
O dva hlasy více a výsledek mohl 
být zcela jiný. Zastupitelé se na 
svém dubnovém zasedání rozhodli 
pro územní a časovou regulaci ha-
zardu, pro kterou zvedlo ruku dva-
náct z nich. Úplný zákaz neprošel.

Řešení otázky hazardu se ve 
městě táhne už dlouhé měsíce. 
Předchozí vedení města se rozhodlo 
v závěru svého funkčního období vy-
psat veřejnou anketu, ve které mohli 
obyvatelé vyjádřit názor na tuto 
problematiku. V rámci ankety bylo 
odevzdáno 1239 lístků, které v 62 
procentech případů hovořily ve pro-
spěch úplného zákazu hazardu na 
území města. Jenže způsob, jakým 
byla anketa organizována (sběrné 
boxy nebyly hlídané a součástí hla-
sování nebyl žádný způsob, jak se 
ujistit, zda hlas skutečně odevzdal 
ten, jehož jméno na lístku stojí) ne-
měl potřebnou vypovídající hodnotu.

Na jednání 13. dubna měli už 
zastupitelé připravené dva návrhy 

Hrací automaty zmizí z blízkosti škol  
i z náměstí, plošný zákaz neprošel

obecně závazné vyhlášky a k obě-
ma rovněž komentář z minister-
stva vnitra, které konstatovalo, že  
z pohledu práva jsou obě možnosti  
v pořádku.

První varianta počítala s územ-
ní a časovou regulací a rovněž se 
seznamem provozoven, ve kterých 
bude do budoucna možné na au-
tomatech hrát. Zároveň bylo z je-
jího znění patrné, že počet heren 
neporoste. Proti tomu se postavil 
například zastupitel Václav Haas, 
kterému se nelíbilo, že případný 
nový žadatel o povolení by se i po 
splnění zadaných kritérií dočkal 
odmítnutí: „Nepatřil totiž v daný 
čas mezi vyvolené. Považuji to za 
nelogický krok, principiálně špatný  
a nebudu pro něj hlasovat,“ prohlásil 
Haas.

O slovo se po krátké diskuzi 
zastupitelů přihlásil také muž z audi-
toria. Řečníkem nebyl nikdo jiný než 
Petr Vrzáň, výkonný ředitel Spelos, 

největšího českého profesního sdru-
žení loterijních společností. Podob-
ně jako před několika měsíci zavítal 
na veřejné jednání do nedalekých 
Kosmonos, nevynechal ani tentokrát 
možnost veřejně vystoupit a hájit zá-
jmy provozovatelů heren.

Vrzáň na úvod ocenil nedávnou 
vůli zastupitelů regulovat hazard 
nejprve formou memoranda. Jeho 
prostřednictvím město požadova-
lo odstranění venkovní reklamy či 
úpravu otevírací doby tak, aby se 
nekryla s částí dne, kdy je venku 
zvýšený pohyb školní mládeže.  
K memorandu se ovšem přihlásili 
jen čtyři z osmi hradišťských provo-
zovatelů, což ostatně vedlo k návrhu 
obecně závazné vyhlášky. 

„Musíte pochopit, že osm až 
devět hodin provozu denně je pro 
provozovatele likvidační. Potřebují 
alespoň dvanáct hodin,“ upozornil 
Vrzáň. Vzápětí dodal, že i v pří-
padě regulované otevírací doby 

zůstává provozovatelům výher-
ních automatů povinnost odvádět  
z každého přístroje 20 tisíc ko-
run stejně, jako kdyby byl přístroj  
v provozu nonstop. Na závěr své-
ho výstupu připomenul: „K variantě 
totálního zákazu jsem diskutovat 
nepřijel. Všichni víte, že v důsledku 
prohibice vznikají černé herny. To 
dnes už říká národní protidrogový 
koordinátor i ministerstvo financí.“ 
Rovněž varoval před sporem s anti-
monopolním úřadem.

Starosta Ondřej Lochman mu  
lakonicky oponoval: „Když nám nad-
řízený orgán řekne, že navrhovaná 
vyhláška je v souladu se zákonem, 
nevím, kdo by nám měl říkat něco 
jiného. Kritériem je omezení heren 
na náměstí a v blízkosti škol.“

Jako poslední si slovo vzala 
Vendula Šeflová, která si postesk-
la, o kolik času už otázka hazardu 
zastupitele i radní připravila. Začalo 
hlasování. ...2 

„Četnická pátrací stanice potřebuje vaši pomoc, vyšetřujeme vraždu a hledáme stopy,” zahájil detektivní pátrání přivolaný četník Aleš Rychlý. Děti, které 
v dubnu přespávaly v Klubu dětí a mládeže, čekal večer plný výslechů, napětí a zábavy. ...8

JAN KURKA
je novým jednatelem Klubu Mnichovo 
Hradiště s.r.o. Jaké jsou jeho zkušenosti 
a jak hodlá změnit hradišťskou kulturu? 
Představujeme jeho vizi i novinky, které 
pro Klub chystá.
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Město vyhlašuje konkurz 
na ředitele základní školy
Na post ředitelky Základní školy Mni-
chovo Hradiště v Sokolovské ulici re-
zignovala letos v dubnu s okamžitou 
platností dosavadní ředitelka Mgr. 
Vlasta Dittrichová. Do doby jmeno-
vání nového ředitele byla Radou 
města Mnichovo Hradiště pověřena 
řízením školy Mgr. Eva Hajzlerová, 
která dosud byla zástupkyní ředi-
telky a pochopitelně ve škole také 
vyučuje. 

Město Mnichovo Hradiště je 
zřizovatelem této školy a je posta-

veno před úkol nalézt škole nového 
schopného ředitele. Vypsalo proto 
konkurzní řízení. Než však proběh-
nou všechny kroky tohoto řízení, 
uplynou přibližně tři měsíce. Na no-
vého ředitele se tedy můžeme těšit 
nejdříve v srpnu tohoto roku, ale 
také možná až s příchodem nového 
školního roku, tedy v září. 

Jaroslava Kolomazníková,  
vedoucí finančního a školského 

odboru městského úřadu 

VRAH NEMĚL ŠANCI, ŠLO PO NĚM OSMADVACET DĚTÍ

Bleší trhy ve farské zahradě jsou zpátky. Ty první letošní byly pořádně větrné, 
o dobrou náladu ale vítr nikoho nepřipravil. ...8

KONEC VÁLKY
v květnu 1945 způsobil vlnu euforie také 
v Mnichově Hradišti. Kronika města při-
náší o květnových dnech poutavé svě-
dectví doplněné celou řadou archivních 
fotografií.
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S příchodem jara letos přichází i zbrusu nový zpravodaj města.  
Jeho jméno ostatně někteří z vás vybírali prostřednictvím ankety 
na webu města. Nové vedení Mnichova Hradiště se v poslední 
době zaměřilo především na komunikaci přes internet – vznikla 
stránka města na Facebooku, častější jsou články na webu města 
a samotný web připravujeme úplně nový. Nechceme ale zapome-
nout ani na ty, kteří u počítačů nesedí, nebo ty, kteří si rádi uvaří 
kávu, zasednou na zahrádku a přečtou si pořádné místní noviny.  
Právě proto jsme zřídili zpravodaj, který držíte v ruce. 

V Kamelotu vám budeme přinášet informace z radnice, články 
spolků, přehled kulturních i sportovních akcí a vše podstatné, co 
se během měsíce stane. Kamelot rozhodně nemá být „hlásnou 
troubou“ vedení města, naopak. Chceme, aby především ilustroval 
život ve městě a popisoval příběhy, které se v našem domově v 
Pojizeří odehrávají. Pokud se rozhodnete sami přispět, stačí na-
psat šéfredaktorovi Kamelotu, na nějž naleznete kontakty na konci 
každého vydání.

Kromě zpravodaje jsme pro Vás připravili také nový web mu-
zea, během května umožníme nahlédnout do hospodaření města 
přes transparentní účet, přibude rozklikávací rozpočet a budou 
zveřejněny všechny uzavřené smlouvy od 1. ledna 2015.

Postupně spouštíme další proměny. Na rozsáhlejší investice 
však budeme všichni muset počkat až do příštího roku. Investice 
chceme důkladně připravit, abychom mohli začít obnovovat budo-
vu Klubu, fasádu radnice a po fázích i náměstí. O přípravě těchto 
investic přineseme zprávu v dalším čísle Kamelotu.

Ondřej Lochman, starosta města

MÁME NOVÝ
ZPRAVODAJ
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Odbor dopravy Městského úřadu 
Mnichovo Hradiště připomíná obča-
nům novelizaci právní úpravy platné 
od Nového roku týkající se registrace 
silničních vozidel. Podle ní dochází k 
zápisu zániku vozidla v případě, kdy 
jeho vlastník nesplní své zákonné 
povinnosti. Co to znamená v praxi?

V prvém případě hrozí zá-
pis zániku v případě těch vozidel, 
která jsou ke dni 1. ledna 2015 
v procesu takzvaného převodu 
(původní vlastník požádal o zá-
pis nového vlastníka, avšak nový 
vlastník registrační úkon nedokončil  
a vozidlo na svou osobu nepřihlásil) 
a u nichž vlastník do šesti měsíců 
ode dne 1. ledna 2015 nepožádá o 
zápis své osoby jako vlastníka v re-

Vozidlo zapsané jednou jako zaniklé  
se už nemůže vrátit znovu na silnici

gistru silničních vozidel. 
Nebude-li ve shora stanovené 

lhůtě uvedená žádost podána, bude 
vozidlo ze zákona považováno za 
zaniklé a o této skutečnosti bude  
v registru silničních vozidel prove-
den zápis. To bude ve svém důsled-
ku znamenat, že vozidlo již nebude 
moci být nikdy provozováno na po-
zemních komunikacích a zapsáno 

Doba, kdy byli zájemci o nejčerst-
vější informace z dění na městském 
úřadě odkázáni na úřední desku, 
je dávno pryč. Moderní technolo-
gie umožňují všem, kteří vlastní 
počítač či jiné elektronické zařízení  
s podobnými funkcemi, být v takřka 
neustálém styku a město Mnichovo 
Hradiště se tyto technologie rozhod-
lo využít. Vedle webových stránek je 
nově také na Facebooku.

Souběžně s přípravou první-
ho vydání zpravodaje probíhala už  
v březnu také příprava stránky měs-
ta na této celosvětově největší so-
ciální síti. Profil s prostým názvem 
„Mnichovo Hradiště“ byl spuštěn ve 
středu 1. dubna. 

První událostí, která se na soci-
ální síti dočkala fotografické i textové 
reflexe, byly následky větrné smršti, 
která se městem prohnala poslední-
ho března a ve večerních hodinách 
vyvracela stromy nejen v parku nebo 
v zahradě mateřské školky v Jasel-

Stručně, jasně a online: Mnichovo 
Hradiště je nyní také na Facebooku

ské ulici. Uživatelé Facebooku se 
jako první dozvěděli, kde leží padlé 
kmeny a kam je až do odstranění 
následků vichřice dočasně zapově-
zený vstup.

Dnes se počet přátel, kteří 
městský Facebook sledují, pohybuje 
kolem tří set. Mnozí z vás už rov-
něž přišli na to, že smyslem tohoto 
informačního kanálu je mimo jiné 
usnadnění komunikace mezi ob-
čany. Prostřednictvím profilu už se 
tak nabízelo dřevo, shánělo ubyto-
vání nebo hledal majitel ztracených 
klíčů. Facebook také nabízí široký 
prostor pro diskuzi. Formou komen-
tářů můžete vyjadřovat svůj názor  
a zjišťovat, zda stejně jako vy smýšlí 
i další vaši spoluobčané.

Stačí, když na https://
www.facebook.com/mestomh 
dáte Mnichovu Hradišti svůj 
„lajk“.

Redakce

Hrací automaty zmizí z blízkosti škol  
i z náměstí, plošný zákaz neprošel...

...dokončení z titulní strany
Václav Haas ještě v posledním 
momentě vznesl protinávrh, aby 
se nejprve hlasovalo o úplném zá-
kazu. Výsledek jen těsně nestačil. 
Pro vytlačení heren pryč z města 
zvedlo ruku deset zastupitelů, šest 
se bylo proti a šest se zdrželo.

Bylo přistoupeno k dalšímu 
hlasování. Tentokrát o regulaci ha-
zardu. Návrh vyhlášky byl dvanácti 
hlasy, tedy minimálním počtem, 
přijat (sedm zastupitelů bylo proti 
a tři se zdrželi). Jaké novinky tedy 
dokument do praxe přináší?

Dosud v Hradišti fungovalo 
osm provozoven, 29 automatů  
a 47 videoloterijních terminálů. Je-
jich počet se ale pravděpodobně 

změní až s příchodem roku 2016, 
kdy stávajícím hernám vyprší povo-
lení. Ty, které poté nebudou splňovat 
kritéria, budou zavřeny. 

Jak už bylo zmíněno, vyhláška 
upravuje otevírací dobu a místa, kde 
mohou herny fungovat. Provozo-
vatelé mohou hráče zvát do svých 

do registru silničních vozidel.
Podobně se za zaniklé bude 

považovat vozidlo, které je ke dni 
1. ledna 2015 vyřazeno z registru 
silničních vozidel (je takzvaně v 
depozitu) po dobu delší než 18 mě-
síců. Stane se tak, pokud vlastník 
vozidla do jednoho roku ode dne  
1. ledna 2015 neoznámí příslušné-
mu obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností, kde se vozidlo 
nachází a jaký je účel jeho využití. 
Po zápisu zániku vozidla nebude 
možno vozidlo již nikdy uvést do 
provozu.

Jan Podlipský,                     
odbor dopravy městského úřadu

Hradišťan, MHáčko, nebo Kamelot? 
Jak se rodil název nového zpravodaje
V momentě, kdy začalo oficiální 
městské periodikum získávat jasné 
obrysy, vyvstala zásadní otázka. 
Jak se bude zpravodaj jmenovat? 
Má názvem navázat na Informační 
list města, který vycházel šestkrát 
ročně, nebo se vydat zcela vlastní 
cestou? Na pomoc byla přivolána 
veřejnost.

Na webových stránkách města 
běžela dva týdny anketa, ve které 
mohli zájemci jednou denně hla-
sovat pro některou z navrhovaných 
variant, nebo navrhnout název zcela 
vlastní. Použitelných tipů se ve vý-
sledku sešlo deset a za dva týdny 
bylo nashromážděno 421 hlasů. Na 
prvním místě se se 169 hlasy a více 
než 40 procenty umístil Mnichovo-
hradišťský Kamelot. Na druhém mís-
tě skončilo se 124 hlasy a 29,5 pro-
centy MHáčko a třetí místo obsadila 
klasika - Zpravodaj města Mnichovo 
Hradiště se 76 hlasy a 18 procenty.

Jak se zavděčit co možná nej-

většímu počtu hlasují-
cích? Přece kompromi-
sem. 

V ruce nyní držíte 
první vydání perio-
dika, které se pyšní 
názvem Kamelot: zpra-
vodaj města Mnichovo 
Hradiště. Název tak  
v sobě kombinuje první 
i třetí nejpopulárnější 
variantu a navíc oteví-
rá dveře k možnostem 
originální distribuce. 
Představa kamelotů 
prodávajících na uli-
ci oficiální zpravodaj 
je přece půvabná.  
Vždyť kdo by dokázal 
odolat půvabné dis-
tributorce nebo dobře 
vypadajícímu distribu-
torovi.

Martin Weiss

Návesní rybník ve Lhoticích, míst-
ní části Mnichova Hradiště, byl na 
přelomu loňského a letošního roku 
rekonstruován nákladem téměř 900 
tisíc korun. Vodní dílo prodělalo vi-
ditelné změny a nejen místní jistě 
ocení tento zvelebený kout našeho 
města. 

V rámci prací došlo zejména 
k odstranění sedimentu v rozsahu 
1500 metrů krychlových, k opravě 
břehů, instalaci nového výpustního 
zařízení (požeráku neboli kbelu, 
tedy svislé šachty, která odvádí pře-
bytečnou vodu) a k výsadbě zeleně. 

Důvodů k realizaci této nemalé 
investice bylo několik – celkový špat-
ný stav břehů a výpustního zařízení, 
ale také množství sedimentů, které 
zásadně omezovaly retenční schop-
nost rybníku. 

Příprava zakázky se datuje již 
do roku 2002, kdy byl vypracován 
projekt „Úpravy rybníku ve Lhoti-
cích“. V rozpočtu města ale bohužel 
nikdy nebyla vyčleněna potřebná 
částka na realizaci tohoto projektu. V 
roce 2011 byl přepracován a v roce 
2013 bylo vydáno stavební povolení 
a následně i podána žádost o dotaci 
ze Státního fondu životního pro-
středí. Ta bohužel nebyla úspěšná. 

Přesto se vedení města v září minu-
lého roku rozhodlo zakázku realizo-
vat z vlastních zdrojů. Ve výběrovém 
řízení uspěla společnost Aquasys 
ze Žďáru nad Sázavou, která nabíd-
la cenu 862.851 korun včetně DPH.

Nyní už je zrekonstruovaný ryb-
ník rovněž zkolaudován.

Pavel Král, odbor správy 
majetku a rozvoje města

Bahno, břehy, kbel i okolí: lhotický rybník 
prošel generální rekonstrukcí v režii města

podniků od neděle do čtvrtka pou-
ze mezi 18. a 2. hodinou ranní a od 
pátku do soboty od 18 do 3 hodin. 
Aktuálně se hraje v Podskalské uli-
ci, Turnovské ulici a na dvou mís-
tech v ulici Víta Nejedlého.

Redakce

Rybník ve Lhoticích má za sebou generální rekonstrukci. Péče, které se těšil, je na něm vidět na první pohled.

Podomní prodejci zmizí 
z ulic, může za to nová 
obecně závazná vyhláška
Město Mnichovo Hradiště se již  
v minulosti zabývalo možným ome-
zením nekalých praktik prodeje, jako 
je obtěžování občanů na veřejnosti 
nevybíravým chováním prodejců 
nebo vytrvalým vnucováním nepo-
třebných věcí nebo služeb. Jednalo 
se o prodejce kosmetiky, poskyto-
vatele telekomunikačních služeb 
nebo dealery společností na dodáv-
ky energií či plynu. V loňském roce 
dokonce došlo ke krádeži vysoké 
částky peněz z rodinného domku na 
území města při nabízení produktů 
podomními prodejci.

Zákonodárci nyní umožnili ob-
cím, aby formou nařízení vydaly 
zákaz pochůzkového a podomního 
prodeje, a fakticky tak regulovaly vý-
skyt nekalých praktik prodeje na ka-
tastru obce. Také naše město přijalo 
vlastní nařízení, kterým uvedený typ 
prodeje zakázalo. 

Pochůzkového prodejce pozná-
te podle toho, že nabízí zboží s pou-
žitím přenosného zařízení (závěsný 
pult, taška, zavazadla apod.) nebo 
přímo z ruky. Podomní prodejce se 
za vámi vydá až k domovním dveřím, 
kde bez předchozí objednávky nabí-
zí zboží nebo služby. Téměř všich-
ni jsou ve svém úsilí velmi vytrvalí  
a přesvědčiví. 

Pokud by Vás takový prodejce 
obtěžoval, můžete zavolat měst-
skou policii, která vykáže prodejce  
z města pryč. 

Nabízí se rovněž dotaz, zda 
existuje prodej, na který se zákaz ne-
vztahuje. Existuje – nařízení se netý-
ká prodeje zboží a poskytování slu-
žeb na předzahrádkách patřících k 
přilehlé provozovně, na prodej zboží 
při slavnostech, sportovních podni-
cích nebo jiných podobných akcích, 
na vánoční prodej ryb, stromků, jmelí  
a chvojí a na velikonoční prodej 
kraslic a pomlázek. Rovněž se ne-
vztahuje na akce organizované po-
dle zákona o veřejných sbírkách.

Kamila Galetková, 
kancelář vedoucího úřadu
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Sportovní klub Veselá – 
na činnost 8.000 Kč

Volejbalový klub MH – 
na činnost 9.000 Kč

SK Kruhy – 
na činnost 2.000 Kč

Zuzana Plíhalová – 
na činnost 5.000 Kč

Dr.ACI Veselá – 
na činnost 5.000 Kč

Dřevěný muž – 
jednodenní akce 5.000 Kč

TJ Bakovský půlmaraton – 
jednodenní akce 5.000 Kč

TJ Sokol Holé Vrchy – 
jednodenní akce 5.000 Kč

Zákl. kynolog. organizace MH – 
na činnost 10.000 Kč

Vlastenecko dobročinná sdruže-

ná obec baráčníků Mn. Hradiště –
na činnost 8.000 Kč

Tradice Pojizeří – 
na činnost 5.000 Kč

Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR – 
na činnost 7.000 Kč

SDH Mnichovo Hradiště – 
na činnost 14.000 Kč

Pěvecký sbor CHARMONE MH – 
na činnost 8.000 Kč

Model Klub Mnichovo Hradiště – 
na činnost 11.000 Kč

Liga lesní moudrosti, kmen 
Osmaka OPO – 
na činnost 9.000 Kč

Junák – svaz skautů a skautek 
ČR – 
na činnost 45.000 Kč

Sbor Jednoty bratrské v Mladé 

Boleslavi – 
na činnost 5.000 Kč

Dům dětí a mládeže „Na Výsta-
višti“, Ml. Boleslav, Husova 201– 
na činnost 14.000 Kč

Český svaz včelařů, ZO MH – 
na činnost 12.000 Kč

TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 
na činnost 526.000 Kč

Mnichovohradišťský SK – 
na činnost 536.000 Kč

Tenisový klub Mnich. Hradiště – 
na činnost 270.000 Kč

Mnichovo Hradiště, o.s. – 
na činnost 66.000 Kč

Zvonky – 
na činnost 107.000 Kč

Český rybářský svaz, místní 
organizace Mnichovo Hradiště – 
na činnost 55.000 Kč

nebude z rozpočtu města dotován 
víc jak ze 40 procent. Ten, kdo žádal 
víc, musel počítat menšími penězi.

Starosta Ondřej Lochman na 
závěr sdělil i stanovisko rady města, 
která dává přednost nové povinnos-
ti vypisovat granty a nerozdělovat 
všechny peníze jednorázově. „Jako 
efektivní model vidíme každoroční 
příspěvek spolkům na provoz a tři 
až čtyři grantové výzvy,“ konstatoval 
starosta.

Závěrečného hlasování se neú-
častnil Jan Mareš, kvůli svému člen-
ství v orgánech TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště a Jiří Bína, statutár České-
ho rybářského svazu.

Redakce

A je naporcováno! Mezi tři desítky spolků 
město rozdělilo na příspěvcích milion a půl
Příspěvky sportovním a zájmovým 
organizacím z rozpočtu města se 
letos naposledy rozdělovaly starým 
způsobem, protože novela zákona 
stávající systém mění. Zastupitelé 
schválili návrh Komise pro sport  
a zájmovou činnost bez úprav. Tra-
dičně největšího balíku se dočkal 
Mnichovohradišťský sportovní klub 
následován TJ Sokol a Tenisovým 
klubem.

„V každé kapitole jsme pone-
chali finanční rezervu. Ta činila, co 
se týká sportovních organizací, 33 
tisíc korun, v případě zájmových 
organizací to bylo 40 tisíc korun.  
V únoru ale byla vydána novela zá-
kona, která nabývá platnosti v polo-
vině letošního roku a která nám uklá-
dá vytvořit grantový systém,“ uvedl 
na začátku jednání místostarosta 
Jiří Bína. Zmíněná rezerva, která  
v městské pokladně zůstává, by 
měla v druhé polovině roku případně 
posloužit právě na granty.

Několik otázek k procesu, na 
jehož konci byly konkrétní částky na-
vržené pro žádající organizace, měl 
zastupitel Miroslav Smutný. Ptal se 
především po tom, k jakým změnám 
v nastavených kritériích došlo, když 
pro celou řadu organizací jsou na-
vrhovány částky značně se lišící od 
těch udělených v minulém roce.

„Přerozdělování finančních pro-
středků z rozpočtu města vychází 
z tabulky, do které spolky vyplňují 
údaje o hospodaření za přecházejí-
cí rok. Ta čítá celkem třináct kritérií: 
počet členů, počet členů z řad mlá-
deže, náklady na provoz, náklady na 
údržbu areálu, pokud je mají, kvali-
fikace trenérů a další,“ vysvětlil Jan 
Mareš, zastupitel a předseda Komi-
se pro sport a zájmovou činnost. Ná-
sledně ještě uvedl příklad: „„Pokud 
roste členská základna Sokola, roste 
také jeho bodová hodnota a objem 
přidělených peněz jde nahoru.“

Komise se však při rozhodování 
shodla na tom, že žádný ze spolků 

Nohejbalisté TJ Sokol Mnichovo Hradiště. Sokolové získali z rozpočtu města 526 tisíc korun, tedy 
druhý nejvyšší příspěvek. O deset tisíc víc dostal Mnichovohradišťský SK.

KOLIK DOSTALY JEDNOTLIVÉ SPOLKY A ORGANIZACE

Transparentnost. V posledních le-
tech velmi často skloňované slovo 
spojované především s politikou  
a zároveň označení pro průhledné a 
veřejně přístupné jednání. Tedy slo-
vo se samými pozitivními významy. 
Je tedy dobrá zpráva, že Mnichovo 
Hradiště má od května zřízené trans-
parentní účty a každý může sledovat 
jeho hospodaření na internetu.

„Městské peníze jsou peníze 
veřejné, a když nám to současné IT 
technologie dovolují, měli bychom 
na radnici dělat vše proto, aby se 
občané mohli podívat přímo na to, 
jak se nakládá s městskou kasou,“ 
říká starosta Ondřej Lochman a do-
dává, že město se v tomto ohledu 
inspirovalo transparentním účtem Li-
bereckého kraje. V okolí má veřejně 
přístupný účet například obec Dolní 
Krupá.

V praxi to funguje tak, že zá-
jemce zavítá na internetové stránky 
banky, v případě Mnichova Hra-
diště se jedná o Komerční banku,  
a prokliká se k transparentním účtům 
(On-line služby – On-line informace 
– Transparentní účty), kde nalezne 
ty městské. Každým dnem se ale na 
webových stránkách města objeví 
odkaz, který zájemce nasměruje pří-
mo do cíle a ušetří mu čas.

Bankovní rozhraní vypadá stej-

Účty města jsou přístupné 
od května na internetu

Městští strážníci budou nově trávit v ulicích města 
minimálně pětasedmdesát procent své pracovní doby

V poslední době zaznamenal 
městský úřad rostoucí počet stížnos-
tí na činnost městské policie. Proto 
bylo rozhodnuto o vytvoření nové  
a závazné koncepce jejího směřová-
ní a práce. Strážníky čekají zásadní 
změny, například povinnost strávit 
75 procent času ve službě v ulicích 
města.

Velitel městské policie obdržel 
22. dubna dokument se seznamem 
dvou desítek úkolů s jasně stanove-
nou dobou expirace, z nichž celou 
řadu má městská policie splnit do 
poloviny června, kdy podá zprávu 
radě města i zastupitelstvu. Jejich 
cílem je především to, aby strážníci 
byli ve městě vidět, a tedy působili 
preventivně, a zároveň zásadně roz-
šířili záběr své činnosti. 

Z několika nových úkolů může-
me jmenovat například sledování 
nelegálního výlepu plakátů, evidová-
ní závad na majetku města, aktivní 
vymáhání obecně závazných vyhlá-
šek a nařízení (například volný po-
hyb psů, pochůzkový prodej) nebo 
řešení odtahů autovraků hyzdících 
tvář města.

Vedle úkolů, na kterých začala 
městská policie okamžitě praco-
vat, se připravuje rovněž pracovní 
skupina sestavená ze strážníků, 
zástupců městského úřadu, Komise 
pro dopravu a bezpečnost, místosta-
rosty a dalších lidí z oblasti prevence  
a vzdělávání. Skupina připraví návrh 
dlouhodobého plánu, jehož součástí 
bude i rozšíření městského kame-
rového systému. Na jeho realizaci 

bude město v lednu příštího roku 
žádat dotaci. 

O své práci bude městská poli-
cie pravidelně informovat na webo-
vých stránkách města, na Face-
booku i na stránkách zpravodaje. 
Rovněž bude nabízet přednášky pro 
školáky o bezpečnosti ve městě.

Zavedeno bude také přesměro-
vávání pevné linky na mobil. Situa-
ce, kdy se člověk v nouzi na služeb-
nu nedovolal, se nebude opakovat!

Možná už v červnu strážníky 
potkáte na silnicích. Do konce roku 
mají za úkol provést několik orien-
tačních kontrol dodržování maxi-
mální povolené rychlosti vozidel 
na místech předem vytipovaných 
Komisí pro dopravu a bezpečnost  
a Policií ČR. 

TELEGRAFICKY 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA

DO LETNÍHO KINA SE VRÁTÍ FESTIVAL NO WAVES

Při organizaci 8. Reprezentačního 
plesu města se podařilo vybrat 25 
tisíc korun. Rada města se rozhod-
la tyto peníze věnovat na podporu 
kulturně-komunitního života ve 
městě a jeho místních částech,  
a proto vyhlašujeme Speciální 
grantovou výzvu 5x5.

ně jako v případě osobního interne-
tového bankovnictví, takže každý, 
kdo tuto službu využívá, snadno 
zjistí to, co jej zajímá. Už nyní mů-
žete pohodlně brouzdat příjmovým  
a výdajovým účtem města a s pří-
padnými nesrovnalosti se obracet 
na městský úřad či zastupitele. 

Město má nyní celkem čtrnáct 
účtů. Zveřejněná z nich je většina. 
Mimo zůstávají pouze ty, kde to není 
možné kvůli zákonné ochraně osob-
ních údajů, například Sociální fond 
nebo Depozitní účet, který město vy-
užívá na jistiny. Na Základním běž-
ném účtu nebudou rozklíčovány jen 
mzdy, zobrazí se jako jeden balík.

Tato změna město nic nestojí. 
Ba právě naopak. Během přípravy 
přechodu na veřejně přístupné účty 
byly domluveny nové podmínky ve-
dení účtů, což městu ušetří ročně 86 
tisíc korun. Za co? 

„Do budoucna už budeme do-
stávat jen elektronické výpisy a jejich 
frekvence bude měsíční. Denní výpi-
sy budou účetní sledovat přímo na 
internetu,“ vysvětlila nové nastavení 
Jaroslava Kolomazníková, vedou-
cí finančního a školského odboru 
městského úřadu. 

Redakce

Pět nejlepších navržených ná-
padů bude oceněno pěti tisíci ko-
runami. Zúčastnit se mohou spolky, 
sdružení i další neziskové organi-
zace, ale také jednotlivci. Tyto sub-
jekty nemusí mít trvalou adresu v 
Mnichovo Hradišti, ani jeho místních 
částech, finance však musí být evi-

dentně vydány pro potřeby občanů 
Mnichova Hradiště, či místních částí. 

Nápady mohou být nové i již tra-
diční akce, pokud budou inovovány. 
Nápadem se dále rozumí akce, ale 
i dlouhodobější aktivita a stejně tak 
drobná investice.

O výsledcích rozhodne komise.

Obáváte se pokut? Pokud si  
z pravidel nastavených městem dě-
láte dobrý den, skutečně vám hrozí 
více než dříve. K pokutám se ov-
šem strážníci budou uchylovat čas-
těji tam, kde k porušování zákona  
a vyhlášek dochází častěji. Pokuty 
ale rozhodně nemají být používá-
ny jako nástroj ke zvyšování příjmů 
města, mají umožnit funkční vymá-
hání zavedených pravidel a také pů-
sobit výchovně.

Zrušení městské policie rada 
města nezvažuje. Případné časové 
omezení služby bude diskutováno  
v létě. V tuto chvíli městská policie 
čítá deset strážníků.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Vaše nápady posílejte na 
e-mailovou adresu granty@mn-
hradiste.cz od 6. do 24. května 
2015. Formulář najdete na www.
mnhradiste.cz/volnycas. Těší-
me se, jak společnými silami 
Mnichovo Hradiště rozsvítíme 
invencí.

ZA PĚT VAŠICH NÁPADŮ VÁM DÁME PĚTKRÁT PĚT TISÍC KORUN!

Rada města schválila příspěvek 5000 korun Filipu Obermajerovi z Bakova 
nad Jizerou, který v prostorách bývalého letního kina v Mnichově Hradišti 
uspořádá letos v září druhý ročník festivalu No Waves. Vloni festival nabí-
dl několik kapel i písničkářů, skateboarding i divadelní představení a stal 
se zajímavou kulturní událostí sezóny.

MIMOZEMŠŤANÉ Z DOMU DĚTÍ OVLÁDNOU VOSTROV

Další příspěvek ve výši 5000 korun získal od města Dům dětí a mládeže 
Mladá Boleslav na Mimozemský den pro děti. Akce se uskuteční v příjem-
ném prostředí areálu Vostrov a naváže na úspěšný Pirátský a Westernový 
den. Akce se uskuteční už 24. května.

ZMĚNY V ULICÍCH NA PŘÍKOPECH A PŘÍČNÉ

Odbor správy majetku a rozvoje města byl pověřen, aby vypracoval žá-
dost o umístění dopravních značek v ulici 1. máje tak, aby v úseku ulice 
od křižovatky Na Příkopech ke křižovatce s ulicí Příčná (jízdní směr od 
ulice na Příkopech k ulici Příčná) bylo zakázáno zastavení vozidel s výjim-
kou zásobování na nezbytně nutnou dobu a aby v úseku uvedené ulice od 
křižovatky s ulicí Příčnou ke křižovatce s ulicí Podskalskou (jízdní směr od 
ulice Příčná k ulici Podskalská) byl zachován současný stav.

MĚSTO ŽÁDÁ O GRANT NA NEBEZPEČNOU KŘIŽOVATKU

Radní rozhodli o podání žádosti o grant z grantového programu Dopravní 
bezpečnost společnosti Škoda Auto. Město žádá od největší regionální 
firmy prostředky na zvýšení bezpečnosti křižovatky ulic Na Kamenci a 
Studentské.

SMLOUVY NAD DESET TISÍC KORUN BUDOU VEŘEJNÉ!

Všechny platné smlouvy uzavřené po 1. lednu 2015 budou zveřejňovány 
v Registru smluv na portálu veřejné správy za předpokladu, že se jedná 
o smlouvy na dodávky, služby a práce s plněním nad 10 000 korun, že 
nejde o smlouvy pracovní, s fyzickými osobami a nepodnikateli uzavíra-
né v rámci běžného obchodního styku (např. dodávky energií, nájemní 
smlouvy), smlouvy na pronajímání hrobů, o poskytování sociálních služeb 
a opatrovnictví, dohody o rekvalifikaci a smlouvy nezveřejňované podle 
zákona o svobodném přístupu k informacím.

VZNIKNE NOVÁ VYHLÁŠKA O ZÁKAZU ALKOHOLU

Požívání alkoholických nápojů na veřejnosti odzvonilo. Rada města rea-
govala na popíjení před večerkami a na dětských hřištích a na radu Ko-
mise pro dopravu a bezpečnost uložila kanceláři vedoucího úřadu vypra-
covat obecně závaznou vyhlášku, která bude doplněna seznamem míst, 
kde bude veřejné požívání alkoholu na veřejnosti regulováno.
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Legiovlak připomene i hrdiny z Dolního Pojizeří, přijede na konci května
U příležitosti 100. výročí boje čes-
koslovenských legií za samostatný 
stát zahájila Československá obec 
legionářská v loňském roce dlouho 
připravovaný projekt Legie 100, kte-
rý je realizován za podpory Minister-
stva obrany ČR a celé řady dalších 
institucí, obcí a spolků. Úkolem pro-
jektu je navrátit do povědomí české 
veřejnosti odkaz zakladatelů našeho 
moderního státu.

Nejvýznamnějším počinem  
v rámci projektu je Legiovlak, který 
přijede na hlavní nádraží v Mla-
dé Boleslavi ve středu 20. května  
v 10 hodin a přístupný bude zdarma 
zájemcům o vojenskou historii kaž-
dý den až do úterý 26. května. Ve 
všední dny od 8 do 18 a o víkendu 
od 9 do 19 hodin. Mladá Boleslav 
tak bude po Praze vůbec prvním 
městem, kam Legiovlak zavítá při 
své několikaleté cestě Českou re-
publikou. 

Legiovlak se skládá z jedenácti 
zrekonstruovaných vagonů, které 
představují vojenský ešalon. Těmito 

vlaky se desetitisíce legionářů pře-
pravili v letech 1918–1920 napříč 
Ruskem po Transsibiřské magistrá-
le a průjezd si často museli vynutit 
bojem s bolševiky. Legiovlak se 
skládá z vozů polní pošty, těplušky, 
zdravotního, štábního, obrněného, 
krejčovského, prodejního, kovářské-
ho (zrekonstruován na Slovensku), 
ubytovacího a dvou plošinových 

vozů. Ve všech vozech bude na 
návštěvníky čekat věrná rekonstruk-
ce vybavení, legionáři v dobových 
stejnokrojích, ale také originální 
exponáty a několik stovek fotografií 
na panelech mapujících historii čsl. 
legií. Hlavní nádraží jako takové  
v těchto dnech ožije i dalším dopro-
vodným programem.

Při loňském představení prv-

ních sedmi vozů na nákladovém 
nádraží Žižkov v Praze vyhledalo 
Legiovlak více než 18 000 návštěv-
níků za necelé tři týdny. Ukázalo se, 
že nejatraktivnějšími částmi vlaku 
jsou vůz obrněný, kde je možné si 
vyzkoušet legionářskou výzbroj,  
a těpluška, která sloužila legionářům 
jako domov na dlouhých přesunech 
po železnici. Cílem Legiovlaku je 

Michal Beneš a Pavel Koštejn z mladoboleslavské jednoty Československé obce legionářské jako 
služba v poštovním vagóně rádi zodpoví zvídavé dotazy.

zaujmout především nejmladší ge-
neraci, a proto byly na Mladobole-
slavsku – Mnichovo Hradiště nevyjí-
maje – osloveny základní a střední 
školy, které mohou exkurze svých 
tříd nahlašovat na adrese skoly@
legiovlak.cz.

Aktuální informace o Legiovlaku 
mohou čtenáři Kamelotu nalézt na 
stránce www.legiovlak.cz.

Z Mladé Boleslavi bude Legio-
vlak pokračovat na sever do Liberce, 
zastaví se v Hradci Králové, Čes-
kých Budějovicích, ale také v Brně či 
Zlíně. Jeho pouť skončí v roce 2020 
a do té doby projede celou republiku 
a zavítá i na Slovensko.

Jiří Filip, 
Čsl. obec legionářská

Pozor!
Legionářský ešalon  

dorazí na hlavní nádraží 
do Mladé Boleslavi  

20. května v 10 hodin 
dopoledne. Věnujte  
pozornost tomuto 
muzeu na kolech.

Interiér obrněného vozu. Legionářský vlak byl malou vojenskou základnou na kolech, která 
vojákům poskytovala útočiště celé měsíce. Foto: 2x Archiv Čsl. obce legionářské Jednoty MB

Kino láká na zpívajícího Ježíše, českou 
komedii i párek v rohlíku a pivo
Velikonoce už jsou sice za námi, ale  
osud největšího křesťanského hrdi-
ny, který zemřel na kříži, aby opět 
vstal z mrtvých, si můžete vychutnat 
právě teď. Čtvrtek 7. května bude  
v kině od 20 hodin patřit nestárnou-
címu filmovému muzikálu Jesus 
Christ Superstar. 

Rocková opera, kterou geniál-
ní britský skladatel Andrew Lloyd 
Weber a textař Tim Rice, napsali 
v roce 1969, vzbudila v době, kdy 
byla poprvé uvedena na divadel-
ních prknech, značné kontroverze. 
Zejména proto, že je příběh vyprá-
věn z pohledu Jidáše Iškariotského.  
V roce 1973 natočil Norman Jewison 
podle muzikálové předlohy rovněž 
film. Ten začíná příjezdem autobusu 
plného mladých lidí do jakési pouště. 
Všichni se ujímají rekvizit, kostýmů  
a na troskách zaniklého chrámu 
rozehrávají biblický příběh o lásce, 
zradě a obětování starý 2000 let.

Jen o den později, 8. května, 
je na programu český snímek Dog 
Hot z roku 2014, česká nezávislá 
road movie s podtitulem „letní filmo-
vý ploužák“. Hynek žije v obytném 
automobilu a z něj prodává párky  
v rohlíku. Trpí poruchou spánku. 
Když jednou v noci zastaví záhad-
né dvacetileté stopařce Kláře, život 
obou nabere nečekaný směr.

Ke každé vstupence na toto pro-
mítání organizátoři přidají tematický 
párek v rohlíku zdarma a nabídnou 
také možnost koupě čepovaného 
piva přímo před kinem! Taková na-
bídka se neobjevuje každý den. 

Až na samém konci měsíce, 27. 
a 30 května, kino pozve na zbru-
su novou českou komedii Život je 
život. Ve filmu režiséra Milana Ci-
eslara hraje celá plejáda oblíbených 
českých hvězd, například půvabná 
Tereza Voříšková, Miroslav Tábor-
ský, Ondřej Vetchý, Simona Stašová 
nebo Barbora Poláková.

František (Vetchý) má tři dcery, 
jejich nápadníci jsou ale přesným 
opakem ideálního partnera. Také 
jeho vztah s manželkou Janou (Sta-
šová) nějak skřípe. Dá se všechno 
do pořádku na společné dovolené? 

Redakce

Ted Neeley jako zpívající Ježíš Kristus získal za svůj herecký a pěvecký výkon v roce 1974 
Zlatý Globus a vysloužil si také nehynoucí lásku fanynek.

Mimořádný koncert věnovaný mimořádné 
ženě – Edith Piaf v Mnichově Hradišti
Klub Mnichovo Hradiště uvede  
ve čtvrtek 14. května v městském 
divadle mimořádný koncert na po-
čest 100. výročí narození legendární 
šansoniérky a francouzské národní 
ikony Edith Piaf. Ta přišla na svět  
19. prosince 1915 v Paříži a pro-
slavila se jako zpěvačka, z jejíž 
písní plných citu i bolesti běhá mráz  
po zádech i dnes.

Koncert nabízí jedinečnou příle-
žitost připomenout si osud největší 
osobnosti francouzského šansonu. 
V programu koncertu uslyší diváci 
střípky z bohatého života této vý-
jimečné ženy doplněné světozná-
mými písněmi z jejího repertoáru. 
Písně zaznějí jak v originále, tak  
i v českém překladu zpěvačky  
a textařky Marty Balejové, za klavír-
ního doprovodu prof. Jiřího Hoška. 
Chybět nebude Růžový život (La vie 
en rose), Ničeho nelituji (Non, je ne 
regrette rien) a mnohé další skladby, 
které milovníkům šansonu není tře-
ba představovat.

Úryvky z knihy Edith Piaf autor-
ky Simone Berteautové přednese 
svým nezaměnitelným hlasem da-
bérka a herečka Valérie Zawadská.

Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Hudbou, tancem i parodií vás chtějí 
společně bavit dvě travesti skupiny
Techtle Mechtle a Screamers před-
stavují nejúspěšnější tuzemské 
travesti formace a společně míří do 
Mnichova Hradiště. V městském di-
vadle uvedou 22. května od 19:30 
hodin svou zbrusu novou show ze 
světa kolotočů „Přijela pouť“.

V letošním roce se obě partič-
ky rozhodly pro navázání vzájemné 
spolupráce a společně s moderáto-
rem Láďou Černým je máte možnost 
vidět ve dvouhodinovém pořadu, 
který je nabitý humorem, nadsáz-
kou, tancem a parodiemi známých 
osobností showbyznysu i politiky.

Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.
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DUBNOVÉ NOVINKY  
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ 

PETRA SOUKUPOVÁ: POD SNĚHEM

Zdánlivě běžná situace: tři sestry nasedají jedno-
ho zimního dne do auta a vyrážejí na cestu k ro-
dičům na oslavu narozenin svého otce. Blanka se 
dvěma dcerami, miminem a psem, Olina se sy-
nem a tabletem, Kristýna s kocovinou. V jednom 
autě se však s nimi ocitají i jejich životní příběhy, 
vzpomínky na dětství, nenaplněné sny a frustrace,  
a sedmimístné Volvo XC se tak už po několika kilo-
metrech jízdy mění v napěchovaný papiňák, který 
každou chvíli hrozí výbuchem. A to ještě žádná ze 
sester netuší, že další drama čeká v domě rodičů...

TOREY L. HAYDEN: TICHÁ HOLKA

Hrdinka knihy Venus trpí selektivním mutismem a zpo-
čátku se všichni domnívají, že pravděpodobně neslyší. 
Časem ale její učitelka Torey zjistí, že Venus „pouze“ 
nemluví. Problematické rodinné zázemí a traumata  
z dětství „mohou“ za to, že Venus mlčí a mlčí. Společ-
nost ostatních dětí ve třídě i pochopení učitelky ale po-
mohou tomu, že dívenka opustí hradbu svého mlčení.

STEFFEN JACOBSEN: TROFEJ

Mladý manželský pár se po několika letech vydá-
vá na společnou dovolenou. Když se jim ale na 
paty navěsí skupinka brutálních násilníků, promění 
se výlet do zimních hor v noční můru. Násilné činy  
v drsné severské krajině však nezůstanou dlouho uta-
jeny...

HANA LUNDIAKOVÁ: IMAGO. TY TRUBKO!

Nepraktická křehká svobodná matka Houžvička jde 
do světa. Do loktovačky o životní pohodlí, o práci,  
o úspěch, o peníze, o virtuální komunikaci, o kariéru.
Stop! Ani náhodou! Hrdinové tohoto existenciálního 
románu jdou jednoznačně proti takovému žebříčku 
hodnot. Přinášejí tak surreálně pitoreskní obraz sou-
časné české společnosti: dystopicky hluché, nesvo-
bodné, dokonale obchodovatelné a plně závislé na 
zdrojích, které jsou mimo její kontrolu. Budeme ještě 
lidmi, až ztratíme schopnost řeči, smíchu a intuice?

ŠTĚPÁN KOPŘIVA: RYCHLOPALBA

Co byste dělali, kdyby u vás jednoho večera zazvo-
nila policie a sdělila vám, že už několik let ubližujete 
vlastnímu dítěti, a nevíte o tom? Co byste dělali, kdy-
by vám psychiatři řekli, že trpíte poruchou osobnosti,  
a zavřeli vás do blázince? Přesně tohle se stalo Olze 
Turnečkové... a přestože se tomu její okolí zprvu 
vzpíralo uvěřit, muselo se s tím nakonec smířit. Ano, 
Olga zřejmě opravdu týrala vlastní dceru. Jenže pak 
Olžin bratr objeví stopu, že by všechno mohlo být 
trochu jinak. Že možná existuje osoba, která využi-
la Olžiny duševní nemoci a celou dobu s ní zákeřně 
manipulovala. Nedá se přímo říct, že si Olžin bratr 
najme detektiva. Spíš si tak trochu pronajme po-
licajta. Ten policajt jsem já. A na to, co jsem při od-
krývání pravdy musel udělat, nejsem vůbec hrdý...

LOUISE WALTERSOVÁ: KUFR PANÍ SINCLAIROVÉ

Osamělá Roberta pracuje v knihkupectví Old and New 
a ráda sbírá všemožné poklady minulosti ukryté ve 
starých svazcích - fotografie, dopisy, pohlednice. Když 
jí otec jednou věnuje starý kufr, jenž svého času patří-
val její babičce, objeví v něm prazvláštní dopis z druhé 
světové války. Je pod ním podepsaný její dědeček, 
jehož nikdy nepoznala - nejde jí však do hlavy, jak ho 
mohl napsat, jelikož dle data uvedeného v listu už měl 
být tehdy dávno po smrti. Dorothy prožívá nešťastné 
manželství s Albertem, jenž posléze odchází bojovat 
do války. Když jednoho dne spadne do pole za jejím 
domem stíhačka, poznává shodou okolností polského 
majora letectva Jana Pietrykowského a s tím, jak se 
jejich pouto prohlubuje, v ní vzklíčí naděje na lepší 
budoucnost - snad přece jen nalezne štěstí. Osud má 
však s nimi oběma jiné záměry a zanedlouho už musí 
Dorothy skrývat tajemství tak velké, že jeho důsled-
ky pocítí i její vnučka Roberta o desítky let později.

NOVIOLETBULAWAYO: CHTĚLO BY TO NOVÝ JMÉNA

Desetiletá dívka pojmenovaná Miláček ze Zimbab-
we má různé kamarády - jmenují se třeba Bastard, 
Bůhví, Stina. Jejich otcové, případně oba rodiče 
se povětšinou kamsi vypařili. Jedna dívka je těhot-
ná. Kradou ovoce, hrají si s odpadky. A hlavně sní 
o tom, že se jim podaří někam odjet, do Ameriky, 
do Evropy. Miláček má štěstí, jí a její matce se to 
podaří díky tetičce v Detroitu. Jenomže idealistic-
ké představy dítěte jsou jedna věc - a špinavé vel-
koměsto zasažené hospodářskou krizí věc druhá.

Knihovna přivítala jaro ve společnosti dětí
V průběhu března a dubna uspořá-
dala naše knihovna několik besed 
pro děti z mnichovohradišťských 
mateřských škol, pro žáky prvních  
a druhých tříd obou místních zá-
kladních škol a také pro studenty 
gymnázia. Celkem se besed zúčast-
nilo 163 mladých posluchačů, kteří  
se dozvěděli bližší informace o cho-
du knihovny a o co nejlepším využití 
jejích služeb.

Dále během března, měsíce 
čtenářů, obdržel každý tatínek, kte-
rý doprovodil své děti do městské 
knihovny, speciální záložku s radami 
jak a proč svým dětem číst. Naše 
knihovna tak podpořila celostátní 
akci Tátové čtou dětem pořádanou 
Ligou otevřených mužů a Svazem 
knihovníků a informačních pracovní-
ků České republiky.

Stěžejním bodem tohoto období 
se stala noc z 27. na 28. března, kdy 
v knihovně proběhl další ročník Noci 
s Andersenem, akce, kterou se po 
celé republice každý rok připomíná 
narození významného dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Ande-
rsena.

V naší knihovně děti, kromě 
plnění zábavných úkolů, povídání  
o oblíbených knížkách nebo hledá-

ní tajuplného pokladu, psaly a ilu-
strovaly vlastní pohádky, jejichž děj  
se odehrával v našem městě a jeho 
blízkém okolí. 

Na závěr dlouhého večera 
naplněného dětským smíchem  
a fantazií si všichni rozestlali spacáky  
a deky mezi policemi s knihami 
a před spaním si poslechli jeden 
pohádkový příběh na dobrou noc. 
Ráno, po společné snídani, si malé 
nocležníky plné dojmů vyzvedli je-
jich rodiče.

Literární a výtvarná dílka, která 
vznikla v průběhu pohádkové noci, 
si nyní můžete prohlédnout v prosto-
rách knihovny.

Miroslava Nitschová, 
městská knihovna

Zajímavé a přesto neznámé tituly
Každého určitě zajímají, a někteří čtenáři dokonce vyžadují, infor-

mace o trhácích a bestsellerech v naší knihovně. Za poslední rok se kro-
mě detektivek Jo Nesboa a historických románů Vlastimila Vondrušky 
strhl velký zájem o knihy Jonase Jonassona Stoletý stařík, který vylezl 
z okna a zmizel a Analfabetka, která uměla počítat. Stoletý stařík je ne-
ustále půjčený a je na něj vedeno i pět rezervací, takže průměrná če-
kací doba na tuto knihu je půl roku. Analfabetka je na tom úplně stejně. 
Protože knihovna není zařízena na to, aby okamžitě uspokojila všechny 
zájemce tím, že nakoupí od jedné knihy více exemplářů, někteří čtenáři 
začínají být nespokojení. 

Někdy se stává, že se kniha stane velkým hitem v momentě, kdy je 
zfilmována ( to je právě i případ Stoletého staříka ). Ve stínu těchto best-
sellerů jsou však v knihovně i další velmi podobné knihy, o kterých se ni-
kde nepíše, nejsou na ně žádné reklamy a nebyly zfilmovány. Tentokrát 
si vám dovolím představit knihu, která je Stoletému staříkovi podobná, a 
věřím, že by se mohla stát velkým hitem i bez reklamy. Jedná se o knihu 
Fredrika Backmana Muž jménem Ove. 

Tato kniha překvapí nejen svým dějem, ale i krásným jazykem a 
laskavým humorem. Některá překvapivá a vtipná slovní spojení nutí čte-
náře přečíst si je i víckrát.

Ještě bych vás ráda upozornila na jednu knihu nebo spíš autora, o 
kterém se nemluví. Jedná se o Patrika Hartla. V naší knihovně je zatím 
kniha Prvok, Šampón, Tečka a Karel -  vtipně propletené osudy čtyř 
kamarádů, kteří si dvacet let po maturitě zkusí položit otázku, jestli žijí 
opravdu tak, jak chtěli, když jim bylo osmnáct. Druhou knihu tohoto au-
tora máme objednanou. Patrik Hartl svým stylem psaní připomíná velmi 
oblíbené romány Michala Viewegha.

Miroslava Nitschová, městská knihovna

Požár u železniční trati, zranění i návštěva mateřské školky:  
co všechno v dubnu zaměstnávalo strážníky městské policie?
LEHKÉ ZRANĚNÍ utrpěl muž, který 
ve středu 1. dubna na Masarykově 
náměstí u podloubí několikrát upadl 
na zem. Hlídka během kontroly zjisti-
la, že muž je lehce zraněný, ale není 
opilý. Muž strážníky informoval, že 
má cukrovku, a ti tedy přivolali zdra-
votnickou záchrannou službu, která 
se o pacienta postarala. Policisté  
s mužem setrvali až do příjezdu 
zdravotníků.

DALŠÍ LEŽÍCÍ MUŽ byl měst-
ské policii nahlášen 11. dubna  
v Sokolovské ulici. Tentokrát už se 
jednalo o opilce a navíc o dobře 
známou firmu. Strážníci výtečníka 
zmoženého alkoholem rozhýbali  
a nasměrovali k domovu. 

RVAČKA v Poříčské ulici, která 
zaměstnávala také Policii ČR, se 
odehrála rovněž 11. dubna. Státní 
policisté si vyžádali asistenci svých 

městských kolegů. Jedna osoba si  
z pěstí potyčky odnesla zranění  
a byla zdravotnickou záchrannou 
službou převezena k ošetření.  Inu, 
jedenáctého byla sobota a víkend 
byl v plném proudu.

OPAKOVANÉ NARUŠENÍ občan-
ského soužití v ulici Čsl. armády 
řešili strážníci 13. dubna. Pachatel 
se na místě již nenacházel, jednalo 
se však o opakované protiprávní jed-
nání, takže věc převzala Policie ČR  
k dalšímu řízení.

U HOŘÍCÍHO NÁSPU strážníci asi-
stovali hasičům. Ve městě se oheň 
rozhořel u kolejí v ulici Hrnčířská. Na 
místě bylo zjištěno, že hoří suchá 
tráva podél kolejí a to na více mís-
tech! Mezi Hradištěm a Hoškovice-
mi jich bylo zhruba deset. U požárů 
zasahoval Hasičský záchranný sbor  
i Policie ČR. Stalo se 14. dubna.

PO STOPĚ ZÁPACHU se hlídka 
městské policie vypravila z Masa-
rykova náměstí 16. dubna. Přesto-
že se zprvu zdálo, že by mohlo jít 
o další požár, nakonec za zápach 
mohli Vietnamci, kteří ve dvoře, kde 
prodávají své zboží, rozdělali otevře-
ný oheň. Po příchodu strážníků jej 
okamžitě uhasili. 

RADOST měl majitel kocoura, kte-
rý 20. dubna kontaktoval služebnu 
městské policie s otázkou, zda stráž-
níci nenarazili na ztracenou kočku. 
Hlídka během pochůzky zvíře sku-
tečně objevila v Lidické ulici, a ma-
jitel si tak mohl přestat dělat starosti. 
Za pár chvil si zvíře odnesl domů.

NÁVŠTĚVU dětí z mateřské školky  
v Mírové ulici hostili strážníci 24. 
dubna. Děti se během exkurze, 
kterou školka absolvuje každý rok, 
seznámily s kamerovým systémem, 

služba je seznámila s ovládáním jed-
notlivých kamer a ukázala, jak chod-
ci přecházejí nedaleký přechod. Děti 
se tak dozvěděly, jak se přechází 
ulice správně, a samy pokáraly lum-
py, kteří křižovatkou probíhali mimo 
přechod. Později si prohlédly odchy-
tovou techniku i vybavení strážníka 
– obušek nebo pouta. Zvláště pouta 
a jejich použití vzbudilo velký zájem. 
Nechat děti bez dozoru, všechny by 
se spoutaly navzájem. Došlo i na 
ukázku služební zbraně. Na závěr 
byly děti poučeny, co dělat v přípa-
dě, že narazí na injekční stříkačku, 
nebo v případě, že by jim cizí člověk 
nabízel čokoládu či odvoz. Před slu-
žebnou si ještě před odchodem pro-
hlédly také služební vůz. Světelná 
signalizace se líbila, při té zvukové 
si mnozí raději zacpávali uši. Děti 
odcházely plné zážitků.

Martin Weiss
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Starší žáci Sokola čtvrtí na mistrovství ČR 
V loňské sezóně úspěšní mladší 
žáci Sokola Mnichovo Hradiště, kteří 
na Mistrovství ČR 2014 ve volejbale 
postoupili až do čtvrtfinále, kde na-
konec vypadli s později stříbrným 
celkem SK Prosek, vytvořili v sezó-
ně 2014/15 družstvo starších žáků, 
které úspěšně odehrálo krajský pře-
bor libereckého kraje. Po celkovém 
druhém místě v tomto přeboru se 
tým Sokola kvalifikoval na mistrov-
ství ČR. 

Základní skupina, do které bylo 
rozlosováno naše družstvo, se hrála 
v sobotu 25. dubna v Českých Bu-
dějovicích. Našimi soupeři ve sku-
pině byly týmy SK Dansport Praha, 
VK Příbram, VSK Český Krumlov, 
Jihostroj České Budějovice a Jiskra 
Domažlice.

V prvním utkání jsme narazi-
li na SK Dansport a věřili jsme, že 
bychom mohli uspět. Soupeř nás ov-
šem v úvodu setu přitlačil podáním  
a hlavně na síti velmi dobře blokoval. 
Přesto jsme drželi téměř vyrovnaný 
stav skoro celou polovinu setu. Pak 
ovšem během dvou postavení a sé-
rií dobrých podání soupeř odskočil  
na rozdíl téměř deseti bodů a bylo 
po šanci. Druhý set znamenal rozdíl 
ještě výraznější, když Dansport bo-
doval více hned od začátku. Celkově 
nás soupeř přehrál důrazem na po-
dání a nebojácnější hrou na síti. 

V druhém zápase jsme měli šan-
ci znovu. Dalším soupeřem, přes kte-
rého jsme chtěli přejít do finálového 
turnaje, byl VK Příbram.  Nástup do 
utkání tentokrát vyšel Sokolu. Naši 
hráči hráli odvážněji, důrazně útočili, 
blokovali a převaha na síti se odra-
zila i ve vývoji skóre. V první sadě 
jsme přehráli Příbram skvěle 25:15!   
I druhá sada se vyvíjela dobře,  
i když výsledky byly tentokrát pod-

statně vyrovnanější. 
V momentě, kdy jsme vedli 

13:9, začal soupeř stahovat, vyrov-
nal na 16:16 a pokračoval v sérii 
úspěšných výměn. Příbram šla  
do vedení 19:16 a 23:20. Naši hrá-
či se nadechli při podání Žahoura 
k ofenzivě a srovnali na 23:23.  
V dalším míči Příbram smečovala 
do autu, rozhodčí odpískal míč pro 
nás, ale náš blokař přiznal, že míč 
tečoval, a tak setbol měla Příbram. 
Náš útok nebyl dostatečně důrazný  
a soupeř vytloukl naše bloky. 

Rozhodující zkrácený set zača-
la lépe Příbram a vedla 4:2. Hráči 
Sokola při podání Coufala otočili na 
4:7, ale soupeř bod po bodu staho-
val a šel do vedení na 12:9. Rozdíl 

jsme snížili na jediný bod, ale sou-
peř opět odskočil a set dohrál už bez 
dalších problémů 15:11 a bral dva 
body za výhru 2:1 na sety.

Ve třetím utkání jsme bojovali 
o naději proti VSK Český Krumlov, 
týmu složeném z převážně mladších 
hráčů. Konečně jsme dokázali vybo-
jovat vítězství. V první sadě jsme se 
k němu sice protrápili a vyhráli jsme 
až po tuhém boji sváděném zejména 
proti vlastním chybám 26:24, ale ve 
druhé sadě jsme již hru zcela ovládli 
a vyhráli s převahou 25:13. 

Hned následovalo utkání proti 
domácímu Jihostroji České Budě-
jovice. I když kluci podali solidní 
výkon, na soupeře to tentokrát ne-
stačilo. Podlehli jsme 0:2 (-14, -17). 

V závěrečném zápase jsme  
už zkoušeli sestavu mladších hráčů 
a opory Coufala s Kratochvílem ne-
chali odpočívat, ale na našeho po-
sledního soupeře Jiskru Domažlice 
to stačilo. Vyhráli jsme 2:0 (13, 21), 
ale postup do finále nám tentokrát  
o jednu příčku unikl. Ve skupině 
jsme skončili na celkovém 4. místě, 
a tak na nás místo mezi třemi postu-
pujícími tentokrát nezbylo.

Základní skupiny mistrovství ČR 
se zúčastnilo družstvo ve složení 
Coufal, bratři Kováčové, Kratochvíl, 
Ponocný, Tvrzník, Žahour a Bígl, 
pod vedením trenérů Maděry a Skři-
vana.

Jiří Skřivan, 
Sokol Mnichovo Hradiště

Do úklidu města se zapojilo 78 lidí,  
nasbíralo se více než 800 kilo odpadu
Naše město se v polovině dubna 
zúčastnilo  celostátní akce Ukliďme 
Česko. Vybrali jsme několik lokalit 
přímo ve městě – lesopark u Jizery, 
Dolce, okolí nádraží a prostor v ulici 
Víta Nejedlého pod mostem. Přidaly 
se i místní části Lhotice, Hoškovice, 
Podolí a Veselá. S organizací celé 
akce pomohlo také místní gymnázi-
um, díky patří paní profesorce Dobi-
ášové a studentce Elišce Plíhalové.

 Organizátoři akce poskytli zdar-
ma pytle a pracovní rukavice, i když 
ne v takovém množství, jaké jsme 
objednali. Naštěstí to někteří předví-
dali a vzali si rukavice vlastní.

Kromě běžného komunálního 
odpadu, plastů, plechovek a skla 
jsme našli i uhynulá zvířata, injekční 
stříkačky, matrace, kabely, firemní 
štíty, oblečení nebo azbest. Z odve-
dené práce jsme měli všichni dobrý 
pocit, což dokládá i reakce žákyně 
Soni Kejmarové, která popsala své 
postřehy z netradičně strávené so-
boty. 

Dana Stránká, odbor správy 
majetku a rozvoje města měst-

ského úřadu Mnichovo Hradiště

V sobotu 18. 4. 2015 se konal úklid lesoparku v Mnichově Hradišti. Jelikož 
můj názor je: Lepší, než sedět v lavici a povídat si o ochraně přírody, je vyjít 
ven, navléci rukavice a s pytlem obejít místo, kam chodí 90% žáků, tak jsem 
se také účastnila.

Sešlo se asi 15 lidí. Každého člověka zavedla cesta jinam a všude bylo 
co sbírat. Je neuvěřitelné, co všechno je člověk schopen zahodit. Kromě 
klasických odpadků (papíry, PET lahve, skleněné lahve) jsme našli také 
část umyvadla, botu i injekční stříkačky. Nakonec z toho byla pěkná hro-
mada odpadků. 

Říkáte si: To musela být nuda! Uklízet odpadky po jiných? A dobrovol-
ně? Možná se budete divit, ale byla to větší zábava, než se zdá. Sešel se 
totiž skvělý kolektiv. Tímto chci všem poděkovat. Moc jsem si to užila a dou-
fám, že tam to čisto nějakou chvíli bude a že se příští rok sejdeme znova  
a bude nás víc!                    Soňa Kejmarová, 8.B

V dubnu se neuklízelo jen v Hradišti, ale i v některých místních částech. Foto: I. Dobiášová

Veselá bude bez proudu
Společnost ČEZ oznámila, že ve 
čtvrtek 7. května bude pracovat 
na údržbě elektrické rozvodné 
sítě, což si vyžádá omezení či 
přerušení dodávek elektřiny do 
místní části. Omezení bude prove-
deno v nezbytně nutném rozsahu, 
nejdéle však potrvá od 8 do 17:30 
hodin. Odpojte zařízení, které by 
výpadek mohl poškodit.

Aktuality z Mnichovohradišťského 
sportovního klubu

Jarní část fotbalové sezóny je v 
plném proudu a mužstva Mnicho-
vohradišťského sportovního klubu 
hrají výraznou roli v tabulkách sou-
těží středočeského kraje.

V mládežnických kategoriích se  
v horní polovině tabulky krajského 
přeboru pohybují mladší a starší 
žáci, svěřenci trenérů Váni, Sa-
meše a Mihalíka. V horní polovině 
tabulky nejvyšší krajské soutěže 
bojují rovněž starší dorostenci, kte-
ré vede Martin Smetana a dokonce 
vedoucí pozici si drží tým mladšího 
dorostu pod vedením Ondřeje Naj-
mana. Výčet mládežnickým týmů 
Mnichovohradišťského sportovní-
ho klubu doplňují celky přípravky, 
které pod vedením trenérů Kvin-
tuse a Jindry soutěží v Libereckém 
kraji s týmy jako jsou Slovan Libe-
rec či Baumit Jablonec a nevedou 
si vůbec špatně. 

Celkem se v mládežnických 
kategoriích představuje v dresech 
Mnichovohradišťského sportovní-
ho klubu na 130 dětí a mládeže 
do 18 let.

Rovněž A mužstvo dospělých 
vedené trenérem Broschinským, 
jehož základem jsou odchovanci 
klubu, si vede v krajské soutěži 
velice dobře a bojuje o postup do 
krajského přeboru. Mužstvu se 
daří výsledkově i herně, což přivá-
dí do areálu Mnichovohradišťského 
klubu stále více diváků. 

V okresním přeboru se v pro-
středku tabulky pohybuje rezerva 
mužů vedená trenérským duem 
Kočí-Havlík a své zápasy rozehrá-
la rovněž stará garda hráčů nad 
35 let, která se schází pravidelně 
jednou týdně v hojném počtu.

Mnichovohradišťský sportov-
ní klub v letošním roce plánuje 
rekonstrukci hrací plochy, která je 
ve velmi špatném stavu. V rámci 
grantových programů se pokouší 
získat dotaci z celorepublikových 
fondů, případně podporu z gran-
tových programů Středočeského 
kraje.  Vedení klubu rovněž při-
pravuje vizi využití areálu klubu 
pro širokou veřejnost, která počítá 
s rekonstrukcí Posilovny na více-
účelové sportovně společenské 
zařízení a využitím prostor areálu 

pro umístění chybějících volnoča-
sových aktivit ve městě.

V květnu se v areálu Mnicho-
vohradišťského sportovního klubu 
koná celá řada akcí. Prakticky ka-
ždý víkend lze navštívit fotbalové 
zápasy různých věkových katego-
rií. Detailní informace o soupeři  
a začátku utkání naleznete v ka-
lendáři akcí na stránkách města 
Mnichovo Hradiště. 

V týdnu probíhají denně pří-
pravy jednotlivých týmů, které 
doplní dvě utkání starých gard.  
V pondělí 11. května s Dobrovicí  
a ve středu 20. května s SG Bau-
mit Jablonec nad Nisou. Ve dru-
hém utkání se divákům představí 
bývalí ligoví fotbalisté.

V areálu MSK se na 30. květ-
na připravuje ve spolupráci s řa-
dou místních spolků a organizací 
velký dětský sportovní den. Od 
13:30 hodin se představí se svým 
programem fotbalisté, tenisté, so-
kolové, hasiči, modeláři, kynolo-
gové, rybáři, aerobičky, Liga lesní 
moudrosti, Klub dětí a mládeže, 
Červený kříž a jiní. Připravuje se 
dětská diskotéka, opičí dráha pro 
nejmenší, střelba ze vzduchovky, 
lezení po laně, kuličky, kreslení na 
obličej, origami, skákací hrad, foto-
budka, obří bublifuk a řada dalších 
zajímavostí jako například fotbalo-
vý biatlon. Při příležitosti Meziná-
rodního dne dětí bude vstup volný, 
pro děti budou připraveny drobné 
dárky a v areálu bude zajištěno 
občerstvení.  Těšíme se na vaši 
návštěvu.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský sportovní klub
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NA SLOVÍČKO. DNES S NOVÝM JEDNATELEM KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ S.R.O. JANEM KURKOU

Nechci z Hradiště vytvořit „kulturní doupě”, nároky
ale musíme mít i na střední proud, míní Kurka
Je mu jednatřicet, pochází z Mla-
dé Boleslavi a předchází jej po-
věst občanského aktivisty. Jan 
Kurka, předseda a zakladatel ob-
čanského sdružení Téma dne, se 
stal novým jednatelem Klubu Mni-
chovo Hradiště s.r.o. a má smělé 
plány. V první řadě hodlá zaměřit 
pozornost na infocentrum a vý-
razně jej modernizovat, do léta 
by rád rozběhl letní kino a usiluje 
také o to, aby kultura nebyla jen 
estrádou – aby bavila, ale zároveň 
byla zdrojem inspirace. 

Do funkce jednatele jste nastoupil 
k 1. dubnu, v jakém duchu se vaše 
působení v Mnichově Hradišti za-
tím nese?

První týdny jsou samozřejmě 
zejména o seznamování s institucí 
a se zaměstnanci. Dosud jsem chod 
Klubu pozoroval pouze zvenku, na-
příklad z výročních zpráv, ale tam 
toho člověk přece jen nevyčte tolik. 
Nyní se snažím nastavit chod or-
ganizace tak, aby odpovídala mým 
představám a abych mohl začít reali-
zovat koncepci, kterou jsem připravil 
se svými lidmi zejména z občanské-
ho sdružení Téma dne a díky které 
jsem vyhrál výběrové řízení.

Vaším předchůdcem ve funkci 
jednatele byl pan Josef Flanderka. 
Jaká s ním byla a je spolupráce?

Pan Flanderka je famózní pán, 
který kulturou v Mnichově Hradišti 
žil, žije a dlouho ještě žít bude. Strá-
vili jsme spolu mnoho času při pře-
dávání organizace, kterou zná jako 
své boty. Přestože odešel do důcho-
du již minulý rok, vrátil se na několik 
měsíců provizorně vést organizaci 
po předešlé jednatelce, jejíž odchod 

nepatřil mezi ty nejšťastnější. Pan 
Flanderka organizaci stabilizoval  
a předal mi ji naprosto v pořádku. 
Za to mu patří obrovský dík, neboť 
k tomu už neměl žádnou povinnost. 
Domluvili jsme se, že zůstaneme na-
dále v kontaktu. Jeho rad a názorů  
si velmi cením a neumím si předsta-
vit, že bych se bez nich obešel.

Do Hradiště přicházíte z Téma 
dne, občanského sdružení, kte-
ré je v Mladé Boleslavi poměrně 
vyhlášenou značkou. Vaše akti-
vity na podporu fairtradeového 
obchodu, lidských práv a neste-
reotypního uvažování o světě si 
našly celou řadu příznivců. Vaší 
poslední velkou akcí byl letošní 
ročník filmového festivalu Jeden 
svět. Jak to bude s aktivitami to-
hoto výrazného uskupení, které 
jste založil, do budoucna? Skončí, 
nebo se jeho aktivity přesunou do 
Hradiště?

Vypadá to, že třeba právě Je-
den svět by se mohl přesunout sem. 
V Mladé Boleslavi jde patrně o po-
slední ročník, protože se nenašel 
nikdo, kdo by byl ochoten vzít si na 
starost jeho organizaci. Dobrovolní-
ků zapojených do organizování je 
letos mnoho, ale nikdo nemá tolik 
času, aby si vzal tu odpovědnost na 
sebe a přípravu festivalu kočíroval. 
Přece jen to všichni dělají ve volném 
čase a zadarmo. Aktivity Téma dne 
jsem tak očesal na minimum. Hod-

láme pokračovat pouze v projektu 
mediální výchovy, jehož cílem je 
učit středoškoláky kriticky přemýšlet 
a slepě nevěřit médiím, a projektu 
Panoptikon Barikáda, což je alter-
nativní divadelní scéna na pražském 
Žižkově. Tam už budu ovšem figu-
rovat pouze jako jakýsi supervisor.  
V Mladé Boleslavi bychom rádi 
pokračovali v přípravách projektu 
takzvaného Gellner centra, což by 
mělo být kreativně-kulturní centrum, 
které by mělo být inkubátorem pro 
absolventy uměleckých škol. Tam 
by se měli naučit, jak se realizovat 
a prosadit.

Součástí vaší koncepce rozvoje 
kultury v Mnichově Hradišti byl 
podobný záměr, že?

Ano, rád bych mladé umělce při-
lákal také sem. Nabízí se například  
v rámci republiky unikátní spoluprá-
ce s Divadelní akademií múzických 
umění, se kterou mám skvělé zku-
šenosti, a jejím divadlem Disk. To je 
jedna z aktivit, které by mohly rozšířit 
využití prostor divadla. Uvažujeme  
o workshopech a vzájemné podpo-
ře.

Proslýchá se, že Klub by měl pro-
dělat zásadní změny. Jak to s nimi 
vypadá?

V tuto chvíli je Klub společnos-
tí s ručením omezením a vedou se 
diskuze, zda je tato právní forma 
tou nejlepší. Podle mě je forma pří-
spěvkové organizace už zastaralá, 
strnulá a navíc zavazuje k odmě-
ňování zaměstnanců podle tabulky 
odměňování zaměstnanců ve státní 
správě. Řekněme si na rovinu, že to 
svazuje ruce a je to překážkou hle-
dání schopných lidí, které je třeba 

patřičně motivovat. Má-li se kulturní 
zařízení posunout, je třeba rozšířit 
jeho tým a přitáhnout do něj kvalitní 
lidi se zkušenostmi a náležitě je za-
platit, stejně tak i ty stávající.

Jaký počet zaměstnanců by po-
dle vás byl ideální? A jaká právní 
úprava Klubu?

Dvojnásobný, tedy osm až de-
set lidí. Zvažovali jsme celou řadu 
možností a nejvýhodněji se zatím 
jeví zapsaný ústav, který umožní 
čerpat i ty dotace, o které by spo-
lečnost s ručením omezeným žádat 
nemohla.

Obyvatelé Hradiště se jistě budou 
zajímat, zda se v prostředí mimo 
Boleslav orientujete. Znáte to tu?

Kontakt s městem mám už od 
dětství, stejně tak tu mám mnoho 
přátel. Ve svých pubertálních letech 
jsem do Hradiště dojížděl do známé-
ho sklípku u Carlose, což byla svého 
času nejlepší klubová scéna široko 
daleko. Kulturní podhoubí tu v tom 
alternativním duchu doslova kvasilo. 
Šlo o období, kdy obyvatelé Bolesla-
vi jezdili hojně do Hradiště, ačkoliv 
by to vzhledem k velikosti mělo být 
obráceně. V posledním roce jsem 
navázal spolupráci se spolkem Ži-
jeme pro Hradiště a mám dobrou 
představu, jak kultura ve městě fun-
guje.

Zmínil jste alternativní scénu. Jak 

s dalšími spolupracovníky. Byli to 
vaši kolegové z Téma dne?

Nejen s nimi. Při přípravě kon-
cepce jsem se obklopil nejlepšími 
lidmi z celé republiky. Škála aktivit, 
které Klub pokrývá, je totiž opravdu 
široká a já nemám patent na rozum. 
Ve výběrovém řízení už jsem byl ale 
samozřejmě sám za sebe, za Honzu 
Kurku.

Co vidíte jako problém kultury  
v Hradišti?

Neřekl bych ani tak kultury, 
ale za problém považuji prezentaci 
města a komunikaci s občany, která 
je zhmotněna v informačním centru. 
Tomu se hodlám věnovat co nejdřív. 
Takřka neexistuje ani komunikace 
města navenek. Ačkoliv se Hradiště 
prezentuje jako brána do Českého 
ráje, tento potenciál je zcela nevy-
užitý. Kino i divadlo fungují dobře, 
uvažuji pouze o větší pestrosti na-
bídky. Rezervy vidím i v nevelké ori-
entaci na mládež. S vedením města 
je třeba vytvořit konkrétní plán cesty, 
po které se vydáme.

Jak už bylo řečeno, Klub je s.r.o. 
Nečeká se od něj, že bude na sebe 
muset vydělat?

Spousta lidí si to myslí. Kultura 
si na sebe ale nikdy nedokáže vydě-
lat. Skutečná kultura má nabídnout 
přidanou hodnotu a ze své podstaty 
se zaplatit sama nedokáže. Ve měs-
tě se dosud jen minimálně pracovalo 
s vnějšími zdroji. To je obrovský po-
tenciál. Možnosti dotačních a gran-
tových titulů jsou obrovské a já jako 
zkušený  fundraiser jsem schopen je 
získat. To považuji za cestu, která 
umožní držet již zmiňovanou kvalitu.

Mohu si dovolit jednu osobní 
otázku? Nezpůsobuje vám problé-
my či nepříjemnosti skutečnost, 
že jste sice absolvoval studium na 
Právnické fakultě UK, ale že jste 
školu zatím nedokončil?

Nezpůsobuje, protože to nemá 
žádnou relevanci. Nerealizuji se  
v žádném právním povolání, které 
vyžaduje titul z právnické fakulty. Asi 
narážíte na výtky v souvislosti s mým 
poradenstvím starostovi a vedení 
města. Zde jsem zúročoval mnohem 
více zkušenosti se zaváděním a pro-
sazováním obdobných opatření na 
zprůhlednění a zefektivnění vedení 
státní správy z různých měst a ne-
ziskových organizací. Ostatně za 
tímto účelem jsme v minulosti s Hon-
zou Rumlem a Markem Havrdou za-
kládali v Praze Respekt institut, který 
se právě na tato témata zaměřoval. 
V současnosti se nacházím v režimu 
ukončeného studia - mám všechny 
studijní povinnosti splněné a zbývá 
mi složit státní zkoušky z veřejného 
a soukromého práva, nicméně práv-
nímu povolání se věnovat nehodlám. 

A jsme na konci. Povězte, na čem 
v Klubu aktuálně pracujete?

V současnosti vše běží tak, jak 
naplánovala předchozí vedení or-
ganizace. V průběhu jara a léta bu-
deme zpracovávat novou koncepci 
rozvoje kultury a cestovního ruchu, 
tak aby odpovídala současným po-
třebám obyvatel města a naplňovala 
obecné zadání nového vedení. Tato 
koncepce se bude zaměřovat na 
žánrovou pestrost kulturní nabídky 
a zejména pak na rozvoj talentu dětí 
a mládeže. Dále chceme podporo-
vat místní iniciativy, spolky a vůbec 
celou komunitu tak, aby se lidé více 
zapojovali do kulturních aktivit, ale  
i do správy věcí veřejných. Jednou z 
mála novinek, která se objeví již toto 
léto, je obnovení letního kina. Nebu-
de však v původním areálu, to je již 
dnes bez výrazných investic nemož-
né. Brzo zveřejníme bližší informace 
a program na celé léto.

si dokážete představit sebe v roli 
člověka, který musí koordinovat 
především kulturu pro většinové-
ho příjemce?

Velmi jednoduše. Téma dne 
vznikalo jako koníček, záliba, takže 
jeho směřování jsme si mohli defi-
novat podle svého. Vedení instituce, 
jakou je Klub, se musí řídit něčím 
úplně jiným právě proto, že musí 
reagovat na potřeby všech obyvatel 
města. Má zkušenost z Téma dne mi 
naopak poskytuje odstup. Přestože 
mainstream podle mě alternativu  
v českém prostředí válcuje a je často 
synonymem pro estrádu a plytkost, 
neměl by být zcela upozaďován. 
Přestože jde o mainstream, nemusí 
jít o mainstream bez kvalitativních 
nároků. Právě na to se chci zaměřit. 
Nechci z Mnichova Hradiště tvořit 
„alternativní doupě“. To ale nezna-
mená, že by se kulturní produkce 
dotovaná z veřejných prostředků 
neměla místo na kvantitu zaměřit na 
kvalitu.

Co vám pomohlo uspět v nároč-
ném výběrovém řízení?

Neznám koncepce ostatních 
kandidátů, takže nemohu srovnávat. 
S mými kolegy jsme si ale dali vel-
kou práci s tím, abychom důkladně 
zmapovali zdejší prostředí a místní 
potřeby. Tu koncepci jsme tedy ušili 
na míru městu s ohledem na trendy 
v kultuře a s důrazem na pestrost 
pro všechny cílové skupiny. Také 
jsme dokázali, že jsme do Hradiš-
tě schopní přilákat kvalitní umělce  
a zapojit město do mezinárodních 
sítí. Myslím, že jsme dokázali, že 
jsme schopní využít potenciál ma-
lého města s omezenými prostředky 
a že můžeme udělat z Hradiště opět 
místo, kam budou Boleslaváci jezdit 
za kulturou.

Můžete přiblížit průběh závěreč-

ného kola výběrového řízení? 
Městem táhnou spekulace...

To je otázka zejména na staros-
tu města, který byl předsedou výbě-
rové komise. V té zasedla ještě paní 
Lenka Sosnovcová jako předsedky-
ně kulturní komise a pan Miroslav 
Kolomazník jako radní a zástupce 
druhé nejsilnější koaliční strany. 
Já nejsem oprávněn informovat  
o průběhu, zejména co se ostatních 
kandidátů týče, o kterých ostatně ani 
nemám žádné bližší informace. Vím 
jen, že do závěrečného kola jsme 
postoupili tři. Za mě bylo řízení zce-
la standardní. Bylo řádně dopředu 
vyhlášené, hodnotili se koncepce 
a zkušenosti a komise byla vhodně 
sestavená. Problém vidím pouze  
v tom, že nebyl zveřejněn zápis ko-
mise a výsledky. To pak napomáhá 
různým spekulacím. V současnosti 
(rozhovor proběhl 20. dubna, pozn. 
red.) běží šetření kontrolního výboru 
zastupitelstva, které k věci vydá své 
stanovisko a to již veřejné bude.

Zmínil jste, že jste koncepci tvořil 

Jan Kurka svou koncepcí rozvoje kultury ve městě nadchnul jak komisi, která rozhodovala o výsledcích výběrového 
řízení, tak zástupce veřejnosti, kteří se s ním přišli na konci dubna seznámit.

„V červenci a srpnu bude na Vostrově obnoveno  
letní kino. Letos mohou diváci očekávat  
retrospektivu kultovních snímků, které neběží  
v televizi každý týden. Jan Kurka, jednatel Klubu

Nový jednatel se hodlá záhy pustit do úprav budovy Klubu a zejména prostor infocentra. Foto: 2x Martin Weiss
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Klub dětí kromě zájmových kroužků 
a větších akcí pro veřejnost pořádá 
také tematická přespání v klubu  
v Mírové ulici. Buď jsou to již zaběhlé 
stálice jako pyžamový večírek, stra-
šidelná party či trénink pro malé ča-
roděje a čarodějnice, ale tu a tam se  
objeví i přespání naprosto ojedinělé. 
Například pravěké, mimozemské, 
přespání v dračí sluji či naše březno-
vé přespání s detektivní zápletkou. 

Vedle 28 dětí, které se společ-
ně snažily vyřešit případ vraždy, se 
na akci podílelo devět pomáhajících 
mládežníků. Po zhlédnutí detailního 
videozáznamu z osudného večera 
čekalo děti sbírání a analyzování na-
lezených stop, prohlídka místa činu  

i výslech několika podezřelých.  
A aby to nebylo tak jednoduché, 
celé přespání bylo zasazeno do roku 
1935, takže si naši malí detektivo-
vé museli oprášit i pár historických 
souvislostí. Vše se však podařilo  
a účastníci objevili nejen vražednou 
zbraň, ale usvědčili i samotného pa-
chatele.

Kromě diplomu za zásluhy a 
medaile si každý účastník odnesl 
vlastní dobovou fotografii a skvělý 
pocit uspokojení nejen z dobře odve-
dené detektivní práce, ale i z fajno-
vého večera stráveného s kamarády.

Květoslava Exnerová, 
vedoucí Klubu dětí a mládeže

Mladí detektivové odhalili vraha  
a ustlali si kousek od místa činu

Pusťte knihy na svobodu!
V Mnichově Hradišti najdete od 
25. dubna kromě veřejného piana 
i miniknihovnu jménem Knihomol. 
Projekt veřejného piana funguje již 
od minulého roku, po zimním spán-
ku v Enzo café stojí piano opět na 
náměstí v podloubí, kde nově na-
leznete také veřejnou miniknihovnu. 
Knihomol je určen všem čtenářům, 
příležitostným i vášnivým.

Miniknihovna nabízí nový do-
mov pro knihy, které už jste přečetli. 
Cílem tohoto projektu je bezplatné 
půjčování, sdílení a vzájemná vý-
měna knih, které už nepotřebujete 
mít nutně doma a zbytečně se na 
ně práší.

Tento model k nám doputoval  
z USA, kde vznikla první knihobudka 
(little free library) v roce 2009. Od té 
doby vznikají obdobné veřejné bez-
platné knihovny na mnoha místech 
po celém světě i v České republice. 

Podoba této knihovny je různá. 
Může jít o malé knihobudky (USA), 

přes knihovny ve veřejné dopravě 
(Německo), na pláži (Bulharsko),  
v telefonních budkách (VB, ČR) či 
na školách. V České republice na-
jdete obdobnou knihovnu také na 
železniční stanici v Rynolticích. My-
šlenka všech knihovniček je stejná, 
můžete si zde vypůjčit knihu, nebo 
si ji odnést domů, můžete naopak 
odložit knížky, které vám doma zby-
tečně leží.

Máte i vy doma knížku, kterou 
už jste přečetli, ale je vám líto ji vy-
hodit? Přineste ji do miniknihovny  
v podloubí a třeba vyměňte za jinou. 
Nebo ji tam jen nechte, ať si ji může 
přečíst někdo jiný. Uvnitř naleznete 
knížky napříč žánry, které si můžete 
vypůjčit jen tak k přečtení nebo si 
jimi rozšířit vlastní knihovnu.

Propusťte knihy na svobodu  
a dovolte jim putovat mezi čtenáři.

Vendula Šeflová, 
Žijeme pro Hradiště

Dnes už je Knihomol naplněn knihami a slouží svému účelu.

Četník na závěr všem detektivům 
poděkoval za pomoc.

Vrahouni, pozor! Tahle parta vás dostane, i když po sobě zahladíte stopy sebelépe. Foto: 4x Klub dětí a mládeže

Organizátoři přespání se stali podezřelými v případu vraždy. Z některých hlav se málem kouřilo.

I letos nás čeká jedinečný zábavný 
den pro rodiny s dětmi na Vostrově. 
Tentokrát se nevydáme za kovbo-
ji, ani piráty, ale na různé planety, 
kde poznáme plno mimozemských 
civilizací a kultur. Čekají vás jedi-
nečné úkoly, zajímavá vystoupení, 
příjemná živá hudba, spousta vy-
rábění, možnost focení s pravým 
Marťanem a jedinečný vesmírný 
trenažér Moucha, kde bude vaším 
cílem zachytit se pomocí samo-
lepících obleků co nejvýše a nej-
přesněji ke středu doskokové plo-
chy. Přijďte si užít jedinečný den 
s rodinou do příjemného areálu 
Open air Clubu Vostrov.

Datum: neděle 24. 5. 2015
Čas: 14.00 - 17.00 
Místo: Open air Club Vostrov
Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 
150 Kč (2 dospělí + 2-3 děti)
Informace: Mgr. Květoslava Exne-
rová, tel.: 326 772 960, 
mobil: 724 985 140, e-mail: kveto-
slava.exnerova@ddm-mb.cz 

Mimozemský den 
pro děti

Včelka Mája přilétá se svými po-
hádkovými kamarády, aby pomoh-
la dětem udělat maminkám radost. 
Přijďte mamince vyrobit dárek 
ke Dni matek a přitom si zahrát 
spoustu her a užít si mnoho zába-
vy. Akce je určena i pro menší děti 
a celá probíhá v areálu Klubu dětí 
a mládeže.

Datum: neděle 10. května 2015
Čas: 15:00 - 16:30 
Místo: Klub dětí a mládeže, Míro-
vá 69, Mnichovo Hradiště
Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 
150 Kč (2 dospělí a 2-3 děti)
Informace: Petra Pilbauerová, tel.: 
326 772 960, mobil: 724 985 154, 
e-mail:petra.pilbauerova@ddm-
-mb.cz

Májové hraní

Spolek Žijeme pro Hradiště si i pro 
tento rok připravil pro občany Mni-
chova Hradiště a jeho okolí spousty 
zajímavých akcí. Ačkoliv si někteří 
mysleli, že aktivity našeho spolku 
po volbách utichnou, není tomu tak 
a my jsme se pustili do práce pro 
zlepšení veřejného života v našem 
městě s ještě větší energií. 

Některé z níže uvedených akcí 
probíhaly již minulý rok a letos na 
ně plynule navážeme, ale připravili 
jsme si pro vás i několik novinek.

Bleší trhy
V sobotu 18. dubna proběhly první 
letošní bleší trhy. Ač nám počasí 
moc nepřálo, protože foukal velmi 
chladný vítr, tak se podle ohlasů lidí, 
kteří si našli cestu na místní farní 
zahradu i podle hlavní organizátorky 
Dagmar Motlové, akce vydařila. Na 
další bleší trhy se můžete těšit 16. 
května, opět od 8.30 hodin na faře.

Nové piano
Staré piano, na které jste si mohli 
zahrát minulý rok, již bohužel do-

sloužilo. Ale díky pilné práci Zuza-
ny Morkusové, se podařilo sehnat 
nové. V sobotu 11. dubna proběhla 
v podloubí na Masarykově náměstí 
generální zkouška, na které nám 
zahrál a zazpíval Adam Koubek, 
účastník soutěže Československá 
superstar. Další koncert a rovněž 
oficiální zahájení venkovní sezony 
se uskutečnilo v sobotu 25. dubna. 
Vystupujícím byl tentokrát Honza 
Kavan, který nám minulý rok piano 
zamykal a uzavíral tak letní sezonu.

Turistické výlety
V neděli 12. dubna se uskutečnil 
první turistický výlet po krásách 
Českého Ráje. Iniciátor akce Jiří 
Janda milovníky turistiky zavedl na 
Riegrovu stezku, což je nádherná 
cesta podél řeky Jizery od Podspálo-
va do Semil. Příští výlet nás zavede 
do blízkého okolí Mnichova Hradiš-
tě, a to na hrad Valečov a Drábské 
světničky.

Knihomol
Ve stejný den, jako bylo oficiální 

Pokračují bleší trhy i koncerty, novinkou je fotosoutěž
zahájení venkovního života našeho 
nového piana, proběhlo na stejném 
místě, tedy v podloubí, instalování 
veřejné miniknihovny. Té jsme dali 
jméno Knihomol a je určena všem 
čtenářům, příležitostným i vášnivým. 
Hlavním cílem tohoto projektu, který 
připravila Vendula Šeflová, je vzá-
jemná výměna knih, které už doma 
nepotřebujete a zbytečně se na ně 
práší.

Fotosoutěž
Člen spolku a hradišťský fotograf 
Jan Füši inicioval zorganizování 
fotografické soutěže s tématem 
našeho města. Soutěž probíhá od 
1. dubna do 30. září a přihlášené 
fotografie budou následně během 
října vystaveny v Konírně ZUŠ, kde 
rovněž proběhne veřejné hlasování 
o vítězích soutěže.  

  
Jelikož našich aktivit je oprav-

du hodně a prostor omezený, chtěl  
bych ještě zmínit některé další akce, 
které letos organizujeme, nebo se 
na nich podílíme. 

Pro hravé občany proběhlo 
odpoledne s deskovými hrami, pro 
zájemce o regionální historii se le-
tos konaly dvě přednášky o historii 
Hradiště a okolí a setkání s pamět-
níkem. Další tato setkání proběhnou 
i v průběhu roku. A pro ty nejmenší 
organizujeme ve spolupráci s Mni-
chovohradišťským sportovním klu-
bem a dalšími spolky našeho měs-
ta, dětský den, který se bude konat  
30. května 2015 od 13:30 hodin prá-
vě v areálu sportovního klubu. Vstup 
bude zdarma.

Pokud o nás a našich aktivitách 
chcete vědět více nebo se k nám 
chcete připojit, veškeré potřebné 
informace naleznete na webových 
stránkách spolku www.zijemepro-
hradiste.cz .

Na závěr bych rád poděkoval 
všem členům spolku Žijeme pro Hra-
diště a ostatním aktivním občanům 
za práci a čas, který našemu městu 
věnují.

Jaroslav Trpkoš, předseda 
spolku Žijeme pro Hradiště

Fotoohlédnutí za prvními blešími 
trhy letošního roku OBJEKTIVEM M. WEISSE A J. FÜŠIHO
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Spokojený domov funguje v Hradišti  
už deset let, mýty o něm ale přetrvávají
Když se řekne „Spokojený domov“, 
mnoho lidí si představí pobytové 
zařízení pro seniory. Ve skuteč-
nosti obecně prospěšná sopečnost 
Spokojený domov poskytuje péči 
seniorům a handicapovaným v jejich 
vlastních domácnostech. Spektrum 
klientů zahrnuje lidi různého věku 
a různého typu postižení. Poskytuje 
osobní asistenci autistickým dětem 
ve škole, stará se o vozíčkáře (po 
úrazech i vážných onemocněních), 
pečuje o seniory se ztrátou sobě-
stačnosti, ale i o lidi s onkologický-
mi diagnózami v posledním stádiu 
nemoci, kteří si přejí zemřít doma. 
Nejviditelnější je samozřejmě péče 
o relativně soběstačné seniory, 
avšak mnoho klientů je upoutaných 
na lůžko. Oproti mnoha jiným orga-
nizacím je Spokojený domov známý 
svou flexibilitou – jeho služby jsou 
dostupné včetně večerů, víkendů  
a státních svátků.

Mnozí lidé si myslí, že Spo-
kojený domov působí pouze  
v Mnichově Hradišti. Spokojený 
domov byl sice v Mnichově Hradišti 
založen a má zde své administra-
tivní sídlo, služby však poskytuje  
v širokém regionu Mladoboleslav-
ska, Jičínska a Turnovska, a to 
včetně nejmenších vesniček.Region 
jeho působnosti se neustále rozši-
řuje.

Někteří místní občané si Spoko-
jený domov spojují s domem s pečo-
vatelskou službou (tzv. „kulaťákem“) 
v Mnichově Hradišti. Tento dům patří 
městu a pobyt v něm sám o sobě není 
sociální službou, ale je uskutečňo-
ván na základě nájemní smlouvy. Se 
Spokojeným domovem tedy nemá 
nic společného. Je ale pravdou, že 
jeho obyvatelé – tak jako v každém 

jiném bytovém domě – si případ-
nou sociální službu mohou sjednat  
u kteréhokoliv poskytovatele, tedy  
i u Spokojeného domova.

Pečovatelská služba (nejen 
Spokojeného domova) bývá také 
velmi často spojována s rozváž-
kou obědů. Ta ale ve skutečnosti 
sama o sobě není sociální službou  
a poskytují ji standardně například 
restaurační zařízení. Spokojený 
domov pouze v individuálních pří-
padech dováží dietní stravu, jejíž 
rozvoz není jinak dostupný, ale pře-
devším poskytuje péči u těch lidí, 
kteří si sami nedokážou stravu ohřát 
nebo podat. 

Velmi často si také lidé pletou 
Spokojený domov s organizací 
Malyra. Ač obě organizace založila 
Kamila Sedláková, mají každá jiný 
účel.  Malyra je nestátní zdravotnic-
ké zařízení a poskytuje fyzioterapii 
(rehabilitaci) a domácí zdravotní 
péči (tj. převazy, injekce, ošetření 
proleženin, odběry a rehabilitaci), 
kdežto Spokojený domov poskytuje 
v domácnostech sociální služby (vý-
měna plen, ohřátí či podání stravy, 
kontakt se společenským prostředím 
apod.). 

Spokojený domov je takzva-
ná nestátní nezisková organizace, 
není tedy zřizován žádným městem, 
krajem či státem, pouze od těch-
to subjektů může čerpat dotace. 
V současné době působí Spokojený 
domov na území tří krajů a 34 obcí, 
kde se stará celkem o 95 klientů.  
Z toho na území Mnichova Hradiště 
aktuálně pečuje o 18 osob.

Petr Novák, Spokojený domov

V Mnichově Hradišti žije i v současné době nejstarší klientka Spokojeného domova Marie 
Waldsteinová (*1920). Na snímku s pečovatelkou Kamilou Procházkovou. Foto: Petr Novák

Když přijde jaro na rybáře aneb brigády, zarybňování i závody
Místní organizace Českého rybář-
ského svazu v Mnichově Hradišti 
obhospodařuje tři chovné rybníky, 
jeden sportovní, tři menší tůně,  
14 kilometrů řeky Jizery a dalších 
21 kilometrů pstruhových revírů na 
Zábrdce, respektive Mohelce. S pří-
chodem jarního období jsou práce 
zejména na rybochovných zařízení 
ještě intenzivnější, a tak se jaro nese 
zejména v duchu brigád.

O chovné rybníky a revíry se 
průběžně staráme celý rok bez ohle-
du na roční období. Je ale pravda, 
že členové naší organizace mají 
možnost si odpracovat deset hodin 
brigádní povinnosti převážně v mě-
sících březen, duben, květen, kdy je 
po zimě nejvíce práce. Brigádní čin-
nost tak spočívá především v úklidu 
listí, popadaných větví, odpadků 
kolem vody a mnoha drobných opra-
vách. 

Mezi další jarní povinnosti ry-
bářů patří bezesporu násady do na-
šich revírů, které probíhají tradičně  
v dubnu. V první řadě je třeba zaryb-
nit rybochovná zařízení, aby bylo na 
podzim co lovit a čím později znovu 
zarybňovat. V našich rybnících cho-
váme kapra, amura, lína a štiku. 

O chod chovných rybníků se 
stará hospodářský odbor MO, který 
dále zajišťuje přísun krmení, kontro-
lu násady, přírůstky atd. Vlastní chov 
ovšem nepokryje objem každoroční 
násady, která je určená pro zaryb-
nění, a tak je potřeba ještě ryby na-
kupovat od profesionálních rybářů. 
Jedná se především o kapra, candá-
ta, pstruha obecného a duhového.  
V letošním roce jsme zatím do všech 

našich revírů vypustili celkem 38,3 
metrických centů ryb.

Jarní měsíce zaměstnávají  
i odbor mládeže. Po zimě se opět 
rozjíždí rybářský kroužek a novým 
mladým adeptům Petrova cechu se 
blíží zkoušky pro získání rybářské-
ho lístku. Zkoušky probíhají rovněž  
v dubnu. Jsou následovány rybář-
skými závody, které probíhají na 
malé tůni u Hubálova. Tyto závody 
jsou určeny pouze pro členy místní 
organizace, ale odbor mládeže myslí 
na všechny potencionální mladé ry-
báře a na 6. června připravil veřejné 
rybářské závody na návsi ve Veselé. 
Pro děti je připraven i letní tábor, tak-
že je nutné dodat, že o mladé rybáře 
je dobře postaráno!

Kulturní odbor místní organiza-
ce po skončení zimy rovněž „nespí“. 
Každoročně se pečlivě připravuje na 
první velkou kulturní akci, kterou je 
výroční členská schůze. Další akce

Rybáři už mají za sebou vápnění rybníků. To se provádí každoročně na jaře kvůli likvidaci 
nežádoucích mikroorganismů žijících ve vodě i kvůli čištění samotné vody. Vápno s ní totiž 
reaguje a napomáhá přeměně rybích výkalů a dalších organických látek na vítané minerály 
a další látky anorganické.

Násada je připravená. a rybníky zarybněny. V těch třech, o které pečují mnichovohradišťští 
rybáři, se chovají kapři, amuři, líni a štiky. Vlastní kapacity však rybářům nestačí, a tak se 
mladé ryby musí z části dokupovat, aby bylo v sezóně co chytat. 

Foto: 2x MO ČSV Mnichovo Hradiště

Na závody do Bělé
Rybáři i nerybáři do 15 let jsou 
srdečně zváni na rybník Slon do 
Bělé pod Bezdězem, kde se 23. 
května konají Dětské rybářské 
závody O pohár předsedy Stře-
dočeského územního svazu. Sou-
těžit se bude na položenou a na 
plavanou s jedním návazcem a 
jednoháčkem. Prezence bude pro-
bíhat od 6 hodin, závod odstartuje 
v 8 hodin.  Připraveny jsou hod-
notné ceny, pro vítěze jako bonus 
středočeské územní povolenky na 
rok 2016. Nad závodem převzal 
záštitu hejtman Miloš Petera.

následuje hned o měsíc později. Jde 
o veřejné rybářské závody ve Ve-
selé, které jsou určeny pro všechny 
rybáře i nerybáře. Na věku nezále-
ží. Nově se budou opět připravovat  
i sumcařské závody opět ve Veselé, 
které měly vloni dobrý ohlas. 

Každý, kdo má zkušenosti  
s pořádáním podobných akcí pro 
své okolí, mi dá jistě za pravdu, že 
se vše nedá připravit během něko-
lika dnů. Za vším stojí spousta prá-
ce, času, a proto pořadatelům patří 
velké díky! Závěrem bych si dovolil 
každého pozvat na námi pořádané 
akce. Více informací ze života rybá-
řů v Mnichově Hradišti naleznete na 
www.rybari.wz.cz.

Josef Ďurček,
MO ČRS Mnichovo Hradiště

Sezemičtí zvou Hradišťáky na oslavu 
900 let od první zmínky o jejich obci
V dokumentu, jehož podpisem kní-
že Vladislav I. v roce 1115 zakládal 
klášter v Kladrubech, stojí i zmínka  
o Sezemicích, vesnici ležící na sever-
ním okraji Mladoboleslavska. Udá-
lost starou devět století, která tvoří 
rámec pro jakékoliv historické uvažo-
vání o obci, hodlají její obyvatelé ná-
ležitě oslavit a k účasti zvou i veřej-
nost z okolí. Program bude velkolepý  
a bude součástí oslav organizova-
ných Národní kulturní památkou 
Klášter Kladruby a městem Kladru-
by.

Na programu oslav se podílelo 
vedení obce, spolek Sezemice MB 
a zdejší sbor dobrovolných hasičů, 
který si letos rovněž připomíná kula-
té výročí - existuje už 130 let. 

Hlavní část programu se bude 

odehrávat na návsi, v kostele sv. 
Bartoloměje a ve škole. V 10:30 
začne mše svatá, v 11:30 se na 
návsi bude světit znak a vlajka obce  
a v poledne budou mimořádným 
zvoněním zvonu Bartoloměj z roku 
1683 zahájeny vlastní oslavy.

Vystoupí starosta obce, starosta 
sboru dobrovolných hasičů a čestní 
hosté, kteří budou rovněž přítomni 
odhalení pamětní desky vojákům 
padlým v 1. světové válce a legio-
nářům, k níž dojde za účasti Česko-
slovenské obce legionářské Jednoty 
Mladá Boleslav. Pamětní deska však 
bude odhalena i významným rodá-
kům obce – světoznámému sklář-
skému výtvarníkovi prof. Stanislavu 
Libenskému a přednímu českému 
medailérovi Jiřímu Prádlerovi. V bý-

valé škole se otevře výstava o životě 
v obci (školu i kostel si bude možné 
prohlédnout po celý den).

Úderem druhé vystoupí folk-
lórní souboru Horačky, od 16 hodin 
zahraje k tanci i poslechu dechová 
kapela Živaňanka a v přestávce vy-
stoupí malí hasiči.

Večer budou oslavy pokračovat 
v 19 hodin taneční zábavou se sku-
pinou Kaleidoskop.

Pro děti je připravené malová-
ní na obličej, skákací hrad, focení  
v historickém oblečení, loutková 
představení Štěpánova kouzelného 
divadla, tvořivá dílnička a další.

Oslavy se uskuteční v sobotu 
13. června.

Redakce
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Průvod zajatců 19. února 1945 v ulici Svatopluka Čecha.

Nejzajímavější exponáty mířily před sto 
dvaceti lety do Prahy, bylo jich 790 kilo
V dubnu proběhla v muzeu výsta-
va s názvem Když jsme zakládali 
muzeum, která byla uspořádána při 
příležitosti výročí pražské Národo-
pisné výstavy českoslovanské, která 
se konala v Královské oboře v roce 
1895.  Do jejích příprav se tehdy za-
pojilo i Mnichovo Hradiště. 

Už v březnu roku 1892 zdejší 
okresní zastupitelstvo jmenovalo 
okresní odbor národopisné výstavy 
českoslovanské, jehož první schůze 
se konala 4. května v sále hostince 
U Černého orla (dnešní budova poš-
ty). Byl zvolen tzv. okresní komitét, 
kterému předsedal okresní starosta 
Josef Dürich. Členy výboru byli další 
významní pracovníci okresu, města  
i okolních vesnic. Komitét se dělil na 
jednotlivé referáty: fotografický, an-
tropologický, hospodářský, pro kroje 
domácí, odbor stavební a pro domá-
cí nářadí a nábytek, odbor literární  
a hudební. 

Podobné odbory vznikaly v řadě 
míst a měst v Čechách i na Mora-
vě. Je jistě zajímavé, že úplně první 
informační národopisná výstavka  
v celé zemi se konala v Kněžmostě 
v době od 19. března do 9. dubna 
1893 a že byla velmi úspěšná. Po-
dařilo se shromáždit více než 1200 
předmětů a navštívilo ji přes 1300 
osob.

Hned druhá v pořadí proběhla  
v Jičíně, v následujícím roce v 
Mladé Boleslavi, v Bělé pod Bez-
dězem nebo v Sobotce. V roce 
1895 se připojil Turnov i Mnichovo 

Cechovní pokladnice, prapory a další insignie se nevidí každý den. Foto: Muzeum města Mnichovo Hradiště

Hradiště. To už ale zdejší okresní 
komitét pro obeslání národopisné 
výstavy zanikl a na jeho činnost 
navázal Okresní muzejní spolek.  
V čele stál opět okresní starosta Jo-
sef Dürich, který už v roce 1892 na-
vrhl, aby sesbírané předměty tvořily 
základ budoucího okresního muzea. 

Muzejní spolek uspořádal výsta-
vu sebraných předmětů v chlapecké 
škole ve dnech 24. a 25. března 
1895. Navštívil ji také člen pražské-
ho organizačního výboru Stanislav 

Sucharda, který vybral nejzajíma-
vější exponáty. Do Prahy pak byla 
poslána zásilka vážící úctyhodných 
790 kilogramů! 

Řadu těchto předmětů mohli 
návštěvníci vidět v muzeu v letoš-
ním roce. K těm nejcennějším patřily 
ukázky lidových výšivek a rukopisné 
modlitební knihy. Pozornost upou-
taly také prapory místních cechů. 
Největší prostor byl věnován cechu 
řezníků založenému v našem městě 
už v roce 1643. Vystaveny byly také 

další cechovní předměty, například 
pokladnice či pečetidla, kromě toho 
také ukázky výrobků místních řeme-
slníků. Atmosféru konce 19. století 
dokreslily dobové oděvy, nádobí, 
liturgické předměty, zemědělské ná-
řadí a náčiní.  Návštěvníci si mohli 
prohlédnout také diplomy, které mni-
chovohradišťští muzejníci v Praze  
v roce 1895 obdrželi.

                     
Jana Dumková, vedoucí    

Muzea města Mnichovo Hradiště 

Muzeum jde s dobou, rozjelo 
vlastní internetové stránky
Muzeum města Mnichovo Hra-
diště, které sídlí na hradišťském 
zámku, se opět o něco více přiblí-
žilo milovníkům historie. Od konce 
dubna rozšířilo svůj záběr ve svě-
tě internetu a vedle sociální sítě 
Facebook prezentuje svou práci i 
na oficiálních webových stránkách 
http://muzeum.mnhradiste.cz.

Přehledné stránky jsou struk-
turovány do několika sekcí, takže 
hledání požadovaných informací 
zabere jen pár okamžiků. V po-
hodlí domova se můžete předem 
informovat, jaké expozice jsou 
v muzeu instalované, kdy a kde 
probíhají akce pořádané muzeem, 

nebo v jakých sbírkách a fondech 
lze bádat. Věděli jste například, že 
muzeum vedle písemných archivá-
lií vede také audiovizuální archiv, 
v němž jsou filmové pásky nebo 
zvukové záznamy rozhovorů s 
pamětníky či představiteli města? 
Součástí nových stránek je rovněž 
fotogalerie, která obsahuje fotogra-
fie z vernisáží výstav, ze setkání s 
pamětníky či z dalších akcí muzea. 

Jazykem starých plakátů, 
kterých je v muzeu rovněž bohatá 
sbírky: Doporučuje se vaší pozor-
nosti!

Redakce

Z FOTOARCHIVU MUZEA

V souvislosti se 70. výročím konce druhé světové války není jiné možnosti 
než připomenout dramatickou atmosféru oněch květnových dní, jak ji zachy-
tily fotoaparáty tehdejších účastníků. Po šesti letech trápení přišla obrovská 
vlna euforie, naděje a radosti, která zmítala takřka celým světem.

Fotografie pocházejí z archivu Muzea města Mnichovo Hradiště.

Nadšené vítání Rudé armády projíždějící náměstím s koňskými povozy.

Lidé se přicházejí podívat na kráter, který vyhloubila puma u zámecké zdi.

Zábrany v dnešní Havlíčkově ulici. Foto: 4x Muzeum města Mn. Hradiště

POZVÁNKA NA KVĚTEN

Výstava s detektivním pátráním 
Od 6. května do 10. září uvidí ná-
vštěvníci muzea výstavu Rada 
Vacátko zasahuje, která připome-
ne úspěšný televizní seriál Hříšní 
lidé města pražského odehrávající  
v době první republiky.  

Výstava přinese nejen informa-
ce o seriálu a o zákulisí jeho natáče-
ní, ale především představí interiéry 
a společenské kostýmy i módní do-
plňky té doby. K vidění bude vyba-

vení policejní stanice, ale i například 
továrníkovy pracovny, jídelny, ob-
chodu, ordinace a dalších zákoutí.

 Celou expozicí bude provázet 
detektivní příběh, díky kterému se 
návštěvníci mohou zúčastnit pátrání 
po zákeřném vrahovi. Za správné 
vyřešení zločinu budou odměněni. 

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Josef Kemr a Jaroslav Marvan v seriálu Hříšní lidé města pražského.

Muzejní noc letos už potřetí
Už třetí mnichovohradišťská muzejní 
noc proběhne v pátek 22. května od 
18 do 22 hodin a opět bude zamě-
řena tematicky. Tentokrát bude mít 
název jako právě skončená výstava 
Když jsme zakládali muzeum.

Účastníci – jako vždy pražští 

turisté na výletě – se přenesou do 
našeho města roku 1895 a setkají se 
se známými hradišťskými osobnost-
mi. Samozřejmě je čeká překvapení!

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Ve středu 15. dubna měli návštěvníci muzea možnost poznat 
nově upravenou expozici, která představuje život místního umělce  
Bedřicha Ženíška. V doprovodné přednášce spojené s prezentací 
dokumentů a fotografií, které se ve fondech muzea zachovaly, jsme 
Bedřicha Ženíška představili jako všestranného kulturní činitele naše-
ho města na přelomu 19. a 20. století.

Řeč však tentokrát nebyla pouze o Ženíškovi jako malíři a foto-
grafovi, ale také jako o dramatikovi, básníkovi a literátovi. Přednáš-
ku v největším zastoupení navštívili členové Spolku rodáků a přátel 
Mnichova Hradiště, kteří do následné diskuze přispěli zajímavými po-
střehy. Novou expozici doplněnou o faksimile dokumentů, fotografické 
album, historický nábytek a umělcovy osobní předměty můžete zhléd-
nout jako součást našeho klasického návštěvního okruhu.

Václav Holas, Muzeum města Mnichovo Hradiště
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H I S T O R I E

Jak prožívalo Mnichovo Hradiště dramatický květen 1945?
Někteří si tuto dobu pamatují, pro jiné je rok 1945  
už dávnou minulostí. Pojďme si společně přečíst 
ukázky z městské kroniky. Uvedené záznamy byly 
zapsány bezprostředně po osvobození. S odstupem 
času snad může být na některé události nahlíženo 
částečně jiným způsobem, ale kronikář Václav Pařík 
se vždy snažil být objektivní a zachytit vše, co se ve 
městě událo, pravdivě. Jisté subjektivně působící pa-
sáže jenom dokumentují atmosféru té doby.

Je konec, válka skončila! Rudá armáda přijíždí do města a obyvatelé Hradiště osvoboditele bouřlivě vítají. Foto: 4x Muzeum města Mnichovo Hradiště

Pochody zajatců
Dne 15. února rozletěla se 

zpráva, že budou pochodovati na-
ším městem ruští zajatci a že jich 
bude mnoho. Zpráva byla pravdivá, 
zajatci tento den došli až do Březiny, 
kde bylo ustanoveno, že zůstanou 
přes noc. Když se zjistilo, v jak ubo-
hém stavu se tito lidé nacházejí, hla-
doví, bosí, roztrhaní, oblečení hadry, 
zkrátka lidské kostry koží potaže-
né, počali občané, jak městští, tak  
i z okolních vsí nikým nežádáni shá-
něti potraviny, kusy oděvu a obuvi. 
Bylo toho tolik, že sebrané věci mu-
sely býti odvezeny na voze. 

Dne 17. února 1945 pochodo-
val zdejším městem takovýto trans-
port druhý za doprovodu německých 
vojáků, v kterém se nacházeli zajatci 
národností ruské, anglické a polské. 
Druzí a třetí byli oblečeni obstojně. 
Zajatci ruští byli ubožáci, otrhaní  
a bosí. Byli ubytováni ve stodole 
haškovského dvora. Byla jim dána 
hojnost slámy, takže se dobře vy-
spali. Bylo jich celkem 1000 a dopro-
vázelo je 60 německých vojáků.

 Dne 19. února 1945 procházel 
městem opět nový transport zajatců 
cca 4 000 osob čítající a v doprovo-
du německého vojska. Zajatci byli 
Angličané a Kanaďané, vesměs 
lidé mladí, dobře oblečení a veselí. 
Přišli do města od Jičína. U budovy 
Hospodářského družstva odbočili, 
šli přes Marjánku (ulicí Sv. Čecha) 
směrem ke Klášteru Hradišti, zdravili 
potkávající občany pozdravem „Na 
Zdar“. Stráže, zajatce hlídající, byli 
vojáci - Němci, surového bezohled-
ného jednání.

Národní hosté
Ve dnech 23. února až 15. 

března 1945 projíždělo naším měs-
tem každodenně veliké množství 
civilních lidí, kteří prchali před nastu-
pující Rudou armádou. Některý den 
to býval nekonečný průjezd vozů, 
všelijak upravených, krytých plach-
tami, tažených hovězím dobytkem, 
koňmi anebo samými lidmi. Ze stra-
ny německých úřadů bylo nařízeno, 
že to nejsou žádní uprchlíci, nýbrž 
„národní hosté“, a aby jako takoví 
byli titulováni.

Tyto uprchlíky nikdo z nás neli-
toval, každý si říkal: začátek konce 
německé zpupnosti a sveřeposti. Byl 
tomu rád.

Dne 6. března byl dán našemu 
městu okresním úřadem a němec-
kou vojenskou správou v Mladé Bo-
leslavi bezodkladný rozkaz, aby byly 
uzavřeny ihned všecky příchody do 
města. Městský úřad zmobilisoval 
nejen dělníky u obce již pracující, 
ale okamžitě i živnostníky bez roz-
dílu povolání do věku šedesáti let. 
Následně bylo započato urychleně 
se stavbou protitankových přehrad 
– barikád.

Bomby
Dne 23. března1945 byly svrže-

ny anglickými letci (bylo to v pátek 
přesně ve 12 hodin, tedy v poledne) 
tři bomby. Z nich ta největší spadla 
přímo do středu cesty vedoucí k Po-

dolí, těsně v blízkosti města, a druhé 
menší dvě zapadly do nedalekých 
polí. Spadlé střely nikoho z občan-
stva nezranily, detonace a průboj-
nost těchto nábojů byla však veliká.

 Téměř v celém městě se za-
třásla okna a dveře, v domech neda-
leko dopadu střel stojících se vysy-
palo sklo z okenních rámů. V domě 
paní Emilie Mikešové u svatého An-
tonína spadl dokonce elektrický lustr  
ze stropu.

Konec války
Psal se 3. květen 1945 a do 

našeho města přiletěla zpráva, že 
v Praze neplatí německé peníze, 
marky. Jakmile tato zpráva vešla ve 
známost, nikdo od tohoto dne marky 
nepřijímal, žádný peněžní ústav, ani 
na poště, zkrátka nikde.

Dne 4. května 1945 byly vyvě-
šeny dvěma občany první prapory 
v československých barvách, byli 
to stavitel Jan Dámec na domě  
v Turnovské ulici a nadporučík Jen-
ček na domě svého tchána Ludwiga, 
na Bubně (Vrchlického návrší). Po 
celý tento den odstraňovány byly ně-
mecké firemní nápisy tak překotně, 
že do večera nebyl ani jeden. Jenom 
pojmenování ulic zůstalo dvojjazyč-
né. 

Dne 5. května v sobotu tonu-
lo celé město v moři praporů. Ve 
městě (v Haškově) byla umístěna 
malá posádka asi o síle dvou setnin.  
V hotelu U nádraží (majitel Jaroslav 
Kvapil) bylo posádkové velitelství 
tohoto útvaru, které vydalo přísný 
rozkaz, aby byly okamžitě obnoveny 
německé nápisy a odstraněny vlajky.

Rozkazu však uposlechnuto 
nebylo. Městský rozhlas ohlásil, aby 
nikde nebyl porušen pořádek ve 
městě. Městem procházely ozbroje-
né hlídky německé, vždy dva a dva 
vojáci při každé straně ulice, pušku  
v podnosu držící, ověšeni ručními 
granáty, zkrátka až po zuby ozbro-
jeni.  

Zanedlouho potom odstěhovalo 
se velitelství (Němci utekli) a veli-
tel, aby se pomstil, nechal přivolat 
z nedalekých Sudet několik čet 
vyzbrojených automatickými pisto-
lemi, pancéřovými pěstmi, ručními 
granáty, které přijely na pancéřových 
autech s namontovanými děly malé 
ráže. Hned při vjezdu začaly střílet 
do vzduchu, aby byl nahnán obyva-
telstvu strach. 

Na náměstí se rozestoupily čety 
do bojových palebních postavení. 
Přestože bylo obyvatelstvo varová-
no, aby zbytečně nepostávalo na 
ulicích, nebylo uposlechnuto roz-
kazu a Němci do davu lidí, který se 
tam shromáždil, vypálili salvu. Zra-
něni byli: učitel Rozkovec ze Světlé  
u Českého Dubu ránou do kolena, 
Bedřich Kalfus ránou do zad, Adolf 
Tondr ránou do nohy, Václav Čermák 
průstřelem nohy ve stehně. Poslední 
byl zraněn těžce a poležel si přes rok 
v nemocnici. Po této přestřelce byly 
obsazeny všechny ulice ústící do 
náměstí a obsazena byla poštovní 
budova. Nad městem kroužily bom-
bardéry, které létaly tak nízko, že jim 

bylo vidět zavěšené bomby, které 
však u nás naštěstí svrženy neby-
ly. Bylo stříleno z palubních zbraní 
a shazovány byly zápalné destičky. 
Vydatný lijavec, jenž se podvečerem 
nad krajem snesl, však zchladil roz-
pálené německé hlavy dokonale. 

Němci bez metálů
Ráno 8. května přijeli do města 

partyzáni, ti počali odzbrojovat pro-
jíždějící vojenské skupiny. Odzbro-
jování se provádělo u Špejcharu při 
vjezdu do města a na křižovatce Tur-
novské ulice s Jiráskovou a na kříže-

ní dalších ulic ústících na náměstí.
Oddíly odzbrojených s rukama 

nad hlavou vztyčenýma pochodo-
valy po celý den. Ulice, kterými pro-
cházely, byly poházeny distinkcemi, 
výložkami a vyznamenáními, mezi 
nimiž bylo na vybranou. 

Němci složili zbraně
Dne 9. května v odpoledních 

hodinách hlásila na věži radnice 
službu konající hlídka, že se k městu 
blíží skupina německých pancéřo-
vých aut, která jsou obsazena muž-
stvem plně vyzbrojeným. Obecním 

rozhlasem bylo okamžitě varováno 
obecenstvo, aby se v případu, do-
jde-li k nějaké akci, do ní zbytečně 
nezaplétalo.

V továrně Slovenka službu ko-
nající záložní štábní kapitán Ing. 
Václav Žižka společně s Karlem 
Rejzkem zadrželi oddíl ozbrojených 
aut. Důstojník skupinu vedoucí byl 
vyzván, aby vojáci složili zbraně, 
což bylo ze strany důstojníka kate-
goricky odmítnuto. Celá autokolona 
měla 42 plně vyzbrojených vozů. 
Mezitím, co zde bylo vyjednáváno, 
přivolali němečtí vojáci německé 
letadlo z letiště z Kumru u Mimoně. 
Náš důstojník odpověděl německé-
mu hejtmanovi: „Dobře, když neode-
vzdáte zbraně nám, odebéřou vám 
je Rusové, kteří jsou zde nedaleko.“ 
Jakmile tohle sdělení uslyšeli vojíni 
na prvních autech sedící, začali vy-
skakovat a shazovat zbraně, někteří 
z nich utíkali na blízkou Horku. Co 
se toto odehrávalo vpředu, přiletěvší 
letadlo počalo ostřelovati zadní voj, 
do kterého, než posádka letadla 
poznala, že ostřeluje vlastní lidi, vy-
pálila celou salvu. Nebyl však nikdo 
zraněn. Posádka automobilové ko-
lony se vzdala bez dalších průtahů. 
Nám, kteří jsme zavřeli připravenou 
barikádu, naskočila husí kůže, když 
jsme viděli Jiráskovou ulicí projížděti 
tak silný a početný vojenský útvar, 
proti kterému barikáda, jakou jsme 
tam postavili, byla dětskou hračkou.

Rusové přijíždějí
Dne 10. května ve čtvrtek ko-

lem 10. hodiny dopolední přijelo do 
města první auto se styčným ruským 
důstojníkem, jenž byl na náměstí 
bouřlivě přivítán. Za ním jako houby 
po dešti přijížděla auta další a další, 
která se ihned rozjížděla směrem na 
Mladou Boleslav, Turnov a Jičín. To 
trvalo celý den, od rána až dlouho 
do noci. Ovace obyvatelstva byly tak 
jásavé a impozantní, že nelze nalézti 
slov, kterými by se dala tato radost 
a malebnost plasticky vylíčit. Téměř 
každé auto bylo květy šeříku právě 
rozkvétajícího zasypáno. 

V závodech, dílnách, továrnách, 
úřadech, na poštách, drahách, nikde 
se nepracuje. Lidí jest všude dosta-
tek, každý, kdo jen trochu může, 
přikládá ruku k dílu. Druhý i třetí 
den revoluční dochází k organisační 

službě hlídkové a k organisovanému 
odzbrojování vojenských jednotek. 
Stráže a hlídky jsou rozestavovány 
na důležitých místech. Odzbrojení 
zajatci jsou odváděni na sportovní 
hřiště pod parkem, kde měli strážci 
dosud zpupných Němců horké chví-
le. Byli nuceni použíti zbraní a kvůli 
pořádku bylo několik vzpírajících se 
smělců zastřeleno. Z tohoto shro-
maždiště byli transportováni hro-
madně dále.

Potyčky a mrtví Němci
Bylo známo, že v okolí Horky 

skrývají se němečtí vojáci a ohrožují 
střelbou nádraží a železniční trať. 
Hlídce, skládající se ze čtyř mužů, 
která hlídala tento objekt a jeho 
nejbližší okolí, podařilo se lapit dva 
esesmany, kteří byli schováni v křo-
ví, rostoucím kolem plotu Rejzkovy 
vily. Byli zneškodněni, odvedeni na 
nádraží, na nástupiště a tam hlídáni 
jedním mužem. Oba seděli na lavič-
ce. Jeden z nich obdržel od stráž-
ného povolení rozšněrovati si boty, 
ohnul se a střelhbitým pohybem se 
vymrštil s úmyslem vyrvati mu zbraň. 
Strážný, který ho hlídal, byl ducha-
přítomný, maje pušku připravenu  
k výstřelu a střelil esesmana přímo 
do hlavy. Druhý esesman, uzřev 
kácejícího se druha k zemi, maje  
v úmyslu pomstít nezdařený útok,  
s výkřikem „Život za vůdce!“ vysko-
čil, chtěje učiniti totéž - tedy přisvojiti 
si zbraň, byl zasažen také střelou do 
hlavy. První byl okamžitě mrtev, dru-
hý skonal během následujícího dne 
na obvazišti umístěném v budově 
Strnadovy sklárny.

Ve druhém případě zastřelen 
byl německý voják u Knoblochů na 
dvoře čp. 249 (na Kozím plácku). 
Utekl strážným a byl po dopade-
ní zastřelen. Scéna se odehrála  
v noci, těžce zraněný strašně křičel, 
než skonal. Stalo se tak v několika 
minutách. Všichni jsou pochováni za 
hřbitovní zdí. 

V nedalekých Přestavlkách 
pak byl zastřelen esesmanem otec 
pěti dětí Josef Nedvěd. I tento vrah 
byl přispěchavšími lidmi vyřízen na 
místě. 

Autentické zápisy z kroniky 
připravilo Muzeum města 

Mnichovo Hradiště



4. května 2015 (Po) - Něžná náruč 
rodičů 
kde: Volnočasové centrum, ul. Zá-
mecká 744
co: beseda pro nastávající maminky 
a jejich rodiny, rodiče kojenců

6. května 2015 (St) - Rada Vacátko 
zasahuje
kde: Muzeum města Mnichovo Hradi-
ště v 2. patře zámku
co: výstava s detektivní zápletkou, 
potrvá do 10. září

6. května 2015 (St) - Pravidelné be-
sedy s Libuší Vonáskovou 
kde: Volnočasové centrum, ul. Zá-
mecká 744
co: hodinová beseda o životě, od 10 
hodin

6. května 2015 (St) - Holub seděl na 
větvi a rozmýšlel o životě
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D s českými titulky, od 19 
hodin

7. - 10. května 2015 (Čt-Ne) - Jarní 
cena Farmy Ptýrov a Mini Beerfest 
kde: Farma Ptýrov, Ptýrov 25
co: letošní první parkurové závody, 
od 8 hodin

7. května 2015 (Čt) - Jesus Christ 
Superstar (1973) 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D s českými titulky, od 20 
hodin, hudební filmová klasika
 
8. května 2015 (Pá) - Dog Hot 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D od 20 hodin, ke každé 
vstupence párek v rohlíku a pivo 
zdarma

9. května 2015 (So) - Valečovská 
slavnost na zahájení hlavní turis-
tické sezóny
kde: předhradí hradu Valečov
co: divadlo, hudba, šerm, od 14 hodin

9. - 10. května 2015 (So-Ne) - Drag 
Day Open – Czech Drag Serie 2015 
kde: letiště Hoškovice u Mnichova 
Hradiště
co: mezinárodní závod dragsterů,  
v sobotu od 12, v neděli od 10 hodin

9. května 2015 (So) - Pojizerské far-
mářské trhy
kde: Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí
co: pravidelné sobotní trhy, 7:30 - 12 
hodin

9. května 2015 (So) - Tenisový klub 
MH “B” - Slavoj Český Brod “B”
kde: Tenisový klub Mnichovo Hradiš-
tě, Klášterská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev II. třída B, od 9 hodin

9. května 2015 (So) - Tenisový klub 
MH “C” - TJ Slavia Radonice 
kde: Tenisový klub Mnichovo Hradiš-
tě, Klášterská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev IV. třída B, od 9 hodin

9. května 2015 (So) - Pohádkový les 
kde: Mnichovo Hradiště, hřiště u gym-
názia
co: akce pro děti, od 14 hodin

9. května 2015 (So) - MSK “B” - Žid-
něves 
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Chcete v Kamelotu inzerovat?
Nový městský zpravodaj je otevře-
ný nejen čtenářským příspěvkům 
a komentářům, ale také firmám a 
podnikatelům. Máte zájem na těchto 
stránkách inzerovat? 

Všeobecné podmínky pro zadá-
vání inzerce i konkrétní ceník nalez-
nete na webových stránkách města, 
případně můžete kontaktovat přímo 

redakci na e-mailové adrese kame-
lot@mnhradiste.cz. 

Věříme, že oficiální městský 
zpravodaj bude pro případné inze-
renty zajímavým prostorem a mož-
ností, jak oslovit potenciální zákazní-
ky. Jen vězte, že reklamní materiály 
mohou podle zásad vydávání zpra-
vodaje pokrýt maximálně dvě strany.

Divadlo? Výstavy? Sport? Kam v květnu vyrazit?
kde: Mnichovo Hradiště, stadion 

MSK
co: fotbal muži, okresní přebor, od 17 
hodin

9. května 2015 (So) - Hodinový 
manžel 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, česká filmo-
vá komedie

10. května 2015 (Ne) - MSK “dorost” 
- Kunice 
kde: Mnichovo Hradiště, stadion MSK
co: fotbal, krajský přebor st.+ml. do-
rostu, od 10:15 hodin

10. května 2015 (Ne) - DFK MH “do-
rostenky” - Bohemians Praha 
kde: hřiště SK Jivina
co: fotbalová II. liga dorostenek, od 
13:30 hodin

10. května 2015 (Ne) - Májové hraní 
kde: Klub dětí a mládeže, Mírová 69
co: akce pro rodiny s dětmi, od 15 
hodin

10. května 2015 (Ne) - Konečně 
doma 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 15 hodin, americký 
animovaný film s českým dabingem

11. května 2015 (Po) - Konzultace s 
architektem města 
kde: Městský úřad Mnichovo Hradiš-
tě, 2. patro, místnost č. 202
co: konzultace s Ing. arch. Richardem 
Černým, od 15 hodin

11. května 2015 (Po) - SG MSK - SG 
Dobrovice 
kde: Mnichovo Hradiště, areál MSK
co: fotbalové utkání starých gard, od 
18:00 hodin

13. května 2015 (St) - Fotograf 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 10 hodin, český film, 
Karel Rodek jako Jan Saudek

13. května 2015 (St) - Rychle a zbě-
sile 7 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 19 hodin, americký 
akční film s českými titulky

14. května 2015 (Čt) - Pravidelné be-
sedy s Libuší Vonáskovou 
kde: Volnočasové centrum, ul. Zá-
mecká 744
co: hodinová beseda o životě, od 
17:00 hodin

14. května 2015 (Čt) - Pocta Edith 
Piaf 
kde: Městské divadlo MH
co: koncert věnovaný 100. výročí na-
rození Edith Piaf, od 19 hodin

14. května 2015 (Čt) - Klub rváčů 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, obnovená 
premiéra digitalizovaného filmu

15. května 2015 (Pá) - Divočina 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, americký 
film s českými titulky

16. května 2015 (So) - Pojizerské 
farmářské trhy
kde: Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí
co: pravidelné sobotní trhy, 7:30 - 12 

hodin

16. května 2015 (So) - MSK “žáci” - 
Sp. Příbram
kde: Mnichovo Hradiště - stadion 
MSK
co: fotbal, krajský přebor st.+ml. žáci, 
od 9:30

16. května 2015 (So) - DFK MH “A” - 
Třebestovice 
kde: hřiště SK Jivina
co: fotbalová divize žen, od 14 hodin

16. května 2015 (So) - Avengers: 
Age of Ultron 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, americký 
film s českým dabingem

17. května 2015 (Ne) - Popelka 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 15 hodin, americký 
film s českým dabingem

17. května 2015 (Ne) - MSK “A” - 
Velim 
kde: Mnichovo Hradiště - fotbalový 
stadion MSK
co: fotbal muži, 1. A třída, od 17 hodin

18. května 2015 (Po) - Mateřské cen-
trum Kohoutek-MH z.s. 
kde: Mnichovo Hradiště, Ivana Ol-
brachta 897 (zadní vstup)
co: den otevřených dveří od 15:30 do 
17 hodin

20. května 2015 (St) - Pravidelné be-
sedy s Libuší Vonáskovou 
kde: Volnočasové centrum ul. Zá-
mecká 744

co: hodinová beseda o životě, od 10 
hodin

20. května 2015 (St) - Jarní koncert 
žáků ZUŠ
kde: sál ZUŠ, Palackého 38
co: koncert

20. května 2015 (St) - SG MSK - SG 
Jablonec nad Nisou
kde: Mnichovo Hradiště, areál MSK
co: fotbalové utkání starých gard, od 
18 hodin

20. května 2015 (St) - Pořád jsem 
to já 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 19 hodin, filmový pří-
běh ženy, jejíž život radikálně změní 
Alzheimerova choroba

21. května 2015 (Čt) - Samba 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, francouzský 
film s českými titulky

22. května 2014 (Pá) - Muzejní noc – 
Když jsme zakládali muzeum…
kde: Muzeum města Mnichovo Hradi-
ště v 2. patře zámku
co: muzejní noc, 18 - 22 hodin

22. května 2015 (Pá) - Ex Machina 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, americké 
sci-fi s českými titulky

23. května 2015 (So) - Olšinská struna
kde: Olšina – hřiště za restaurací Pod 
Hrady
co: festival trampské, folkové a count-
ry hudby již po šestnácté

23. května 2015 (So) - Pojizerské 
farmářské trhy
kde: Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí
co: pravidelné sobotní trhy, 7:30 - 12 
hodin

23. května 2015 (So) - Tenisový klub 
MH “A” - SK Tenis Rohatsko 
kde: TK Mnichovo Hradiště, Klášter-
ská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev středočeská divize, od 9 hodin

23. května 2015 (So) - Tenisový klub 
MH “starší žactvo” - LTC Bakov nad 
Jizerou 
kde: TK Mnichovo Hradiště, Klášter-
ská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev III. třída B, od 9 hodin

23. května 2015 (So) - MSK “B” - 
Kropáčova Vrutice
kde: Mnichovo Hradiště, stadion MSK
co: fotbal muži okresní přebor, od 17 
hodin

23. května 2015 (So) - Filmové pře-
kvapení 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, nápověda: 
život zhýčkané dámy se rozpadne na 
kusy, film slavného režiséra

24. května 2015 (Ne) - Tenisový klub 
MH “dorost” - TC Realsport Nym-
burk “B” 
kde: TK Mnichovo Hradiště, Klášter-
ská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev II. třída B, od 9 hodin

24. května 2015 (Ne) - MSK “dorost” 
- SK Rakovník
kde: Mnichovo Hradiště, stadion MSK
co: otbal krajský přebor st.+ml. doros-
tu, od 10:15 hodin

24. května 2015 (Ne) - Mimozemský 
den pro děti 
kde: Open air Club Vostrov
co: rodinné odpoledne plné her a mi-
mozemšťanů, od 14 hodin

24. května 2015 (Ne) - Malý Pán 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 15 hodin, nový český 
loutkový film

25. května 2015 (Po) - Konzultace s 
architektem města 
kde: Městský úřad Mnichovo Hradiště, 
2. patro, místnost č. 202
co: konzultace s  Ing. arch. Richardem 
Černým, od 15 hodin

27. května 2015 (St) - Život je život 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 19 hodin, český ne-
závislý film

28. května 2015 (Čt) - Tvoří celá ro-
dina
kde: ateliér Konírna v areálu ZUŠ
co: společná výtvarná práce rodičů s 
dětmi

28. května 2015 (Čt) - Pravidelné be-
sedy s Libuší Vonáskovou 
vstup zdarma
kde: Volnočasové centrum ul. Zámec-
ká 744
co: hodinová beseda o životě, od 10 
hodin

28. května 2015 (Čt) - Kobry a užov-
ky 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, český film s 
Kryštofem a Matějem Hádkovými

29. května 2015 (Pá) - Poltergeist 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, nové zpraco-
vání klasického duchařského thrilleru

30. května 2015 (So) - Pojizerské far-
mářské trhy
kde: Mnichovo Hradiště, Masarykovo 
náměstí
co: pravidelné sobotní trhy, 7:30 - 12 
hodin

30. května 2015 (So) - Tenisový klub 
MH “B” - TK Čelákovice
kde: TK Mnichovo Hradiště, Klášter-
ská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev II. třída B, od 9 hodin

30.května 2015 (So) - Tenisový klub 
MH “C” - TJ Sokol Mělník-Pšovka
kde: TK Mnichovo Hradiště, Klášter-
ská ulice 1487
co: tenisový turnaj smíšených druž-
stev IV. třída B, od 9 hodin

30. května 2015 (So) - MSK “žáci” - 
Sedlčany 
kde: Mnichovo Hradiště - stadion MSK
co: fotbal krajský přebor st.+ml. žáci, 
od 9:30 hodin

30. května 2015 (So) - Dětský spor-
tovní den 
kde: Areál Mnichovohradišťského 
sportovního klubu
co: dětský den, od 13:30 hodin

30. května 2015 (So) - Život je život 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 2D, od 20 hodin, česká letní 
filmová komedie 

30. - 31. května 2015 (So-Ne) - Letní 
víkendový plenér pro dospělé, mi-
lovníky výtvarné tvorby
kde: ateliér Konírna v areálu ZUŠ
co: tvořívé setkání

31.květen 2015 (Ne) - DFK MH “do-
rostenky” - Dukla Praha 
kde: hřiště SK Jivina
co: fotbalová II. liga dorostenek, od 
13:30 hodin

31.květen 2015 (Ne) - Asterix: Sídli-
ště bohů (3D) 
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: kino 3D, od 15 hodin, francouzský 
animovaný film s českým dabingem

31.květen 2015 (Ne) - MSK “A” - Vy-
káň 
kde: Mnichovo Hradiště - fotbalový 
stadion MSK
co: fotbal muži, 1. A třída, od 17 hodin

DLOUHODOBÉ AKCE:
Výstava k 70. výročí konce 2. sv. 
války
kde: Kino Mnichovo Hradiště
co: výstava připravená Muzeem měs-
ta MH, trvá od května do října

Dita Niesnerová – umělecká por-
trétní fotografie 
kde: ZUŠ Mnichovo Hradiště - Galerie 
konírna
co: výstava, středa 15 - 17 hodin, so-
bota 9 - 11 hodin


