci. Když pak přišly počítače, 
rýsovací prkna zmizela, a abychom 
se vzájemně nerušili, vyrostly místo 
nich klasické přepážky.

Kolik vás na oddělení pracovalo?
V celém vývoji dohromady i s 

tím Jabloncem asi 300 lidí. Ale to 
bylo včetně dílen. A přímo v kon-
strukci v Mnichově Hradišti nás bylo 
asi 40 konstruktérů. Vždycky jsme si 
říkávali, že ve Škodovce jedny dveře 
konstruuje tolik lidí, jako u nás celou 
kabinu. Kabina je přitom vlastně  
v podstatě osobní auto. Sice nemá 
motor, nemá kola, nemá převodov-
ku, ale jinak je to téměř kompletní 
osobák včetně pérování.

V jakých mantinelech jste se tady 
pohyboval? Šlo o tvůrčí práci? Dá 
se v takovéto práci vyhrát?

Jednoznačně. Projektování aut 
připomíná vlastně takové „hraní“ na 
papíře. Berete spoustu hotových 
věcí, které musíte nějak poskládat 
dohromady, přičemž berete v úvahu 
všechny možné varianty těch aut 
od velkých kamionů až po užitkové 
vozy typu komunálních vozidel na 
svoz odpadků. Pořád řešíte, aby se 
vám tam vešel motor, jak úzká nebo 
široká má být kabina... 

A když je práce na papíře zdánlivě 
hotová, tak se přikročí ke stavbě 
prototypu?

Ano, i to je součást vývoje. Na 
základě původní koncepce se roz-
pracovaly konstrukční výkresy, ty 

šly na prototypovou dílnu, nakoupily 
se materiály a postavil se prototyp. 
První, druhý, třetí. Na základě zku-
šeností z těchto staveb se pak znovu 
konstruovalo, zesilovalo, zeslabova-
lo, zjišťovalo, proč to někde praská... 
A pak homologace, jízdní zkoušky...

Zní to jako velmi kolektivní práce.
Proto se snažím nejmenovat 

někoho konkrétního, nerad bych 
někoho opomněl. Byla to jednoznač-
ně týmová práce, a i když vezmu  
v úvahu vzpomínkový optimismus,  
s kýmkoliv o LIAZu mluvíte, ten na 
něj vzpomíná v dobrém.

Na jaké pozici jste v LIAZu končil?
Jako hlavní konstruktér. Byl 

jsem jím v těch 90. letech. Měl jsem 
díky tomu možnost některé věci 
ovlivňovat, třebaže k samotnému 
kreslení už jsem se potom nedostá-
val. Tou dobou jsme ještě věřili, že to 
s LIAZem dobře dopadne. A právě 
sem spadají práce na nových řadách 
300, 400, a to už jsme u hliníkové 
kabiny.

To má souvislost se snahami  
o unifikovanou kabinu?

Víte, už v 80. letech byly jisté 
snahy sjednotit kabiny liazek a tatro-
vek. Výrazně by to zlevnilo výrobu. 
Vznikla taková úzká pracovní skupi-
na, ve které jsem byl jako projektant. 
Seděli jsme nedaleko Václavského 
náměstí v Praze, kde jsme měli 
kanceláře konstrukce, a řeknu vám, 
poslouchat rozmluvy liazáckých ka-
rosářů s tatrováckými, to byl koncert. 
Jak tomu rozuměli, jak dlouho se 
dovedli dohadovat o nějaké křivce 

a o tom, jak by ji bylo možné svařit, 
to byl zážitek. Ta unifikovaná kabina 
vznikla, vyrobilo se několik prototypů 
těchto kabin a v LIAZu vznikla touto 
kabinou vybavená sklápěčka. Bohu-
žel ani tento projekt se do sériové 
výroby nedostal. 

Má s tím, o čem jste teď mluvil, 
nějakou spojitost Xena?
Hlavním prvkem Xeny je hliníková 
kabina, ta ale s projektem unifikova-
né kabiny mnoho společného nemá. 
Je založená na úplně jiné technolo-
gii, která naopak nevyžaduje velké 
investice do lisovny a lakovny, na něž 
LIAZ v té době vůbec nemohl po-
mýšlet. V roce 1995 přišel nový ma-
jitel pan Lubomír Soudek, generální 
ředitel Škody Plzeň, který majetkově 
vstoupil nejen do LIAZu, ale o rok 
později také do Tatry. Podotýkám, 
že si ukousl příliš velké sousto, ale 
to bych v tuhle chvíli ponechal stra-
nou. Právě jemu jsme koncept nové 
kabiny představili. Jemu se to líbilo 
a souhlasil, že koncept představíme 
následující rok na veletrhu v Hanno-
veru v podobě špičkového tahače. 
Málem jsem omdlel. Bylo to obrov-
ské vypětí, příliš krátká doba, ale 
zvládli jsme to. Ten náš prototyp měl 
pak velký úspěch. Hitem byly mimo 
jiné výsuvné schůdky do kabiny. Na 
to naše dílo se pak přišel podívat tře-
ba šéf Mercedesu, kabinu poklepá-
val a spekuloval, jestli to je opravdu 
hliník, nebo laminát. Na veletrhu to 
byla tenkrát velká věc. Tohle promo 
se ale nepodařilo přetavit v nic kon-
krétního. Jednalo se o spolupráci  
s Mercedesem i jinými automobilka-
mi, ale nic z toho nevyšlo.

Kabiny nákladních vozů se do té 
doby vyráběly pouze z plechu?

Ano. Na tu myšlenku udělat 
kabinu z hliníku jsme přišli s Jirkou 
Dragonem. U osobních aut se s tím 
koketovalo, ale v případě nákladních 
vozů to bylo docela revoluční. Když 
nás napadlo to vyzkoušet, koupili 
jsme jednu hliníkovou kabinu z Ame-
riky, abychom se s tím blíž sezná-
mili, ale při práci jsme zjistili, že ten 
náš vzorek má hliník jen na povrchu. 
Hliník má úžasné vlastnosti a dá 
se dobře recyklovat, ale na druhou 
stranu je těžší jej svařovat a opra-
covávat. Navíc je jeho výroba dost 
energeticky náročná, a tím pádem 
drahá. Samozřejmě, pro země, kde 
musí na opravu stačit kladivo a svá-
řečka, by to vhodné nebylo, ale pro 
jiné trhy to mohlo být slibné. Tohle 
byla úžasná doba. Hromadu času 
jsme strávili tím, že jsme se hádali, 
samozřejmě v dobrém, nad tím, jak 
se se všechny těmi aspekty vypořá-
dat a vše vymyslet.

Vznik tohoto vozu jde za mnicho-
vohradišťským závodem?

Ano, to jednoznačně. Vývojově 
i montážně. Při konstrukci kabiny 
a řešení jejího designu nám ještě 
výrazně pomohly externí firmy. Pod 
kapotou byl motor z Jablonce, alter-
nativně Detroit Diesel z USA.

Mohl byste prozradit, kde se po-
hybovala výrobní cena takového 
vozu v 90. letech?

Přesně to nedovedu říct, prav-
dou je, že výrobní cena toho špičko-
vého výstavního exponátu předsta-
veného v Hannoveru, se pohybovala 
na podobné výši, jako se v té době 
pohybovaly ceny ojetých MANů  
a Mercedesů. To samozřejmě ne-
bylo moc konkurenceschopné, ale 
platí, že dalším vývojem celé řady 
400 včetně různých sklápěčů a val-
níků by se cena dostávala do reál-
nějších poloh. Ale souvisela s tím  
i otázka image – v 90. letech si kaž-
dý koupil raději tužku ze Západu než  
z Východu. A důležitý aspekt před-
stavovala i hustota sítě servisů. 
Pokud se někdo vydal s kamionem 
LIAZ do Paříže a kamion se mu po 
cestě rozsypal, sháněl by servis 
mnohem složitěji než v případě zna-
ček MAN nebo IVECO.

Kolik podle vašeho názorů zbýva-
lo, aby se LIAZ zachránil?

Pokud by do něj vstoupil part-
ner, který by měl dostatečný kapitál, 
možnost realizovat vlastní vývoj a 
měl dostatečné odhodlání, věřím, 
že to mohlo dopadnout jinak. LIA-
Zu chyběly špičkové komponenty, 
servisní síť a s rozpadem RVHP i 
odbytiště. Věřím, že čtyřstovka měla 
šanci, ale potřebovala usadit, žít, 
být sériově vyráběná, a tím zlevnit. 
Pravdou je, že vývoj je dnes tak ne-
uvěřitelně drahý, že i třeba taková 
Škodovka přebírá mnoho kompo-
nentů v rámci koncernu Volkswagen.

Co se týče trendů v oboru, měl 
jste je možnost před revolucí 
sledovat? Například na autosalo-
nech?

Na akce tohoto typu jezdívalo 
do konce 80. let spíš vedení. Bylo 
ale nutné sledovat, kudy se vývoj 
ve světě ubírá, aby nám neujel vlak. 
Vzpomínám, že i v Tatře, když jsem 
v oboru začínal, jsme mívali vyme-
zené v rámci pracovní doby studijní 
hodiny, kdy jsme se v čítárně probí-
rali odbornými časopisy včetně těch 
zahraničních.

Práce je práce, liazáci ale poměr-
ně často vzpomínají i na různé 
rekreace nebo neformální akce, 
které měli utužovat kolektiv.

To je pravda, pořádalo se toho 
spoustu. Zabíjačky, oslavy MDŽ, 
rekreace. Bylo toho dost a bylo to 
veselé. Nemyslím ale, že to bylo 
na úkor práce. Protože jsem se 
sám angažoval v turistickém oddíle, 
jezdívali jsme hojně na podnikovou 
chatu na Souš, také jsem pořá-
dal lyžařské kurzy, což bylo někdy  
o nervy. Mívali jsme i pět kurzů 
za jednu zimu a učili děti lyžovat. 
Rád na to vzpomínám, byl jsem 
ale zároveň vždycky rád, když děti  
z autobusu vystoupily a já si mohl 
oddechnout, že se všechny vrátily  
v pořádku.  

Nelitoval jste někdy, že jste přišel 
do Hradiště a byl u toho, když 
LIAZ končil?

Ne, vůbec ne. Možná lituji toho, 
že jsem v tom samotném závěru 
nebyl důraznější, že jsem byl v ta-
kovém zvláštním útlumu. Proto jsem 
v roce 1997 po vzájemné dohodě 
skončil. Platí ale, že léta strávená  
v LIAZu považuji za nejlepší.

Martin Weiss

Tahač LIAZ 400 „Xena“, který na autosalonu v Hannoveru v září 1996 vzbudil nadšené reakce. Foto: Fotoarchiv Muzea města Mnichovo Hradiště
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HISTORIE

5. března by oslavil 100 let Otakar Louda
Otakar Louda se narodil 5. března 
1923 v Klášteře Hradišti nad Jizerou, 
kde jeho otec pracoval jako lakýrník. 
Začal studovat na gymnáziu v Tur-
nově, studia ale přerušil a obrátil 
svůj zájem ke stavitelství. Začal se 
učit zedníkem, po roce přestoupil na 
stavební průmyslovku, kterou zakon-
čil maturitou v roce 1944. V té době 
byly zavřené vysoké školy, proto 
pracoval nejprve jako stavbyvedou-
cí a až v roce 1945 začal studovat 
architekturu na Vysoké škole umě-
lecko-průmyslové v Praze, kterou 
ukončil v roce 1950. Pracoval nej-
prve v Liberci a poté se přestěhoval  
s rodinou do Mnichova Hradiště. Zde 
byl zaměstnán u okresního stavební-
ho podniku, od roku 1960 pak jako 
vedoucí odboru výstavby městského 
národního výboru. Pro město vypra-
coval řadu architektonických projek-

tů, působil i jako soudní znalec.
Vedle svého zaměstnání se vel-

mi rád věnoval malování. Byl ovliv-
něn svým profesorem na gymnáziu 
i přátelstvím se zdejším malířem 
Jaroslavem Korčákem. Zabýval 
se především krajinomalbou. Čas-
tým námětem se mu stával Vale-
čov, Mužský a jeho okolí, Bezděz, 
Podještědí, ale zachytil i řadu míst 
v zahraničí. V Mnichově Hradišti 
představil své obrazy na několika 
výstavách v kině, většinou společně 
s dalšími autory. V roce 2003, při 
příležitosti nedožitých 80. narozenin, 
mu byla uspořádána výstava obrazů 
v městském muzeu. V muzejních 
sbírkách se nachází několik jeho 
děl, většinou olejů či akvarelů.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

CHODÍM PO MĚSTĚ
Milí Hradišťáci! Máme v povaze remcat a stěžovat si na kdeco. Hlavně na 
politiky, na ty „tam nahoře“. Jak z toho ven? Celek se přeci skládá z jed-
notlivostí. Pracujme jeden každý na sobě. Také děti vychovávejme k pravdě 
a odpovědnosti za své konání. Až budou dospělé, budou rodiči, občany či 
politiky spolehlivými, čestnými, a tudíž i ostatními ctěnými. Tak vzhůru k práci 
na sobě! Přeji pěkný březen a hurá do jara.

MINIRUBRIKA LIBUŠE VONÁSKOVÉ O VĚCECH KOLEM NÁS

Na obzoru Velikonoce
K Velikonocům patří mnoho krásných symbolů Vzkří-
šení. Jedním z méně známých je pouštní rostlina na-
zývaná „růže z Jericha“. 

Již dávní poutníci ji přinášeli ze svých cest do Izra-
ele. A jak přečkala tak dlouhou cestu? Snadno. Nejde 
o růži, jak ji známe z našich zahrad. Růže z Jericha 
může zůstat bez vody jako suchý chomáček větviček 
dokonce mnoho tisíc let – našla se i v hrobkách farao-
nů. Vítr ji unáší pouští, až najde místo s vláhou. Roz-
vine se a zazelená. 

Než přijdou Velikonoce, probíhá postní období, 
které trvá 40 dní. Je připomínkou doby, kterou Ježíš 
prožil na poušti před svým křtem.Tam tyto zajímavé 
rostliny určitě nechyběly... Můžeme obnovit dávnou 
tradici a ozdobit jimi o svátcích naše domovy nebo je 
věnovat spolu s koledou. (db)

Výročí kronikáře Václava Paříka
V březnu si připomeneme 70 let 
od úmrtí Václava Paříka, kroniká-
ře, hodináře a zlatníka, ale také 
autora mnichovohradišťského 
mechanického betlému.

Václav Pařík (24. září  1895 – 
10. března 1953) prožil v Mnicho-
vě Hradišti celý život. Účastnil se 

kulturního a spolkového života, byl členem muzejního 
spolku i spolku divadelních ochotníků Tyl. Do historie 
města se zapsal především jako městský kronikář. 
Kroniku psal od roku 1930 do 31. prosince 1950 a bě-
hem této doby první svazek kroniky dokončil. Nese po 
něm označení „kronika Paříkova“.

Václav Pařík je rovněž autorem pohyblivého bet-
léma čítajícího 79 figur, na kterém pracoval společně 
s řezbářem Josefem Liškou z Třeště. Právě v Třešti je 
betlém dnes vystaven. (jd)

Kamelot: 
zpravodaj města

Mnichovo Hradiště 

zapsán do evidence periodického 
tisku Reg. č.: MK ČR E 19893
číslo 3/2023, náklad 4070 ks

vychází 1. března 2023
jako měsíčník vydává město 

Mnichovo Hradiště, Masarykovo ná-
městí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 

IČ: 00238309
Šéfredaktor: Mgr. Martin Weiss

telefon: 606 635 289, 
e-mail: kamelot@mnhradiste.cz

Otakar Louda na snímku z výstavy v kině v roce 1987 uprostřed s vnukem.

Podělíte se o vzpomínky na LIAZ?
V Muzeu města Mnichovo Hradiště pokračujeme  
v nahrávání a přepisu vzpomínek na LIAZ (1953–
2003), rádi si na toto téma promluvíme i s vámi. Nevá-
hejte se prosím ozvat: 720 981 281, muzeum@mnhra-
diste.cz Vážíme si zájmu, který projevujete, i toho, že 
využíváte možnosti návštěvy přímo v muzeu! 

Vzpomínky budou mimo jiné využity po celý rok 
pro články v Kamelotu, ale i při panelové výstavě na 
náměstí, kterou právě chystáme. Stejně tak digitalizu-
jeme získané tematické archiválie a fotografie, které 
zpřístupňujeme veřejnosti.
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Váš osobní
realitní makléř

Bude mi velkou ctí Vám pomoci

Theodora Landgraf

Realitní služby, jaké si přejete

s prodejem nemovitosti nebo
s hledáním nového domova

theodora.landgraf@re-max.cz
FB https://www.facebook.com/TheodoraLandgrafreality/
www.re-max.cz/theodoralandgraf
www.re-max.cz/harmony

M   +420
E

603 420 606

Harmony
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PRÁCE U ČESKÉ SPOLEČNOSTI V MNICHOVĚ HRADIŠTI

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

Pojďte s námi vracet lidem úsměv

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

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ KOLEGY:

INZERCE

30 LET S VÁMI   

 13.- 17.3.2023 SLEVA až 30 % na vybrané zboží a DÁRKY k nákupu. 
V pátek 17.3.2023 SLEVA 10 % na VŠE.

 (slevy se nesčítají a nevztahují na opravy, baterie a řemínky)

   Prodej šperků (zlatých, stříbrných, z chirurgické oceli).
   Prodej hodin, hodinek, budíků, barometrů, chronografů, meteostanic, stopek, minutek. 
   Prodej dárkových poukázek.
   Zakázková výroba šperků, snubních prstenů. 
   Hodinářské a zlatnické opravy.
   Výkup zlata, stříbra.

Jsme tu pro Vás 30 let.
Tel.: 604177538, 603267101
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