
V průběhu července a srpna bu-
dou mít diváci příležitost zhlédnout 
na dvě desítky významných snímků 
světové a české kinematografie v 
obnoveném letním kině. To se bude 
nyní nacházet v areálu mnichovo-
hradišťského Vostrov Open Air Clu-
bu. Letní kino se tak vrací do města 
po více než 20 letech. 

Casablanca, Kouř, Trainspotting 

Letní kino se vrací, sází na kultovní filmy
nebo Osvícení, to je výběr ze sním-
ků, které společnost Klub Mnichovo 
Hradiště, provozovatel městského 
kamenného kina, připravila pro letní 
sezónu. „Vybírali jsme snímky, které 
se zásadním způsobem zapsaly do 
dějin filmu, filmy kultovní, ale i ty již 
neprávem pozapomenuté,“ říká Jan 
Kurka, jednatel společnosti. 

Letní kino bude promítat pravi-

ZA ZÁMKEM
Co říká starosta na mož-
nost proměny lokality za 
zámkem? Zatím mu chybí 
především veřejná diskuze 
nad tématem.
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ROZHOVOR
V pravidelné rubrice jsme 
si tentokrát povídali s vo-
lejbalistou Janem Dumkem  
a mladým hercem Štěpá-
nem Tučkem.
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V létě je vždy volného času o trochu víc, a tak někteří z nás nased-
nou do auta a vyrazí na dovolenou k moři, někteří zamíří do hor, 
někteří dají přednost pouze kratším výletům. Když se rozhodnete 
zůstat v Hradišti, rozhodně nebudete litovat. 

Na Vostrově se opět rozeběhne letní kino, muzeum pro Vás 
nachystalo expozici rozšířenou o malby Bedřicha Ženíška a výsta-
vu o seriálu Hříšní lidé města pražského, otevřená bude i Galerie 
Konírna v Umělecké škole. Letní koncerty si můžete užívat jak na 
Valečově, tak na Vostrově. Kulturní akce již tradičně proběhnou 
také na zámku a Anenská pouť se vrátí do ulice V Lipách, kde se 
konala dříve. Kompletní přehled akcí nejdete v letní příloze upro-
střed tohoto vydání Kamelotu.

Pokud dáváte před akcemi přednost poznávání našeho města 
a jeho okolí, nabízí se například výlet na zříceninu Zásadka, pro-
cházka některou ze tří naučných stezek nebo čtení knih na dvorku 
knihovny, který v červenci opraví mezinárodní dobrovolnický tým.

Na radnici se otáčíme, aby pro Vás bylo léto v Hradišti co mož-
ná nejpříjemnější. Díky podpoře města budou i nadále jezdit do 
Hradiště turistické autobusy, které Vás zavezou třeba i s kolem do 
Českého ráje, městská policie bude hlídat, aby Vás neobtěžovali 
prodejci pochůzkovým a podomním prodejem, na březích Jizery  
u kamenného mostu budeme častěji sekat trávu, aby zde byl 
příjemný prostor pro odpočinek, a díky zřízení nultého ročníku 
základní školy se ve školkách uvolní místo pro 12–15 dětí, takže  
i rodiny, které dosud žily v nejistotě, budou mít o důvod více  
k bezstarostné relaxaci.  

Pokud v létě hodláte opustit Pojizeří, přeji Vám šťastnou cestu 
a jen ty nejhezčí zážitky při objevování světa. Pokud zůstáváte, 
užijte si letní Hradiště dosyta.

Ondřej Lochman, starosta města

uzívejte si 
letní hradiste
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PŘÍLOHA
Léto v Mnichově Hradišti  
a jeho okolí. Tipy na výlety, 
kontakty, otevírací hodiny  
a přehled akcí na celé 
prázdniny.
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delně v červenci v úterý, ve čtvrtek  
a v neděli vždy po setmění. V srpnu 
ve čtvrtek a v neděli. 

Vrcholem sezóny bude 21. 
července projekce jednoho z nejvý-
znamnějších a nejprovokativnějších 
českých filmů, Erotikonu Gustava 
Machatého z roku 1929, který se 
jako první československý snímek 
dočkal mezinárodního uznání. 

„Jedná se o vizuálně velmi pů-
sobivý titul, který má svou vysokou 
hodnotu i v dnešní době. Jde o tak 
precizní dílo, že mnozí dnešní tvůrci 
by se od něj mohli stále učit,“ shrnu-
je Kurka.  Zážitek ze snímku navíc 
umocní živý doprovod hudebního 
projektu Forma, který sklidil úspěch 
na mnoha mezinárodních festiva-
lech.    ...4

Jan Kocman
Za nejlepší prázdniny po-
važuji ty před třemi lety, 
kdy jsem navštívil Lofoty 
v Norsku. Koupal jsem se 
za polárním kruhem, jezdil 
na kole na výborných silni-
cích, rybařil a čekal na zá-
pad slunce, který nepřišel. 
Letos se o prázdninách 
chystám ke Kotorskému 
zálivu a do Albánie.

ANKETA: Na které léto vzpomínáte nejraději?

Pavel Tvrzník
Moje nejlepší prázdniny 
byly asi minulý rok, když 
jsem byl s rodiči v Turecku. 
Líbilo se mi čisté moře, pří-
jemný hotel a celkově hez-
ké prostředí. Většinu času 
jsme strávili na pláži, ale 
podnikli jsme i pár výletů po 
okolí. Letos se chystáme do 
Řecka, tak snad to budou 
další povedené prázdniny.

Karolína Štaflová
Loňské léto jsem strávila 
na Maltě se svou nejlepší 
kamarádkou. Jelikož to byl 
jazykový pobyt, zlepšila 
jsem si angličtinu, za což 
jsem moc ráda. Zároveň 
jsme s kamarádkou chodily 
na party a poznávaly nové 
lidi. Na letošní prázdniny se 
těším hlavně kvůli hudební-
mu táboru.

Marek Jirčák
Nevím, které léto pro mě 
bylo nejlepší, ale rád vzpo-
mínám na to loňské. Byl 
jsem na chatě s kamarády, 
na prvním ročníku místního 
festivalu No Waves a po-
máhal jsem na soustředění 
pěveckého sboru Zvonky. 
Na letošní léto plány zatím 
nemám, budu ale určitě 
pracovat. 

Martin Ouředníček
Nejvíc jsem si užil léto asi 
před třemi lety. Sice jsem 
tehdy musel často praco-
vat, ale když už mi zbyl ně-
jaký volný čas, trávil jsem 
ho především s přáteli. Jeli 
jsme spolu například na 
chatu a náležitě si to užili. 
Proto chci i tento rok letní 
dny trávit hlavně s kama-
rády.

Martin Honců
Nejvíce jsem si užil prázd-
niny, kdy jsem s rodiči 
cestoval po Egyptě, Izraeli  
a Jordánsku. Navštívili 
jsme mnoho památek – 
nejvíce mě zaujalo město 
Petra v Jordánsku. Letos 
pojedeme na tři týdny do 
Spojených států ame-
rických, kde navštívíme 
národní parky jihozápadu.

Linda Boleslavová
Ráda vzpomínám na 
prázdniny, které jsem 
trávila s partou asi deseti 
kamarádů. Každý den 
jsme se chodili koupat do 
Jizery a večerní koupání 
mělo krásnou atmosféru – 
byli jsme bezstarostní a na 
nic nemuseli myslet. Moc 
jsem si to užívala.

Jakub Bradáč
Neumím vybrat prázdniny, 
které byly nejlepší, ale ten-
to rok budu léto trávit s rodi-
nou na chatě a s kamarády, 
které mám na jižní Moravě. 
Budu jezdit na kole, plavat, 
běhat nebo posilovat. A 
hlavně si chci prázdniny po-
řádně užít, tak třeba budou 
nejlepší právě ty letošní.

Libor Sameš
Nejvíc vzpomínám na po-
slední dovolenou s celou 
rodinou, kdy jsme jeli na 
ostrov Šolta v Chorvatsku. 
Nejlepší byly výlety lodí a 
ryby k obědu. Bohužel jsem 
si ale na pláži rozřízl nohu a 
nemohl do moře. I přesto je 
pro mě vzpomínka na celou 
rodinu nejvzácnější.

Anna Němcová
Nejvíce se mi líbilo léto, 
které jsem strávila v Itálii, 
konkrétně v Benátkách. 
Nejvíce času jsme trávili 
u moře. Bylo tam opravdu 
krásně. Stále ale zastávám 
názor, že nejlepší prázdni-
ny teprve budou, tak třeba 
tomu pomůže letošní sou-
středění v crossfitu.

Anna Chmelická
Před rokem jsem se zú-
častnila jazykového kurzu 
v Anglii, kde jsem poznala 
nové kamarády. Často jsme 
chodili na pouť, to bylo moc 
fajn. Letos se chystám na 
další jazykový kurz, tento-
krát do Lotyšska, abych si 
zlepšila ruštinu a poznala 
další nové kamarády.

Natálie Gulánová
Loňské léto jsem strávila  
u babičky, kde jsem po-
znala nové kamarády, kte-
ří už jsou nyní nejlepšími 
kamarády. Chodili jsme na 
koupaliště, jezdili na kole  
a byli jsme od rána do 
večera venku. Letos se za 
nimi chystám znovu a už 
se na ně moc těším.

Nejoblíbenější atrakcí Veselé pouti byly létající labutě. Někteří na nich 
absolvovali i několik jízd za sebou. ...13

AUTORKY: Anna Dittrichová, Lucie Kotvalová

Hradišťští sportovci 
sbírali vavříny

V juniorském turnaji v německém 
Regentalu bodovala dorůstající 
volejbalová generace a domů při-
vezla pohár, ve Vídni zažili potlesk 
vestoje na mezinárodním turnaji  
v minivolejbale mladší žáci i přes to, 
že nakonec kvůli chybě organizáto-
rů nezvítězili, a Mnichovohradišťský 
Sportovní klub uzavřel neuvěřitelně 
úspěšnou sezónu korunovanou 
postupem A mužstva z těsného 
druhého místa do nejvyšší krajské 
soutěže. Snad se bude sportovcům 
obdobně dařit i na podzim. V tomto 
vydání přinášíme reportáže i výsled-
ky za uplynulý měsíc. ...12, 13

ˇ
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Zastupitelstvo města se sejde po prázdninách po-
prvé k jednání v pondělí 7. září 2015. V sále Klubu 
Mnichovo Hradiště s.r.o. začne zasedání jako tra-
dičně v 17 hodin. Na programu budou majetkové 
záležitosti, kontrola plnění investic vytyčených na 
letošní rok a další záležitosti. 

Jednání zastupitelstva je veřejné.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Na zákaz podomního prodeje 
už v ulicích upozorňují i cedule 

O letos vydaném nařízení města, 
které až na výjimky zakazuje podo-
mní a pochůzkový prodej, jsme už 
v Kamelotu informovali. V minulém 
čísle jste se dokonce mohli dočíst  
o prvních přestupcích proti tomuto 
nařízení. Nyní už se nikdo nemůže 
vymlouvat, že o zákazu nevěděl. 
Vedle webových stránek města už 
na tuto skutečnost upozorňují i infor-
mační tabule rozmístěné po městě.

Podomní prodej je v Mnichově 
Hradišti zakázán bezvýhradně. Ať se 
vám přede dveřmi objeví prodavač 
parfémů nebo zástupce energetické 
společnosti, na oba můžete rovnou 
zavolat městskou policii. V případě 
pochůzkového prodeje (prodej zboží 
či poskytování služeb přímo z ruky 
nebo s použitím přenosného nebo 
neseného zařízení, například pultu) 
existuje několik výjimek.

Ze zákazu jsou místně vyňaty 
předzahrádky restaurací a dále ně-
které specifické události: slavnosti, 
sportovní podniky, vánoční prodej 
ryb, stromků, jmelí, chvojí, veliko-
noční prodej kraslic a pomlázek  
a také prodej městského zpravodaje 
a dalších propagačních materiálů 
města. Nařízení se rovněž nevzta-
huje na akce organizované podle 
zákona o veřejných sbírkách. Pro-
dej magnetek na podporu dětských 
domovů je tedy v pořádku, nabízení 
levnějšího plynu je porušením naří-
zení.

Rada města se rozhodla záka-
zem řešit stále častější obtěžování 
občanů ze strany podomních a po-
uličních prodejců, kteří se v poslední 
době stávají skutečně neodbytnými.

Redakce

Přestože na zákaz upozorňují informační cedule rozmístěné po městě, strážníci 
už několikrát řešili jeho porušování. Foto: Městská policie Mn. Hradiště

Autoři petice požadují klid v okolí letiště

Nezapomeňte si požádat  
o výměnu průkazů OZP
Počínaje 1. dubnem letošního roku 
zahájil Úřad práce ČR vydávání no-
vých průkazů osob se zdravotním 
postižením (průkaz OZP). Průka-
zy mimořádných výhod, které do 
konce roku 2011 vydávaly obecní 
úřady, a takzvané dočasné průkazy 
OZP zůstávají v platnosti pouze do  
31. prosince 2015.

To znamená, že do konce roku 
2015 si je musí všichni jejich držitelé 
vyměnit. Pokud se povinnost týká  
i vás, pak vězte, že průkaz OZP vám 
bude vyměněn na Úřadu práce, který 

v Mnichově Hradišti sídlí v Jiráskově 
ulici 1533 (pro další informace mů-
žete úřad kontaktovat na tel. 950 136 
200).

K průkazům ZTP a ZTP/P náleží 
parkovací průkaz, který bude zájem-
cům na základě nového průkazu 
mimořádných výhod vyměněn na 
odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví Městského úřadu Mnichovo 
Hradiště.

Jitka Altmanová, vedoucí odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví

Uzavírka potrvá do konce října
Most vedoucí přes rychlostní ko-
munikaci R10 spojující Hoškovice 
s Dnebohem se skutečně uzavřel  
v pondělí 15. června, jak se v době 
uzávěrky červnového čísla teprve 
předpokládalo. Úplná uzavírka potr-
vá až do konce října.

V současnosti je most i přelehlé 
úseky dotčené silnice zcela uzavřen 
a stavbaři pracují na sanaci most-

ního tělesa, které bylo dlouhodobě  
v havarijním stavu.

Objízdná trasa je z Dnebohu 
vedena směrem na Březinu přes Ol-
šinu a to v obou směrech. Zastávka 
autobusů je po dobu trvání uzavír-
ky v místní části Dneboh umístěna  
u kapličky, kde se autobusy otáčejí.

Redakce

Seriál pracovních setkání vedení města se členy 
osadních výborů bude pokračovat i během prázdnin

Nejen památku Václava Budovce z Budova si 394 let 
od popravy připomněli zástupci města v Praze

Po položení věnců pak náměst-
kyně primátorky, zástupce ekume-

Charitativní sportovní 
podnik vedl přes Hradiště

Delegace složená z představitelů 
města a členů obce místních baráč-
níků se v neděli 21. června již tra-
dičně zúčastnila Pietního shromáž-
dění svolaného za účelem uctění 
památky 27 popravených předsta-
vitelů českého stavovského odboje  
v Praze. 

Akce tradičně zaštítěné pri-
mátorkou hlavního města Prahy  
a starostou městské části Praha 1 se 
zúčastnila i řada vážených osobnos-
tí Československé armády a vlaste-
neckých spolků. 

Po úvodních projevech prone-
sených v kostele sv. Mikuláše se 
průvod přesunul před Staroměst-
skou radnici. Tam se exekuce, jež 
byla potvrzením radikálního omeze-
ní náboženských svobod v zemích 
Koruny české, odehrála přesně před 
394 lety. 

nické rady církví a člen Evropského 
parlamentu poukázali povětšinou na 

trvající význam tohoto mementa na-
šich dějin a pokusili se aktualizovat 
význam této události pro dnešní dny. 
Jeden ze závěrečných projevů pro-
nesl i starosta našeho města Ondřej 
Lochman, který připomenul význam 
jednoho z čelných představitelů od-
boje, Václava Budovce z Budova, 
který se vedle služeb, které vykoná-
val pro České království, významně 
zasloužil i o rozkvět našeho města. 

Naše výprava se na závěr shod-
la, že Pietní akt na Staroměstském 
náměstí má vedle svého společen-
ského významu i jistý dějinný pů-
vab, a proto už se těšíme na účast 
v příštím roce. Třeba v doprovodu 
dalších spolků či občanů z Mnichova 
Hradiště.

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Nekončí platnost vašeho 
občanského průkazu?
V letošním roce končí desetileté 
období od hromadné výměny ob-
čanských průkazů prováděné v roce 
2005. Ministerstvo vnitra proto všem 
doporučujem ověřit si platnost ob-
čanského průkazu.

O případnou výměnu občan-
ského průkazu si můžete požádat  
u kteréhokoliv obecního úřadu obce 
s rozšířenou působností, tedy také 
na Městském úřadě Mnichovo Hra-
diště.

Doporučená lhůta k podání žá-
dosti je 30 – 60 dnů před koncem 

platnosti stávajícího občanského 
průkazu, nejpozději však 15 pra-
covních dní po dni, ve kterém došlo 
ke skončení platnosti občanského 
průkazu.

Seznam dalších pracovišť  
a jejich adres, kde lze podat žádost  
o vydání občanského průkazu, je 
uveden na webových stránkách 
Ministerstva vnitra (po proklikání 
sekcemi Služby pro veřejnost, Rady  
a služby, Osobní doklady).

Redakce

Osadní výbory jsou základním 
kamenem pro dobré fungování 
místních částí. Bez dobře fungují-
cího osadního výboru nemá vedení 
města šanci se o danou místní část 
pořádně starat. Na prvním setkání 
nového vedení města s předsedy 
osadních výborů v listopadu často 
zaznívalo upozornění, že hlavní 
problém tkví ve špatné komunikaci. 
Proto se rada města rozhodla detail-
ně seznámit s problémy každé míst-
ní části. Ve středu 3. června začalo 
první z výjezdních setkání vedení 
města s osadními výbory.

První návštěvu hostil Sychrov. 
Ten navštívili tři členové rady města 
(Lochman, Bína, Podzimková), veli-
tel městské policie p. Rameš, správ-
ce městské zeleně p. Dvořáček, 
správci městského komunálního 
hospodářství a investic, pánové Král 
a Krůfa, tři zástupci osadního výbo-
ru Sychrov (Krejčí, Profeld, Bořík)  
a člen SDH Sychrov p. Vlasatý.

Dvouhodinová společná pro-
cházka vedla od rybníka přes zří-

ceninu Zásadka, o kterou se dob-
rovolně a skvěle stará pan kastelán 
Pláček, přes vyhlídku na Ještěd, 
kterou svépomocí vybudoval osadní 
výbor se spolkem Sad u nás, kolem 
bývalého Hostince u Herbstů, dnes 
místního spolkového domu, ke hřišti, 
které je využíváno 
především pro ha-
sičský sport, a dolů 
ke kapličce.

Cestou se ře-
šila údržba zeleně, 
bezpečnost v obci, 
opravy komunikací, 
oprava spolkové-
ho domu, vznik 
dětského hřiště, vznik autobusové 
zastávky, oplocení hřiště a další 
drobné úpravy. Všechny podněty 
budou nyní sepsány a podle priorit 
postupně realizovány.

Ve středu 10. června série vý-
jezdních zasedání pokračovala ces-
tou do Dnebohu. Za ten se zúčastnili 
pánové Šťastný, Rylich a Charvát, 
za vedení města starosta, místosta-

rosta a radní Kolomazník, za měst-
ský úřad byli opět přítomni pánové 
Král a Krůfa a pan Dvořáček.

Po krátkém úvodu na hasič-
ském hřišti následovala procházka 
po obci a diskuse o jednotlivých 
problémech. Cestou směrem na 

Zásadku se hovořilo  
o budoucnos-
ti starého sadu  
a výstavbě nové-
ho chodníku. Ve 
směru k Drábským 
světničkám zase  
o možnosti jak upra-
vit požární nádrž, 
vyřešit přilehlý uliční 

prostor až k turistickému parkovišti  
a současně samotného parkoviště 
upravit a rozšířit. Směr na Hoškovi-
ce přinesl diskuzi na téma možného 
vzniku dětského hřiště, ohrazení 
kontejnerů na odpad a úprav zeleně.

Osadní výbor si letos jako pri-
oritu vytyčil dokončení hasičského 
hřiště. Za 380 tisíc korun zde vznik-
la dosud jediná tartanová dráha na 

území naší samosprávy a její přileh-
lé prostranství bylo upraveno. Letos 
se tu bude pokračovat v úpravách 
zeleně u zmíněné dráhy, dále na 
návsi a u požární nádrže. Dílčími 
změnami projde také okolí požární 
nádrže a řešit se bude prosakování 
vody. Odbor SMRM dále připraví 
návrh úprav parkoviště u Drábských 
světniček a bude dále připravovat 
projekční práce, aby příští rok mohl 
vzniknout chodník od autobusové 
zastávky směrem k Hoškovicím.

V Dnebohu u parkoviště pod 
Drábskými světničkami vzniklo ob-
čerstvení a příjemně působí i upra-
vená náves s kapličkou.

Všem členům osadních výborů 
a sborům dobrovolných hasičů dě-
kuji za jejich práci pro obec a těším 
se na další zkrášlování místních 
částí. Nyní je na řadě Veselá a další 
setkání budou následovat.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Zastupitelstvo města bylo na svém 
posledním zasedání informováno  
o přijetí petice, která usiluje o ome-
zení podnikatelských aktivit na ploše 
letiště v Hoškovicích určené k nele-
teckým účelům. 

Petici sepsali občané z Březiny, 
Olšiny, Dnebohu a chalupáři z částí 
města přiléhajících k letišti a jejím 
prostřednictvím požadují zákaz dri-

ftování vozidel ve dnech pracovního 
volna a klidu a dodržování nočního 
klidu při konání akcí typu Tuningcars 
show, sraz BMW a podobných. 

Ve věci už jednal starosta města 
se starostou obce Březina Radosla-
vem Drázským. Následně byl městu 
poskytnut zápis z jednání mezi Bře-
zinou a zástupcem provozovatele 
letiště, kterým je společnost Aero-

-taxi OKR, a.s., a byly dohodnuty 
podmínky, za nichž bude driftování 
povolené. Nově je tedy možné tuto 
činnost provádět pouze ve všední 
dny a to v pracovní době letiště. 

Nájemci letištní plochy, kteří 
areál využívají pro různé události, 
budou společností upozorněni na 
povinnost nahlásit své akce na úřad 
do Březiny. Bude-li současný stav, 

jenž je pro občany nepřijatelný, pře-
trvávat, přistoupí Březina ke schvá-
lení vyhlášky o veřejném pořádku 
a dojde k omezení rušících aktivit. 
Mnichovo Hradiště by uvedené ome-
zení následně do své vyhlášky též 
doplnilo.

Kamila Galetková, 
tajemnice městského úřadu

Jedou napříč republikou a dělají 
to pro onkologicky nemocné děti. 
Charitativní cyklotour Na kole dětem 
odstartovala začátkem června v Aši  
a cestou do Bruntálu vedla také přes 
Mnichovo Hradiště. 

Cyklisté, kteří projeli s peloto-
nem všech 365 měst a obcí, urazili 
celkem 1358 kilometrů a svým sna-
žením získávali prostředky na rekon-
diční pobyty dětí z celé země léče-
ných na onkologických klinikách.

V Hradišti se peloton zastavil 
před radnicí, kde vedení města zá-
stupcům projektu předalo šek na pět 
tisíc korun. A jak se může zapojit 
veřejnost? Ti, kteří volí aktivní pří-
stup, nasednou na kolo, jedou část 
cyklotour a přispívají dobrovolným 
startovným, další kupují na www.na-
koledetem.cz trička a náramky nebo 
přispívají do veřejné sbírky.

Redakce

Sychrov, Dneboh  
a v tuto chvíli  
už i Veselá mají  
návštěvu z městského 
úřadu za sebou. Další 
termíny se ladí. 

Představitelé města a baráčníci v Praze uctili památku popravených vůdců 
stavovského povstání. Foto: Václav Holas
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TELEGRAFICKY 
Z USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

ROZDĚLENÍ PENĚZ Z VÝZVY 5 x 5

Výtěžek z městského plesu ve výši 25 tisíc korun se rada města rozhodla 
rozdělit v rámci výzvy „5x5“. Prostřednictvím několika informačních kaná-
lů oslovila místní organizace a spolky, aby navrhly již existující akce, které 
pořádají a pro které chtějí podporu, nebo zcela nové nápady. Odměněno 
bude pět akcí po pěti tisících korunách – takto byly nastaveny podmín-
ky.  O zmíněné prostředky se přihlásilo šest organizátorů a rada města 
podpořila následující projekty: Sportovní dětský den, Festival No Waves  
v Mnichově Hradišti, Krajinou kulturní – vycházka po Mnichově Hradišti ke 
Dni architektury, Jídlo chutná i léčí aneb zdravé piknikování v Mnichově 
Hradišti a Okolo Káčova – silniční cyklistický závod. (gal)

TRADIČNÍ LETNÍ VÝSTAVA V GALERII KONÍRNA 

Základní umělecká škola v Mnichově Hradišti pořádá také v letošním roce 
výstavu výtvarných prací svých žáků a absolventů Sáry Syslové, Elišky 
Plíhalové a Mirka Kováře. Rada města podpořila zajištění výstavy částkou 
čtyři tisíce korun, což jsou prostředky potřebné na úhradu odměny čtyř 
kustodů této galerie, kteří budou dohlížet na letní provoz. (gal)

OLŠINA ZVOLILA ČLENY OSADNÍHO VÝBORU

V prosinci loňského roku byl zastupitelstvem města zřízen osadní vý-
bor Olšina, který ale zůstal neobsazen. Začátkem června se na veřejné 
schůzi konaly volby předsedy a členů výboru. Zastupitelstvo města nyní 
navržené kandidáty schválilo. Výbor pracuje ve složení: předsedkyně  
I. Halbichová, členové J. Nováková, J. Koubková, D. Niesnerová, F. Moc, 
M. Šimůnek a J. Blažek. Členům osadního výboru přejeme v realizaci 
jejich záměrů mnoho zdaru a vedení města se těší na spolupráci. (gal)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014

Na červnovém jednání zastupitelstva se probíral a schvaloval závěrečný 
účet města za rok 2014. V tomto dokumentu jsou obsaženy údaje o plnění 
rozpočtu, příjmech a výdajích, o dalších finančních operacích, o tvorbě  
a použití fondů, o hospodaření příspěvkových organizací a založených 
společností atd. Součástí závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření územního celku prováděná externím audito-
rem. Příjmová část rozpočtu města byla naplněna na 139 444 tisíc korun 
a výdajová na částku 127 376 tisíc korun. Rozdíl příjmů a výdajů činil 12 
068 tisíc korun. Z kladného zůstatku a dalších finančních prostředků měs-
ta na jeho účtech byla uhrazena splátka úvěru ve výši 13 109 tisíc korun. 
Vzhledem k tomu, že při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedo-
statky a ani v průběhu celého období 2014 nedošlo v hospodaření města 
k jiným závažným opomenutím, zastupitelstvo města schválilo závěrečný 
účet města „bez výhrad“. (gal)

Přípravná třída pomůže zmírnit problém  
s nedostatečnou kapacitou školek

ČLENKA PARLAMENTU ČR NA NÁVŠTĚVĚ
Mnichovo Hradiště navštívila v pondělí  
8. června Věra Kovářová, poslankyně Par-
lamentu České republiky, s doprovodem. 
Po přivítání u starosty města Ondřeje Lo-
chmana se členka výboru pro veřejnou 
správu a regionální rozvoj Parlamentu ČR 
seznámila předně s problematikou školství 
ve městě. Dále se řeč točila zejména ko-
lem sportovní haly, jídelny základní školy  
a regionální správy na Mnichovohradišťsku. 
Následně projevila zájem navštívit dílnu 
Ivety Dandové, která se věnuje tradiční ruč-
ní tvorbě výrobků z orobince, a poté se vy-
dala na prohlídku koňské farmy na Ptýrově, 
která patří mezi špičkové české jezdecké 
areály. Během návštěvy se také zajímala  
o spolupráci města s okolními obcemi  
v rámci širšího regionálního celku a se sta-
rostkou obce Ptýrov Milenou Koštejnovou 
probrala možnosti dotací pro menší obce 
a rozpočtové určení daní. Paní poslankyně 
byla programem, který připravilo vedení 
města, nadšená a odjížděla z Mnichova 
Hradiště s úsměvem na tváři. (gal)

Komentář starosty k možné proměně lokality  
za zámkem: Prezentace bez diskuze je nedostatečná
Ve čtvrtek 11. června proběhla  
v kině prezentace investora k mož-
nému rozvoji v lokalitě za státním 
zámkem Mnichovo Hradiště.  Proto-
že bylo setkání ukončeno bez disku-
se, což považuji za nešťastné, a již 
během večera jsem byl několikrát 
dotazován, jaký je názor města na 
tento rozvojový projekt, dovolím si 
zde shrnout současný stav a postoj, 
jaký zastává rada města. 

Na setkání jsem byl pozván or-
ganizátorem této prezentace panem 
Ladislavem Laurynem a to ve stej-
né roli jako všichni další občané či 
zastupitelé, tedy v roli návštěvníka. 
Město Mnichovo Hradiště nebylo 
spoluorganizátorem této prezentace.

O záměru transformovat pole za 
zámkem byla rada města informová-
na již v prosinci roku 2014 a podob-
ná prezentace pro radní proběhla  
v únoru 2015. Po této prezentaci se 
rada města shodla, že bude vhodné 
iniciovat setkání s dotčenými orgá-
ny a odborníky. Na přelomu dubna  
a května proběhlo setkání zástup-
ců Národního památkového ústa-
vu, zástupců Středočeského kraje, 
úředníků státní správy odpovědných 
za územní plánování a památko-

vou péči a určené zastupitelky pro 
územní plán za naši samosprávu 
přímo na místě za 
zámkem. 

Projekt, jenž 
byl předmětem pre-
zentace, se týká 
pozemků, které 
vlastní soukromý in-
vestor. Tyto plochy 
se však nacházejí 
v nejbližším pro-
stranství zámku, 
a záměr se tak může stát realitou 
jen při souhlasu dotčených orgánů 
památkové péče Středočeského 
kraje a samosprávy města Mnichovo 
Hradiště. Ani jeden z těchto subjektů 
doposud nevydal oficiální souhlasné 
stanovisko.

Památková péče nedoporučuje 
vznik tohoto investorského zámě-
ru stejně tak, jako nedoporučovala 
vznik obytných ploch dnes již zasta-
věných domy bezprostředně za zám-
kem a plochy na východ od dnešní 
satelitní zástavby (ulice Ještědská), 
která má již geometrické zaměření  
a investor zde plánuje novou obyt-
nou zástavu. Důvodem je především 
zánik barokní krajiny, tedy krajiny 

ovocných alejí, a zánik panoramatu 
barokního areálu zámku. Protože 

po vzniku východní 
části zástavby bude 
zámek již obklopen 
obytnými domy, je 
možné se zástupci 
památkové péče 
jednat o kompro-
misním řešení pro 
plochu mezi zám-
kem a novou obyt-
nou zástavbou. 

Z velké míry je tedy budoucnost 
této plochy v rukou města Mnichovo 
Hradiště. Forma pak již v kompeten-
ci památkové péče, architekta města  
a investora.

Jako pozitivum představeného 
záměru vidím vyřešení otázky ob-
čanské vybavenosti pro tuto část 
města – restaurace, obchod, shro-
mažďovací plocha a volnočasové 
vyžití by přineslo především severní 
části města dobré zázemí. Prezen-
tovaný záměr přináší i velkou příle-
žitost pro posílení turistického ruchu 
v Mnichově Hradišti, neb by zajistil 
vznik většího hotelu a zajímavou ex-
pozici Geoparku. 

Na druhé straně vah leží jednak 

zásah, který by zcela překreslil histo-
rické souvislosti v této lokalitě, dále 
pak především další zintenzivnění 
dopravy v dnes již tolik dopravou 
sužovaných uličkách starého města. 
Otazník visí i nad způsobem udr-
žování všech vzniklých rozsáhlých 
ploch. 

O pozitivech a negativech 
je nyní potřeba diskutovat s ve-
řejností. Pouhá prezentace bez 
diskuse na setkání je hluboce ne-
dostatečná k zaujetí jakéhokoliv 
stanoviska. Předpokládám tedy, že 
investor zorganizuje diskusi, kam 
bude přizvána samospráva, zá-
stupce památkové péče i veřejnost,  
a současně nabídne online dostup-
né informace o projektu s možností 
diskuze například na sociálních sí-
tích.

 Město Mnichovo Hradiště na-
bídne prostor k této diskusi přes své 
informační kanály, jakými jsou webo-
vé a facebookové stránky města či 
městský zpravodaj Kamelot, kam už 
nyní můžete zasílat své komentáře  
k dané problematice.

Ondřej Lochman, 
starosta města

Na jedné straně zánik 
zámeckého panorama-
tu a zesílení dopravy, 
na druhé straně posí-
lení turistického ruchu 
a zdokonalení občan-
ské vybavenosti.

Na přelomu května a června vzniklo ve Lhoticích ve spolupráci města a 
místních občanů malé dětské hřiště. Město uhradilo dodávku a odbornou 
montáž herních prvků v hodnotě 100 tisíc korun, místní si vlastními silami 
provedli potřebné zemní práce a terénní úpravy. (pak)

NOVÉ HŘIŠTĚ VE LHOTICÍCH

Původně se úvahy o přípravném roč-
níku, který by byl jakýmsi mezistup-
něm a můstkem mezi mateřskou a 
základní školou, měly začít měnit 
ve skutečnost až v příštím školním 
roce. Jenže převis zájemců o místo 
v mateřské školce je dlouhodobě 
značný, a tak se město ve spoluprá-
ci se Středočeským krajem rozhodlo 
neztrácet čas a zvolilo rychlý postup, 
který uvítají zejména rodiče dětí, na 
něž se dosud nedostávalo.

V budově druhého stupně Zá-
kladní školy Sokolovská dojde bě-
hem prázdnin k adaptování jedné 
velké učebny, která se od září stane 
druhým domovem pro patnáct dětí v 
předškolním věku. Vybavení včetně 
velké interaktivní tabule a matrací 
určených k odpočinku už je objedna-
né. Součástí třídy bude i vlastní šat-
na, pouze zvuk školního zvonku sem 
doléhat nebude, aby děti nerušil.

Třída bude rovněž spolupraco-
vat s hradišťským Speciálně peda-
gogickým centrem, které bude nad 
novou institucí držet supervizi.

Aby měli rodiče dětí docházejí-
cích do přípravné třídy stejné pod-
mínky jako rodiče, jejichž děti chodí 
do běžné školky, bude celá služba 
poskytována zdarma. Škola ji bude 
hradit z vlastních rezerv. 

„Ze strany kraje cítíme velkou 
podporu. Tady u nás byla přípravná 
třída dosud jakési tabu, ale v jiných 
městech už roky dobře funguje. Pro 
inspiraci se pojedeme v přípravném 
týdnu podívat do Brandýsa nad La-
bem, kde po dvou letech úspěšné-
ho provozu otevírají další přípravné 
třídy. Osobně jejich největší přínos 
spatřuji v individuálním přístupu k 
dětem,“ dodává Hajzlerová.

Redakce

OMEZENÍ KAMIONOVÉ DOPRAVY OBČANY STÁLE ZAJÍMÁ

V rámci diskuse na posledním veřejném zasedání zastupitelstva měs-
ta vystoupila jedna z přítomných dam s dotazem, co město činí ve věci 
omezení průjezdu nákladních automobilů skrz město a jeho přilehlé čás-
ti. Mnichovohradišťsko je územím, které nadměrná kamionová doprava 
trápí v rozmezí od Veselé až po Hoškovice, a je tedy samozřejmé, že 
tato otázka je zcela na místě. Věc však stále není uspokojivě rozřešena 
a závisí na tom, jak se k ní postaví dopravní odbor mladoboleslavského 
Magistrátu, jenž vykonává přenesenou působnost státu. Ten na podobu 
projektu předloženou v březnu reagoval několika výtkami a konstatoval, 
že by omezení nákladní dopravy ve městech a obcích měla řešit legisla-
tiva. Středočeský kraj některé z výtek úspěšně vysvětlil a zahájil správní 
řízení. Pokud dopravní odbor vydá zamítavé stanovisko a řízení zastaví, 
bude kraj muset hledat jiné cesty, jak věc prosadit. (red)

„Ve třídě budeme mít 14 dětí ve 
věku od pěti do sedmi let. Ve třech 
případech se jedná o děti s odkla-
dem, ve dvou případech o děti, kte-
ré už byly přijaty do první třídy, ale 
rodiče poté, co dostali tuto možnost, 
raději využili novou službu a rozhod-
li se, že jejich děti stráví ještě rok v 
menším kolektivu, protože potřebují 
více času k zapojení do kolektivu,“ 
vysvětluje Eva Hajzlerová, která nyní 
stojí v čele základní školy.

Výuka bude mít v praxi velmi 
podobnou formu jako v mateřské 
školce, jelikož přípravná třída vy-

chází z rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání. 
Čas budou děti trávit hraním, roz-
víjením dovedností potřebných pro 
školní docházku, procházkami, ale 
budou se rovněž zapojovat do akcí 
ostatních mateřských školek a zá-
kladní školy, aby se plynule připravily 
na fungování ve větším kolektivu.

O děti se bude starat Šárka 
Coufalová, učitelka se vzděláním v 
oblasti speciální pedagogiky, asis-
tentka logopeda a absolventka psy-
choterapeutického kurzu. S ní budou 
děti trávit celé ráno a dopoledne. 

Teprve po obědě, na který bu-
dou chodit do školní jídelny ve stejný 
čas jako prvňáčci, si je převezme 
Romana Kolínská, jež se jim bude 
věnovat v jejich vlastní družině. Děti, 
které to budou potřebovat, budou 
odpoledne navštěvovat ještě indivi-
duální hodiny logopedie. 
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Z celého světa přijedou 
pomáhat dobrovolníci

Co čeká příznivce komorní hudby v nové 
sezóně? Mladí i renomovaní umělci

...dokončení z titulní strany
Unikátní prostor přírodního amfite-
átru Vostrov nabízí přes léto kromě 
filmových projekcí i hudební vy-
stoupení. Hlavním tahákem bude 
koncert Ondřeje Havelky and his 
Melodymakers.

  Areál nabízí možnost kou-
pání a během všech projekcí  
a koncertů také široké menu ob-
čerstvení a letních nápojů. Orga-
nizátoři vyšli navíc vstříc divákům 
nízkým vstupným ve výši 50 korun, 
kterým chtějí nalákat ke kvalitním 
filmům zejména mladou generaci. 

„Zájem diváků o letní kino uká-
že, zda je na čase začít uvažovat o 
obnovení klasického letního kina,“ 
uzavírá Kurka a dodává, že promí-
tat se bude za každého počasí a to 
na plátno 8 x 4 metry s výkonnou 
zvukovou aparaturou. Pro případ 
deště budou připravené stany. 

Redakce

Pá 10/07
BURNING STREETS (USA) 
/ BERLIN BLACKOUTS (DE) / CIRGUZ (CZ)

So 11/07
BASS TASTE 
/ DRUM AND BASS PARTY

17-18/07
ISLANDER FEST 
/ REGGAE, JUNGLE, DANCEHALL FESTIVAL / 
JAHWAWAH (JAM) / FIRESON BANTU 
(KENIA) / J BOSTRON (UK) / DALŠÍ

Pá 24/07/
ONDŘEJ HAVELKA 
A JEHO MELODYMAKERS
KDYŽ ZAVÁLÍ HOT-JAZZ NEBO SWING

LÉTO PLNÉ HUDBY
OPEN AIR CLUB
 VOSTROV.CZ
  Mnichovo Hradiště
       koncerty | středeční grilovačky | letní kino

www.vostrov.cz
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So 01/08/
MYDY RABYCAD / DJS

So 08/08/
VOSTROVNÍ KARNEVAL
SLY RABBITS / HITFAKERS / DJS

So 15/08/
CIRCUS PONORKA
/ DUNYA / A DALŠÍ...

So 22/08/
LOCAL BAND FEST

So 29/08/
VANESSA 
BOUNCE! BOUNCE! 
KAY & TUZEX DJS PARTY

Ondřej Havelka přiváží hudební 
událost a energickou show

Klub Mnichovo Hradiště a Vostrov 
Open Air Club pořádají unikátní 
koncert Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers aneb Když zaválí 
hot-jazz nebo swing!, v této sezó-
ně jediný pod širým nebem. Kon-
cert proběhne v areálu Vostrova  
v pátek 24. července.

Ondřej Havelka, umělecký 

ředitel ansámblu, je všestranně ta-
lentovaný entertainer, který žije od 
svých studentských let pouze pro 
jazz a swing z období mezi dvěma 
světovými válkami. V roce 1995 
založil vlastní swingový big-band 
Melody Makers, se kterým vystupuje 
dodnes. Originální hudební těleso 
se zabývá autentickou interpretací 

populární hudby období raného  
a vrcholného swingu od počátku 
let třicátých až k raným letům čty-
řicátým. Pestrý repertoár zahrnuje 
atraktivní skladby širokého žánro-
vého spektra, sweet and hot, od 
hollywoodských muzikálů až po 
vrcholná čísla swingových big-
-bandů.

Stylizace koncertní show sle-
duje ve všech detailech typické do-
bové způsoby, počínaje kostýmy  
a účesy interpretů a celkovou režií 
představení konče. Vitální jazzo-
vý výraz interpretů je umocňován 
smyslem pro show, nadhledem  
a humorem. Strhující hra orchestru 
je korunována výkony sólistů, pře-
devším pak uměleckého ředitele 
bandu – zpěváka, spíkra a taneč-
níka Ondřeje Havelky.

 Použití autentických hudeb-
ních nástrojů, pietní přístup k re-
konstrukci autentických aranžmá  
a systematické studium a osvo-
jování si dobových interpretač-
ních technik přinášejí nečekané, 
okouzlující výsledky v podobě 
autentického zvuku, který známe  
z dobových nahrávek či filmů.

Lístky si mohou zájemci za-
koupit v předprodeji v městském 
informačním centru za 350 korun, 
na místě pak budou k dispozici za 
400 korun.

Jan Kurka, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Kruh přátel hudby Klubu Mnichovo 
Hradiště vstoupí již do 44. sezony 
abonentních koncertů komorní hud-
by. A opět dává příležitost nejen re-
nomovaným, ale i mladým umělcům, 
kteří dosáhli výrazných úspěchů na 
mezinárodních soutěžích a pódiích.

Cyklus abonentních koncertů 
sezony 2015–2016 zahájí ve čtvrtek 
24. září v 19 hodin z „Listiny mladých 
umělců“ duo Pro Arte Bohemica, 
které tvoří Michaela Ambrosi (his-
torická příčná flétna) a cembalistka 
Petra Žďárská.

V pátek 23. října přijedou kla-
rinetista Jiří Hlaváč a klavírista Ivo 
Kahánek. Profesor Hlaváč publiku-
je a vystupuje v rozhlase a televizi, 
komponuje, pedagogicky působí na 
pražské AMU a uskutečnil již tisíce 
koncertů. Klavírista Ivo Kahánek pa-
tří k nejpozoruhodnějším umělcům 
své generace. Již v roce 2004 se 
stal absolutním vítězem Mezinárod-
ní klavírní soutěže Pražského jara.

Ve čtvrtek 26. listopadu v Mni-
chově Hradišti zahraje po sedmi 
letech na housle Ivan Ženatý, jenž 
současně s koncertováním působil 
řadu let jako pedagog na Hochschu-
le v Drážďanech a od roku 2012 vy-
učuje na Cleveland Institute of Music 

v USA. Posluchači a odbornou veřej-
ností je považován za nejvýznačněj-
šího českého houslistu současnosti. 
Klavírní doprovod mu zajistí Sandra 
Shapiro (USA), se kterou houslista 
spolupracuje již tři roky a společně 
vystoupí také v Carnegie Hall a na 
Pražském jaru v Rudolfinu.

Tradiční vánoční koncert letos 
ve čtvrtek 17. prosince zajistí profe-
sionální hudební soubor Rožmber-
ská kapela, který hraje na historické 
nástroje a na mnichovohradišťské 
scéně se představil již v letech 1997 
a 2008.

Druhá polovina sezony bude 
zahájena 28. ledna klavírním recitá-
lem Marka Kozáka, který je již třetím 

rokem na „Listině mladých umělců“. 
V roce 2013 získal 1. místo v Mezi-
národní soutěži Fryderyka Chopina 
v Mariánských Lázních.

Koncertní sezonu zpestří  
25. února Pro Arte Trio, které sice 
vzniklo nedávno, ale tvoří je zná-
mí umělci: Marie Fuxová (housle), 
Zbyněk Paďourek (viola) a Jitka 
Vlašánková (violoncello). Základem 
programů tria smyčcových nástrojů 
jsou originální skladby Ludwiga van 
Beethovena a dalších známých svě-
tových autorů.

Z „Listiny mladých umělců“ jsme 
vybrali na 31. března rovněž smyč-
cové Sedláčkovo kvarteto, které 
je držitelem řady ocenění v mezi-
národních soutěžích (Competition 
Portschach 2013, Karola Szyma-
nowského v Katovicích 2014 a za 
interpretaci děl Bohuslava Martinů).

Cyklus 2015–2016 vyvrcholí  
15. dubna koncertem kytaristů Ště-
pána a Jana Matěje Rakových. Oje-
dinělý projekt otce a syna měl u po-
sluchačů v Mnichově Hradišti velký 
ohlas už 24. října 2014, a proto byl 
do programu znovu zařazen.

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby Klubu MH

Má kamenné kino o prázdninách otevřeno?
V červenci je stálé kino zavřeno,  
v srpnu promítat bude, ale pouze ve 
středu dopoledne, střídavě pro děti a 
dospělé, a dále v pátek a v sobotu 
večer a o nedělních odpolednech. 

Z českých filmů nabídne napří-
klad novou komedii Domácí péče  
s Bolkem Polívkou, Tatianou 
Vilhelmovou a Alenou Mihulovou  
v hlavních rolích, obnovenou digita-
lizovanou premiéru slavného dobro-
družného filmu Karla Zemana Vyná-
lez zkázy inspirovaného románem 
Julese Verna, mysteriózní detektivku 
z Krušných hor Schmitke a sportovní 

dokument o známém horolezci Rad-
ku Jarošovi Cesta vzhůru. 

Na plátna kin se opět vrací 
Arnold Schwarzenegger v novém 
akčním filmu Terminátor Genisys  
a přichází také nejnovější film reži-
séra Woodyho Allena s názvem Ira-
cionální muž.

Pokud horké letní dny nesnášíte 
příliš dobře a nechcete je trávit pod 
širým nebem, přijďte se ochladit do 
kina.

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Město Mnichovo Hradiště ve spolu-
práci s organizací INEX – Sdružení 
dobrovolných aktivit pořádá během 
letních prázdnin dvoutýdenní work-
camp. V rámci této akce bude hostit 
devět dobrovolníků z různých koutů 
světa od Běloruska, přes Dánsko 
až po Koreu. Jejich hlavním úkolem 
bude vybudování odpočinkové zóny 
pro čtenáře místní knihovny a úpra-
va zahrady městské vily u Jizery, pro 
kterou město nyní hledá další využití 
ve spolupráci s Klubem. 

Dobrovolníci svou práci odve-
dou bez nároku na honorář, měs-
to jim na oplátku poskytne stravu  
a ubytování a Klub s místními spol-

ky pak náležité kulturní a sportovní 
vyžití.

„Cizinci se těchto projektů 
účastní z různých důvodů. Většinou 
si chtějí zlepšit jazyk a poznat jinou 
zemi. Důležitá je pro ně také smys-
luplná práce, která je naplňuje. Moti-
vující pro ně bude také zdejší komu-
nita, která jejich práci ocení. Proto 
chystáme spoustu akcí, kde budou 
mít účastníci možnost setkat se  
s místními,“ řekla vedoucí workcam-
pu Monika Kloboučková.

Pro hosty připravil Klub ve spo-
lupráci s místními spolky spoustu 
doprovodných aktivit, během nichž 
se setkají s místními. Tímto způso-
bem jim chce přiblížit zdejší život  
a tradice. Pokud se projekt osvědčí, 
město z jeho pořádání udělá tradici.

Jan Kurka, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Štěpán a Jan Matěj Rakové zakončí 
příští hudební sezónu.

Letní kino se vrací, 
sází na kultovní filmy

Osadní výbor zve na Hněvousické pádlo
Samotný závěr prázdnin bude v 

sobotu 29. srpna od 14 hodin patřit  
v Hněvousicích závodům na kaja-
cích a kánoích. Zúčastnit se mohou 
amatéři, jednotlivci i dvojice. Pojede 
se na čas. Závodníci se sejdou u 
hněvousického jezu.

Soutěž proběhne v kategoriích 
dětí, mužů a žen. Kdo neseděl nikdy 
na lodi, má jedinečnou příležitost se 
svézt i mimo závod na kanoi nebo 

na „vodním ptákovi Water Bird“, zná-
mějším pod názvem AquaSkipper.

Letošní Hněvousické pádlo 
oslaví malé jubileum, uskuteční se 
už popáté. Občerstvení bude sa-
mozřejmě zajištěno. Těší se na vás 
vodácký spolek Mnichovo Hradiště-
-Hněvousice

Petr Krejčí, předseda 
osadního výboru Sychrov
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Upozornění pro čtenáře

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

Také v prázdninovém vydání Kamelotu přinášíme několik tipů na zajímavé 
knihy, které v posledním době rozšířily nabídku městské knihovny. Nechy-
bí mezi nimi například publikace Vlastimila Vondrušky.

O. TÁBORSKÁ: HLAS PRO VRAHA

V roce 1952 vzbudila v Kroměříži rozruch náhlá smrt 
dvaadvacetileté Marie, která se údajně otrávila svíti-
plynem. Zůstaly po ní tři děti. Prostřední dcera Anna 
však celý život nepřestala pátrat po tom, jak to tehdy 
doopravdy bylo. Složky z vyšetřování dostaly v roce 
1956 razítko Přísně tajné a putovaly do archivu StB. 
Vyprávění Anny mapuje život v totalitním Českoslo-
vensku od roku 1948 až do otevření archivů StB v roce 
2008, kdy se konečně dozvěděla pravdu. Zatímco 
složky jejího otce a jeho kamarádů byly zničeny, ta, 
kterou StB vedla na její matku Marii, v archivu zůstala. 
Dočetla se tak o nešťastném manželství rodičů a také 
o zločinech padesátých let, kdy se osoby ohrožující 
budování komunismu jednoduše odstranily vraždou.

P. HARTL: MALÝ PRAŽSKÝ EROTIKON

Na Babě stojí nad strání s výhledem na Prahu dvě 
sousedící řadovky, ve kterých bydlí rodiny, jejichž čle-
nové prožívají pod povrchem zdánlivě všedních dní 
nečekaně osudové milostné příběhy.  Honza cítí poku-
šení, ale protože si nechce komplikovat život, snaží se 
mu odolat. Marta, přestože je vdaná, občas neodolá,  
a Zbyněk se ani odolávat nepokouší. Táňa miluje taj-
ně, Petra má zábrany, Tomáš je až příliš velký roman-
tik, Cyril trochu zvrhlík a Adéla se miluje častěji než 
všichni předchozí dohromady, aby se necítila sama.  
Malý pražský erotikon je zábavným obrazem jejich in-
timního života, který líčí jejich touhy, okamžiky radosti  
i katastrofy od předškolního věku až po věk důchodový.

V. VONDUŠKA: OLDŘICH Z CHLUMU

Kniha je malým dárkem těm čtenářům, kteří si zami-
lovali příběhy královského prokurátora a správce hra-
du Bezděz Oldřicha z Chlumu. Autor v ní vypráví, jak 
pracuje s historickými prameny a spolu se svou ženou 
Alenou poodhalují zákulisí jejich autorského života. 
Čtenář v knize nalezne literární zajímavosti stejně jako 
historická fakta. Součástí publikace je několik povídek, 
které vyprávějí o méně známých etapách života Oldři-
cha z Chlumu.

Vánoční příběh pokračuje i půl roku po svátcích. A co na to Eliška?

V sobotu 6. června  byla  v prostoru 
před vchodem do radnice na mni-
chovohradišťském  náměstí zaháje-
na výstava dvanácti obrazů polské-
ho výtvarníka Bartosze Franczeka. 
Výstava nese název Moje město  
a do Mnichova Hradiště ji bezplatně 
zapůjčilo Centrum propagace kultu-
ry Gaude Mater z Čenstochové.

Co spojuje středočeské měs-
tečko a jedno z nejvýznamnějších 
poutních míst Evropy? Přece příběh 
Elišky, jejíž balónek vypuštěný z hra-
dišťské farské zahrady v den vánoč-
ního jarmarku doletěl až do jižního 
Polska. Následně se stal zázrak a 
přání z dopisu Ježíškovi, který byl na 
balónku zavěšen, se Elišce splnila.  

Vernisáže se zúčastnil také pan 
Zbigniew Stawiarski, nálezce Elišči-
na balónku, který z domova vyrážel 
o půlnoci, aby v 10 hodin dopoledne 
následujícího dne mohl pozdravit 
obyvatele Mnichova Hradiště. Una-
veně však při svém vystoupení roz-
hodně nevypadal! 

Je jasné, že na náměstí nemoh-
la chybět také Eliška. A dokonce si 
našla chvilku i k zodpovězení několi-
ka všetečných otázek.

Eliško, proč jsi do dopisu napsala 
právě ta přáníčka, která jsi napsa-
la?

No protože telefon jsem chtěla 
dlouho, tak jsem tam napsala te-
lefon, a pak jsem chtěla papouška 
mluvícího, protože papoušek je 
moje oblíbené zvíře.

Byla jsi překvapená, když se po-
tom tvoje přání splnila?

Hrozně moc – mámě večer 
volali, že balónek doletěl až do 
Čenstochové, tam co je Andělský 
lesík. Tomu jsem nemohla uvěřit, ale 

máma říkala, že je to pravda. A na-
konec  se to tak seběhlo, že jsme se 
viděli s panem Stawiarským, který 
balónek našel.

A ty ses v Čenstochové byla po-
dívat?

Jo, byli jsme se tam podívat 
před čtrnácti dny. Hrozně moc se 
mi tam líbilo – a je to vážně zázrak, 
že tam můj balónek doletěl, protože 
jsou všude vysoké domy a elektrické 
vedení...

Přijedeš zase do Mnichova  
Hradiště na letošní vánoční jar-
mark?

Jo, přijedu, ale balónek už pou-
štět nebudu. Strejda říkal, že bude 
vypouštět tentokrát on a napíše tam 
nějaké velké auto...

Eliška ještě poděkovala všem, 
kteří se na splnění jejích přání po-
díleli. Nám nezbývá než jí popřát, ať 
má pořád takové štěstí.

Lenka Sosnovcová

Městská knihovna upozorňuje své 
čtenáře, že výpůjční doba během 
letních prázdnin zůstává beze změn.

To je dobrá zpráva pro všechny, 
kteří rádi odjíždějí na dovolenou s 
kufrem plným knih, na které si jindy 
nedokáží dost dobře udělat čas. 

Jen pozor, aby si vámi vyhléd-
nuté tituly někdo nepůjčil těsně před 
vámi. V takovém případě vám však 
knihovnice ochotně doporučí knihu, 
která bude dostatečnou náhradou.

Redakce

První certifikát „Tatínek čtenář“ získal pan 
Václav Svoboda, posluchači ani nedutali
Ve středu 3. června odpoledne se 
konalo první setkání z malého cyklu 
„Dneska čte …“, v jehož rámci rodiče 
nebo prarodiče našich dětských čte-
nářů předčítají malým posluchačům 
ze svých oblíbených dětských knih. 
Cílem našich setkání je připome-
nout, jak důležitý, přínosný a příjem-
ný je pro děti i pro dospělé společně 
strávený čas, ale také se snažíme 
znovu přiblížit dospělým jejich dět-
ský svět.

Tentokrát četl tatínek naší čte-
nářky Stázky, pan Václav Svoboda. 
Za pomoci dcerky vybral pro děti 
dvě pohádkové knihy – Chaloupka 
na vršku a Pohádky o princeznách, 
které čtou u Svobodů doma. 

Čtení probíhalo ve velmi příjem-
né domácké atmosféře, děti seděly 
kolem Stázčina tatínka na koberci 
nebo svým rodičům na klíně a při 
poslechu odpočívaly. Velmi milé 
čtení mělo u dětí, ale i u dospělých 
velký úspěch. Pan Svoboda tak za-
slouženě získal jako první certifikát 
městské knihovny „Tatínek čtenář“.

Naše knihovna se tímto setká-
ním zároveň zapojila do celostátní 
akce „Týden čtení dětem“, kterou 
pořádá obecně prospěšná společ-
nost Celé Česko čte dětem. Poslá-
ním tohoto týdne je „ukázat široké 
veřejnosti, že každodenní čtení dítěti 
pro radost je nejúčinnější metodou 
výchovy čtenáře – člověka samo-

statně uvažujícího, s rozsáhlými 
vědomostmi, které je sám schopen 
dále rozšiřovat. Cílem je vyburcovat 
rodiče a dospělé k ochraně dětí před 
hrozbou falešných hodnot masové 
kultury,“ stojí na stránkách akce 
www.celeceskoctedetem.cz.

Po letních prázdninách budou 
naše „čtecí odpoledne“ v září pokra-
čovat, děti i rodiče o ně již teď proje-
vili zájem. Máte-li i vy chuť strávit čas 
s dětmi v naší knihovně a přiblížit jim 

kousek vlastního dětství prostřed-
nictvím své oblíbené dětské knížky, 
kontaktujte nás na adrese knihov-
na@mnhradiste.cz, nebo se přijďte 
domluvit osobně na dětské oddělení 
knihovny. Budeme se na Vás těšit!

Všem našim čtenářům, velkým  
i malým, přejeme krásně prožité letní 
dny.

Kateřina Vítová, 
Městská knihovna

Václav Svoboda v akci. Pohádkové 
knížky vybíral s dcerkou.

Z reakcí malých i velkých posluchačů bylo vidět, že v knihovně začala nová tradice. Foto: 2x Jana Jedličková

Eliška Vanišová a Zbigniew Stawiarski. Dohromady je svedla náhoda.

Kancelář informačního centra se přesunula, o jedny dveře dál
Od nové sezóny se turisté dočkají 
zkvalitnění a rozšíření služeb po-
skytovaných městským informačním 
centrem. To se přestěhovalo v bu-
dově Klubu do větší místnosti, jeho 
vchod je však zachován na stejném 
místě. 

„Informační centrum tak získalo 
větší a důstojnější prostory pro své 
působení, ve kterých by mělo pře-
čkat několik nadcházejících let, než 
dojde k plánované rekonstrukci celé 
budovy,“ říká Jan Kurka, jednatel 
společnosti Klub Mnichovo Hradiště, 
která městské informační centrum 
provozuje. 

V původní místnosti, která  
s novým sídlem informačního centra 
sousedí, bude zavedena vyhledá-
vaná služba – veřejný internet –  

a odpočinková zóna s posezením  
a občerstvením pro turisty. 

Informační centrum bude nadá-
le poskytovat služby, na které jsou 
občané a turisté zvyklí. Nově do-

chází ke sloučení s kanceláří Klubu,  
a zájemci si tak pod jednou střechou 
mohou navíc například zakoupit 
vstupenky na kulturní akce v regio-
nu. V kanceláři jsou nyní prezento-

vány také tradiční výrobky z regionu  
s produktovou značkou Český ráj. 

Zaměstnanci současně dokon-
čují mapování ubytovacích a stra-
vovacích možností v regionu, aby 
mohli i nadále poskytovat turistům 
aktuální informace. A to není zdale-
ka vše. 

„Pracujeme na nové strategii 
destinačního managementu, aby-
chom Mnichovohradišťsko zatraktiv-
nili v očích turistů. Krom klasických 
služeb a prezentace města navenek 
připravujeme několik nových kultur-
ních akcí a další atrakce, které by od 
příštího roku měly Mnichovo Hradiš-
tě zvýraznit na české mapě turistic-
kého ruchu,“ uzavírá Jan Kurka.

Redakce

V informačním centru poradí paní Iveta Dandová. Foto: Jan Kurka
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Projektový týden na gymnáziu: studenti  
si sami vybírali, co budou během týdne dělat
Projektový týden je tradice mnicho-
vohradišťského gymnázia od jara 
2010, která se většinou hlásí o slovo 
předposlední týden školního roku.

Na naplnění týdne různorodými 
projekty pracují studenti gymnázia 
a to ve skupinách. Základní rozdě-
lení je na nižší gymnázium a vyšší 
gymnázium – nižší ročníky (prima až 
kvarta) jsou do projektů rozděleny 
po třídách, studenti vyšších roční-
ků (kvinta až septima a první až 
třetí ročník) si podle svého vybírají 
některý z učiteli předem připrave-
ných projektů a vzniklé skupiny jsou 
tak věkově rozmanitější. Vyučující  
a studenti mohou víceméně formo-
vat projekty podle svého, a proto ně-
které pokračují i v projektovém týdnu 
následující školní rok.

Letošní projekty nezklamaly 
a byly opět nemálo zajímavé, pri-
ma například poznávala Český ráj, 
sekunda se zabývala vodou, tercie 
zkoumala Nízké Tatry a kvarta stu-
dovala ekosystémy v Krkonoších.

Vyšší gymnázium se trochu dr-
želo tradice a stejně jako minulé roky 
bylo na výběr z projektů jazykových, 
naučných, výtvarných či sportov-
ních. Gymnázium tak dalo studen-
tům možnost rozhodnout se, kterou 
dovednost chtějí rozvíjet. Konkrétně 
byl na výběr například pochod přes 
Ještědsko-kozákovský hřbet, vzá-
jemné poznávání s Polskem, kurz 
první pomoci, animace, dramatizace 
v angličtině a další. 

Zakončení celého týdne probí-
halo v pátek v kině v Mnichově Hra-
dišti. Studenti prezentovali výstupy  
z jednotlivých projektů. Jeden z pro-
jektů, který se na Gymnáziu Mnicho-
vo Hradiště konal letos poprvé, se 
jmenoval Jesteśmy sousedé (Jsme 
sousedé).

Jeho stěžejním principem byla 
snaha dozvědět se více o našich 
sousedech, o kterých toho zatím to-
lik nevíme. Máme na mysli stát, který 
se nachází severovýchodně od nás, 
tedy Polsko.

Původní plán byl takový, že  

o projektovém týdnu, který se ten-
to rok konal od 15. do 19. června,  
k nám přijedou polští studenti, kteří 
jsou součástí česko-polského pro-
jektu a my s nimi budeme podnikat 
různé akce, brát je na výlety a se-
známíme je s českou kulturou. Na 
oplátku bychom my příští rok jeli  
k nim do města Zagaň a týden po-
znávali, jak se žije v Polsku. Jelikož 
peníze od Evropské unie ale přijdou 
v létě a my bychom v tuto chvíli ne-
měli jak zaplatit ubytování a ostatní 
výdaje, rozhodli jsme se obě týdenní 
návštěvy podniknout až příští rok.

Studenti z hradišťského gymnázia na skok v Polsku. Napřesrok se sem vypraví na týden. Foto: Klaudia Hodowana

Škola byla před zavřením, 
nyní otevře šestý ročník
Jako překvapení se může zdát, že 
se na nedaleké Všeni otevírá šestý 
ročník základní školy, do které do-
sud docházeli jenom žáci prvního 
stupně. Při bližším pohledu se zdá 
být otevření druhého stupně přiro-
zeným vývojem školy. Ta si ale před 
šesti lety prošla svou krizí, když ve 
škole zůstali přihlášeni jen tři žáci. 

Po šesti letech, kdy je ve vedení 
ředitel Milan Fric, do školy nyní do-
chází přes padesát žáků. Tuto státní 
školu zřízenou obcí Všeň navštěvují 
jak místní děti, tak děti ze širšího 
okolí, které dojíždějí. Vyšší ročníky 
prvního stupně jsou ještě spojeny, 
ale od nového školního roku vznik-
ne samostatná první a druhá třída  

a nově již zmíněný šestý ročník. Bě-
hem následujících let  plánuje ředitel 
další postup žáků v samostatných 
ročnících až do devátého ročníku 
podle vzdělávacího programu, který 
s novými kolegy připravil na zákla-
dě ověřeného programu víceletého 
gymnázia. 

Představení podoby druhé-
ho stupně školy i osobní setkání 
s novým pedagogickým sborem  
a zájemci o vzdělávání proběhlo ve 
čtvrtek 11. června v budově základ-
ní školy. Zdá se, že Základní škola 
Všeň je zachráněna a po třech stech 
letech existence jí zánik nehrozí.

Dana Lamačová

Místo toho jsme se v sobotu 13. 
června vypravili do našeho hlavního 
města, abychom se zúčastnili akce 
Polské dny v Praze 2015. Během 
týdne jsme se seznámili s polskou 
kinematografií, literaturou a dokonce 
jsme v úterý jeli navštívit naše pol-
ské přátelé do města Görlitz, česky 
do Zhořelce. Všichni zúčastnění byli 
z projektu velmi nadšení a nemůžou 
se dočkat společného pobytu v září, 
kdy se znovu shledáme. 

Lucie Kotvalová a Jana Olšanská, 
studentky Gymnázia MH

Žáci si výbavu zdravotníků 
vyzkoušeli na vlastní kůži
V pondělí 1. června jela naše třída 
na zajímavou exkurzi, na stanici 
Zdravotnické záchranné služby do 
Mladé Boleslavi. Provedl nás tatí-
nek Vojty Zápotockého, který tam 
pracuje jako záchranář. Kromě pana 
Zápotockého se nás ujali ještě další 
záchranáři, kteří nás seznámili s tím, 
co skrývá vůz rychlé záchranné po-
moci a rychlé lékařské pomoci. 

Na vlastním těle jsme si mohli 
zkusit některá ošetření. Změřili jsme 
si tepovou frekvenci, zkusili si, jak 
funguje fonendoskop nebo sádra 
na nohu i ruku, někdo si vyzkou-

šel i to, jak se leží člověku, který je 
upevněný do lehátka, nebo jak se 
sjíždí schody pomocí „schodolezu“. 
Také jsme se dozvěděli, jak pomoci 
zraněnému a jak vůbec postupovat 
v případě úrazu. Záchranáři ochotně 
odpovídali na všechny naše dotazy.

Z exkurze si odnášíme poučení 
– přestože by o nás bylo perfektně 
postaráno, je lépe na sebe dávat po-
zor, aby k úrazu nedošlo. U záchra-
nářů se nám moc líbilo a návštěva 
nás bavila. Děkujeme. 

Třída 5. A ZŠ Sokolovská

Studenti připravili dětský 
den pro malé „Hruštičky“

Studenti třídy 2. A gymnázia připra-
vili na 2. červen ke Dni dětí pro před-
školáky z „hruštičky“ z MŠ v Mírové 
ulici dopoledne plné her a zábavy. 

Budoucí prvňáčci si například 
prošli opičí dráhu, házeli na plechov-
ky, cvičili paměť v kimovce, chodili 
na chůdách či stříleli z luku. To vše 
proto, aby získali indicii, jež by je 
dovedla ke skrytému pirátskému po-
kladu. Ten nakonec našli zakopaný v 

písku a spravedlivě se o něj rozdělili. 
Obě strany si to náležitě užily.  

U dětí to bylo patrné z jejich nadšení 
a rozzářených tváří, což byla ostatně 
největší odměna studentům, kteří  
s nimi na školním hřišti strávili úter-
ní dopoledne. Za to jim moc děkuji 
a doufám, že podobná akce nebyla 
zdaleka poslední.

Lukáš Umáčený, Gymnázium MH

Volejbalový tým nižšího gymnázia 
se letos dostal v meziškolní soutěži 
až do republikové kvalifikace, kde 
skončil jen těsně před branami celo-
republikového finále. 

V okresním kole v Benátkách 
nad Jizerou zvítězili naši kluci bez 
ztráty setu ve všech utkáních a po-
dobně suverénní bylo i jejich vítěz-
ství v krajském kole, jež se hrálo  
v Kolíně. 

Jakožto vítěz Středočeského 
kraje nastoupili v Neratovicích proti 
sportovní základní škole z Českých 
Budějovic a Masarykovu gymnáziu 
z Plzně. Západočeši oba své duely 
prohráli a o postupujícím týmu roz-
hodoval duel s Jihočechy, kteří pra-
videlně berou medaile na republice 
a dlouhodobě patří mezi nejlepší 
české základní školy věnující se vo-
lejbalu. 

Na palubovce to bylo znát a ani 

bojovný výkon kluků na vítězství ne-
stačil. Přesto naše gymnázium do-
sáhlo opět velkého úspěchu a dalo 
o sobě na sportovním poli vědět, za 
což patří velký dík místnímu Sokolu, 
v jehož volejbalových týmech naši 
studenti nastupují. 

Do bojů na palubovkách za-
sáhli bratři Kováčové, P. Tvrzník,  
J. Žahour, D. Abrhám, M. Ponocný, 
Š. Fix, V. Bígl a T. Kysela. Celému 
mančaftu děkuji a doufám, že i do 
budoucna o sobě dáme na sportov-
ním poli znovu vědět.
     
Lukáš Umáčený, Gymnázium MH

Volejbalisté se probojovali 
do republikové kvalifikace

Naše škola získala nalepovací sadu 
„Husovy stopy“  s nápisy dvanácti 
hodnot Jana Husa, které po sobě 
českému národu zanechal jako dě-
dictví – Víra, Pravda, Čistota, Svo-
boda, Důstojnost, Odvaha, Úcta, 
Pokora, Odpuštění, Radost, Láska, 
Věčnost. 

Stopy jsme nalepili s paní uči-
telkou na chodbě v budově školy  
a potom jsme se začali seznamovat 
s historickým odkazem Jana Husa. 
Navštívili jsme výstavu Jan Hus  
a jeho doba a následně začali psa-
nou i výtvarnou formou zpracovávat 
pracovní listy se zapojením vlastních 
vědomostí. 

Pomocí moderní prezentace 
jsme se dozvěděli nejdůležitější, ale 
i překvapivá fakta z Husova života 
a seznámili jsme se s hodnotami, 
které mají přesah až do naší dnešní 
doby.

Třída 5. A ZŠ Sokolovská

Projekt Jan Hus roku 1415 
a 600 let poté

Husovy ideály připomínají hesla vyle-
pená na školní chodbě.

Žáci z 5. A, kteří se postarali o výlep „Husových stop“, mají už za sebou 
rovněž výstavu Jan Hus a jeho doba.



Koupaliště Dolní Bukovina.
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LÉTO
V MNICHOVĚ HRADIŠTI A JEHO OKOLÍ 

Objevujte město, které je branou do Českého ráje
Naše město ležící mezi Turnovem  
a Mladou Boleslaví nad údolím řeky 
Mohelky je jednou ze vstupních bran 
do Českého ráje. Pozornost si za-
slouží jeho velkolepý barokní zámek 
s hrobkou Albrechta z Valdštejna, 
nádherná skalní města v blízkém 
okolí se zříceninami hradů Valečova, 
Drábských světniček a Zásadky i ne-
dotčená příroda takřka všude kolem.

Přijměte pozvání na koupaliště  
v Klášteře Hradišti nad Jizerou, užij-
te si lezení po pískovcových skalách 
nebo si jen odpočiňte na břehu ne-
dalekých rybníků okolo Kněžmosta. 
Mnichovo Hradiště a sever Mladobo-
leslavska má co nabídnout.  

NAUČNÉ STEZKY

ŽIVÁ PAMĚŤ VESELSKÁ

Naučná stezka v obci Veselá, při 
které ožívají příběhy z první po-
loviny minulého století.

Návštěvníky obce provází osm 
panelů v podobě starých oken 
veselských domů, kterým stačí 
naslouchat. Panely obsahují staré 
fotografie, lejstra a hlavně psané 
i zvukové příběhy veselských pa-
mětníků. 

Projekt „Živá paměť Veselská“ 
vznikl, aby oživil veřejný prostor 
ve Veselé. Podstatné bylo, aby 
se do projektu zapojilo co nejvíce 
místních občanů. Hlavním princi-

pem stezky je tvorba napříč generacemi  
a sociálními prostředími. Dřevěná okna  
vedou k přemýšlení, sebereflexi a nabí-
zejí úkoly k poznání okolí. Stezka upo-
zorňuje na podstatné maličkosti místo 
senzací. www.zivapamet-vesela.cz

příhrazské skály

Stezka čítající dvanáct zastavení 
začíná v Dnebohu a končí v Pří-
hrazech. Vede rozsáhlou pískov-
covou skalní oblastí rozkládající 
se východně od čedičového vr-
chu Mužský.

Přírodní rezervace s charakteris-
tickým komplexem skalních měst 
leží na okraji pískovcové skalní 
plošiny Mužský. Dominantou skal-
ního města je bizardní skalní útvar 
Kobylí hlava, který patří k největ-
ším výzvám pro horolezce a dlou-
ho byl považován za nedobytný.

Skalní město skrývá ve ska-
lách vytesanou modlitebnu zva-

nou Hynšta, která v 17. století sloužila 
jako úkryt pronásledovaným Českým 
bratřím. Jsou zde i zbytky hrádků ze  
13. století.

Stezka upozorňuje na zajímavosti 
tohoto malebného přírodního útvaru, 
kam si každoročně najdou cestu tisíce 
turistů.

INFORMAČNÍ CENTRUM ZÁMEK MN. HRADIŠTĚ MĚSTSKÉ MUZEUM HRAD VALEČOV DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY DOPRAVA

Barokní perla, kterou nechal vybudovat Václav Budovec z Budov
a, je zásadním způsobem spojená s rodem 

Valdštejnů. Ten výstavní sídlo získal po bitvě na Bílé Hoře, kdy
 jej zakoupil Albrecht z Valdštejna. Zámek  

s rozsáhlým francouzským parkem je v létě dějištěm celé řady společenských událostí, jejichž přehled přinášíme 

na následující dvoustraně. Na zámku rovněž sídlí Muzeum města Mnichovo Hradiště, které zve o prázdninách na 

výstavu „Pražská mordparta zasahuje“ věnovanou seriálu Hříšní lidé města pražského.

Posíláme pozdrav ze zámku Mnichovo Hradiště!

BITVA 1866

Vydejte se po stopách bojů 
prusko-rakouské války roku 
1866. Naučná stezka vás prove-
de z Mimoně do Bosně u Mni-
chova Hradiště. Čítá deset infor-
mačních tabulí, trasa měří 34 km 
a je vhodná i pro cyklisty.

V dnešní době na bojištích prusko- 
rakouské války roku 1866 vznikají 
naučné stezky, jejichž hlavním 
cílem je návštěvníky a místní oby-
vatele seznámit s historií války  
v daném místě. 

Naučné stezky vznikají ve 
spolupráci Komitétu pro udržování 
památek z války roku 1866 a pří-
slušných městských nebo obec-

ních úřadů. Dosud existuje 13 naučných 
stezek s touto tematikou.

Stezka, který protíná Mnichovohra-
dišťsko je třináctou v pořadí a je po celé 
délce bezbariérová.  K této trase byl 
vydán i propagační materiál – brožura, 
skládačka a pohled, v nichž se dočtete  
o řadě zajímavých skutečností.

Z HRADIŠTĚ NA HRAD
 VALEČOV

Sídlo Valečovských z Valečova, přívrženců Jana Žižky  
z Trocnova, bylo po husitských válkách vypáleno a opuš-
těno. Lehký terén a romantické okolí plné skalních 
obydlí, kde ještě na konci 19. století žili lidé, sem láká 
turisty po celou sezónu.

Adresa: Masarykovo náměstí 299
 Mnichovo Hradiště
Telefon: +420 326 776 739
 +420 326 772 464
Web: www.mnhradiste.cz
Ot. doba:  Úterý-pátek 8-12 a 13-18  
 Sobota 8-12

Infocentrum poskytuje informační materiá-
ly, mapy, průvodce, informace o dopravě, 
tipy na výlety a rovněž prodává vstupenky 
na kulturní akce.

Adresa:  V Lípách 148
 Mnichovo Hradiště
Telefon:  +420 326 773 098
Web:  www.mnichovo-hradiste.cz
Ot. doba: Úterý-neděle 8:45-16

Státní zámek Mnichovo Hradiště, dlou-
holeté sídlo rodu Valdštejnů, dnes nabízí 
čtyři prohlídkové okruhy: Valdštejnské 
interiéry, Interiéry „Setkání panovníků“ 
a zámecké divadlo, Hrobka Albrechta  
z Valdštejna a Dětskou prohlídku.

Adresa:  V Lípách 148
 Mnichovo Hradiště
Telefon:  +420 326 773 098
Web:  http://muzeum.mnhradiste.cz
Ot. doba: Úterý-neděle 9-12, 13-16

Vidět díla malířů zdejšího kraje, zbytky 
cisterciáckého Kláštera, model Drábských 
světniček a vůbec to nejkrásnější z histo-
rických sbírek je již přes sto let milým zvy-
kem výletníků přijíždějících do Mnichova 
Hradiště ze všech koutů naší vlasti.

Adresa:  Boseň
Telefon:  +420 603 837 024
Web: www.bosen-obec.cz/valecov
Ot. doba: Úterý-neděle 9-18

Zřícenina středověkého skalního hradu je 
oblíbenou zastávkou na Zlaté stezce Čes-
kého ráje. Pod hradem je rozsáhlé parko-
viště a v předhradí je zbudována venkovní 
scéna, která je v letních měsících dějištěm 
koncertů českých zpěváků zejména popu-
lární hudby.

Adresa:  Dneboh

Bývalá skalní pevnost Drábské světničky 
se vypíná na okraji plošiny skalního ma-
sivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko 
Mnichova Hradiště. Krom zbytků středo-
věkého hradu tu lze obdivovat i nádherné 
výhledy do Pojizeří. Z vyhlídek je možné 
spatřit širokou část severních Čech od 
hradu Bezděz, přes lesnatou oblast Klo-
kočky a Ralska k hřebenu Jizerských hor 
a Krkonoš.

Okolo Mnichova Hradiště vede rychlostní 
komunikace R10 spojující Prahu, Mla-
dou Boleslav a Turnov, křižuje jej rovněž 
železniční trať 070 z Prahy přes Mladou 
Boleslav do Turnova a linky turistických 
autobusů Český ráj. Mnichovohradišťsko 
rovněž protíná páteřní cyklistická dálnice 
Greenway Jizera, která navazuje na me-
zinárodně oblíbenou Labskou cykloszeku 
a vede až do Jizerských hor. Místní část 
Hoškovice rovněž disponuje veřejným me-
zinárodním letištěm (LKMH).

Původně gotický hrad ze 14. století, později přestavěn na renesanční zámeček. Zříceniny 

sídla stojí na vysokém břehu nad soutokem Jizery a Mohelky asi pět kilometrů od 

Mnichova Hradiště. V současném areálu naleznou poutníci zbytky příkopů, hradeb a zdí 

zámku. Do současnosti se dochovaly dvě částečně zasypané místnosti v suterénu s vale-

nými klenbami a částečně se také zachovala kamenná ostění oken a oblouková římsa 

na vnějších průčelích. 

PROCHÁZKOU ZA ROMATICKOU ZÁSADKOU



Státní zámek Mnichovo Hradiště
Výstava Via sacra: výstava fotografií 16 poutních míst ekumenické cesty Via sacra na 
území Čech, Německa a Polska
Termín: 03/07 – 06/09
Místo: kostel Tří králů a kaple sv. Anny – 15. zastávka projektu Via sacra

Šlechtické kratochvíle s barokním tancem: Barokní tance a scénky ze života šlechty 
se souborem Campanello
Termín: 05/07 – 06/07 
Místo: zahrada zámku

Nedělní pohádková dopoledne „ Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří“: dětské pro-
hlídky zámku s pověstí o zámku a průvodcem v dobovém kostýmu a loutková představení
Termíny: každou červencovou a srpnovou neděli od 10:15 a 10:45 (prohlídky) a od 11:30 
(divadlo v sale terreně)

Zámecká zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna: dobová zahradní slav-
nost k poctě Albrechta z Valdštejna s ukázkami života šlechty období baroka 
Termín: 18/07 – 19/07, od 11 do 17 hodin
Místo: zámecká zahrada

Noční prohlídky: ozvláštněné prohlídky zámku „K poctě Albrechta z Valdštejna a Vác-
lava Budovce z Budova“
Termín: 18/07, 21:00, 21:30 a 22,00 hodin

Seminář barokní hudby „ Barok bez paruk“: letní hudební a taneční dílna barokní 
praxe 17. a 18. století pod vedením Michala Pospíšila a Martiny Pavlasové
Termín: 20/07 – 24/07
Místo: sala terrena

Devatero řemesel: prodejní výstava chráněných dílen Centra 83 z Mladé Boleslavi
Termín: celý srpen, o víkendech s ukázkami řemesel
Místo: sala terrena

Hradozámecká noc: oživené noční prohlídky zámku „Průřez staletími“
Termín: 29/08, 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30 hodin
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Kam v červenci a srpnu vyrazit?

Ostatní akce
Něžná náruč rodičů: beseda pro nastávající maminky, jejich rodiny, rodiče kojenců
06/07, Volnočasové centrum

Pojizerské Farmářské trhy: poctivé zboží přímo od výrobců 
Termíny: každou sobotu od 7:30 do 12:00, Masarykovo náměstí

Konzultace veřejnosti s architektem města Ing. arch. Richardem Černým 
06/07 – 15:00, městský úřad, místnost č. 202, 2. patro

Sportovní pozvánky
Celostátní tenisový turnaj starších žáků
04/07 – 06/07 – 9:00, Tenisový klub Mnichovo Hradiště, Klášterská ulice 1487

Mistrovství ČR ve skocích: nejvyšší obtížnost parkuru, nejlepší jezdci i koně, vyvrcho-
lení celé sezóny
10/07 – 12/07, Farma Ptýrov 

Mistrovství ČR v drezuře (děti–senioři): česká drezurní špička a složité drezurní úlohy 
za doprovodu hudby
10/07 – 12/07, Farma Ptýrov 

Celostátní tenisový turnaj mužů
18/07 – 20/07 – 9:00, Tenisový klub Mnichovo Hradiště, Klášterská ulice 1487

Celostátní tenisový turnaj mladších žáků
25/07 – 27/07, 9:00, Tenisový klub Mnichovo Hradiště, Klášterská ulice 1487

Celostátní tenisový turnaj dorostenců
08/08 – 10/08, 9:00, Tenisový klub Mnichovo Hradiště, Klášterská ulice 1487

Český skokový pohár – Noční Velká cena Ptýrova: závod řazený do Českého skoko-
vého poháru, který se jako jediný v ČR jede za umělého osvětlení
12/08 – 15/08, Farma Ptýrov

Český drezurní pohár: ptýrovské kolo Českého drezurního poháru a zároveň kvalifikace 
na finále ČDP, které je taktéž konané na Farmě Ptýrov.
28/08 – 30/08, Farma Ptýrov

Mezinárodní Mistrovství ČR dragsterů: adrenalinové závody silných strojů představí 
závodnickou špičkou z ČR i okolních zemí, chybět nebude pestrý doprovodný program
18/07, 9:30, letiště Hoškovice

Mezinárodní Mistrovství ČR dragsterů míří do Hoškovic
Na letišti v Hoškovicích se v sobotu 
18. července uskuteční už druhý le-
tošní Drag day, mezinárodní závod 
Czech Drag Serie – Mezinárodní 
mistrovství ČR dragsterů.

Jelikož se jedná o závod me-
zinárodní, zúčastní se závodů také 
zahraniční jezdci jako je například 
slovenský jezdec Stano Poživenec 
na přeplňované Hayabuse , který 
si z květnového závodu odvezl ví-
tězství ve třídě Super Street Bike. 
Velkou konkurencí mu bude němec-
ký jezdec Dirk Scholz,  loňský Mistr 
ČR v této třídě, ale také náš úspěš-
ný jezdec Pepa Čížek na Kawasaki 
ZX12RNX. A s nimi celá česká a za-
hraniční závodní špička, která bude 
opět bojovat o cenné body a umístě-
ní v průběžném pořadí seriálu. 

Závodit  se bude ve třídách sé-
riových motocyklů jako je kategorie 
Pro Street, ve které například star-
tuje na Hayabuse Patricie Baroňová. 
Silně jsou obsazeny také třídy mo-
difikovaných motocyklů – Modified 
Street Twin a Super Street Bike, třídy 
Junior Dragster 50, Teenager Drag-
ster 125 a National Dragster 600.

A samozřejmě také nebude chy-
bět třída těch nejsilnějších speciálů 
– Competition Dragster. V této divác-
ky velmi atraktivní kategorii speciálů 

startují speciálně postavené motocy-
kly, které pro zvýšení výkonu použí-
vají kompresor, turbo nebo takzvaný 
NOS nebo NX systém – „rajčák“. 
Jejich výkon se pohybuje okolo 400 
koní, dosahují zrychlení z 0 na 100 
za 1,5 sekundy a zdolávají čtvrtmí-
lovou vzdálenost za osm sekund s 
konečnou rychlostní okolo 280 kilo-
metrů za hodinu.  

Pořadí třídy Competition Drag-
ster zatím vede belgický jezdec Luc 
Raeymaekers. Bodově velmi vyrov-
naní jsou jezdci na dalších místech 
– André Barták na KDF Kawasaki 

ZZR14 turbo a Jan Kouba na Hondě 
CarbonBird NOS. O své body bude 
také bojovat místní jezdec – Pavel 
Bajer na Hondě RedBird turbo a dal-
ší. Do závodu je přihlášeno kolem 40 
závodních týmů!

Kromě oficiálního závodu drag-
sterů se pojede také závod pro ama-
téry Public Bikes, pro dámy samo-
statný závod Public Bikes Woman a 
Harley Davidson Cup.

Diváci uvidí  v doprovodném 
programu vystoupení motocyklo-
vých kaskadérů. Svou kaskadérskou 
show předvede Mistr ČR ve Stuntri-

dingu Pavel Korych.  V doprovod-
ném programu budou mít své místo 
i rychlá auta. Během jednotlivých 
pauz při závodu budou mít diváci 
přístup do depa závodních strojů, 
aby si všechny speciály mohli pro-
hlédnout pěkně zblízka. 

Závod začíná v 9:30 hod. kvali-
fikačními jízdami všech tříd. Dopro-
vodný program včetně závodu Pub-
lic a Harley Davidson Cup proběhne 
v polední pauze od zhruba 11:30 
hodin. Po slavnostním představení 
jezdců ve 13 hodin začne hlavní 
závod.

Do závodu pro amatéry je nutné 
se přihlásit do 10 hodin. Parkování 
je možné přímo na letišti. Příjezd do 
areálu je přes Mnichovo Hradiště ko-
lem zámku! Občerstvení zajištěno. 
Vstupné 150 korun, děti do 12 let 
zdarma.

Adrenalin o prázdninách – to je 
sobota 18. července na letišti v Ho-
škovicích u Mnichova Hradiště. Více 
informací o závodě, startovní listinu, 
program, informace pro zájemce 
o závod i pro ostatní příchozí, to 
všechno najdete na www.dragster.
cz a na facebookové stránce Czech 
Drag Serie.

Yvona Kneblová

Závody dragsterů, to je adrenalinová podívaná. Foto: Yvona Kneblová

Dlouhodobé akce
Rada Vacátko zasahuje aneb Hříšní lidé města pražského: dvě bohatě vybavené 
expoziční místnosti představí historii tohoto seriálu doplněnou o kostýmy, rekvizity, ale 
také historky z natáčení
Termín: květen až srpen 2015
Místo: muzeum v 2. patře zámku

Výstava k 70. výročí konce 2. světové války: výstava archivních fotografií
Termín: květen až říjen 2015
Místo: kino Mnichovo Hradiště 

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Mn. Hradiště
Termín: od 03/06 do konce prázdnin
Místo: ateliér Konírna ve dvoře ZUŠ 

Valečovské kulturní léto 2015 (hrad Valečov)
Peter Nagy a skupina Indigo: koncert Best of ke 30 letům kapely
17/07 – 20:30, amfiteátr hradu Valečov, Boseň

Karel Plíhal: koncert oblíbeného písničkáře (nevhodné pro děti do 12 let)
31/07 – 20:30, amfiteátr hradu Valečov, Boseň

Petr Bende s kapelou a cimbálovkou Grojcar
14/08 – 20:30, amfiteátr hradu Valečov, Boseň

Skupina Argema
28/08 – 20:30, amfiteátr hradu Valečov, Boseň

Valečovská slavnost Hurá do školy: zakončení hlavní turistické sezony, soutěže pro děti
29/08 – 14:00 hodin, amfiteátr hradu Valečov, Boseň

ANENSKÁ POUŤ je největší spo-
lečenskou akcí, kterou přes léto 
pořádá město. Letos se houpačky, 
kolotoče, střelnice a stánky s dob-
rotami a dalším zbožím objeví na 
prostranství před kostelem sv. Tří 
králů a kaplí sv. Anny v sobotu 25. 
července a setrvají zde až do ne-
dělního večera! (red)
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Jako každý rok ukončíme také 
letos letní prázdniny sportovním 
dnem na hřišti v Kruhách. Dopole-
dne 29. srpna od 9 hodin proběh-
ne soutěž, která prověří, jak umí 
účastníci střílet ze vzduchovky na 
trase vedoucí „Po mysliveckém 
chodníčku“, a znalosti účastníků  
o přírodě a zvířatech. Odpoledne 
bude plné her, soutěží a zábavy  
a budou se výrábět kostýmy na téma 
„Mladý farmář“. Den ukončíme dět-
skou diskotékou, na kterou naváže 
venkovní zábava. Přijďte si užít pri-
ma den s celou rodinou. Akcí pořádá 
Sportovní klub Kruhy a Myslivecké 
sdružení Obůrka Březina.

Muzeum láká na Drábské světničky  
v malém, vystavuje dokonalé modely
Kdo z obyvatel či návštěvníků 
Českého ráje by neznal Drábské 
světničky!

Skalní útvar ležící zhruba pět 
kilometrů od Mnichova Hradiště, 
jenž láká možností krásného vý-
hledu, je zajímavý svými archeo-
logickými nálezy z doby pravěké-
ho osídlení i poněkud tajemnou 
historií. Víte ale, že s Drábskými 
světničkami se můžete setkat i 
jinde? Víte, že v městském muzeu 
v Mnichově Hradišti můžete vidět 
dva modely této přírodní i kulturní 
památky?

Jedná se o velký model v po-
měru ke skutečnosti 1:17 umístě-
ný vzhledem ke svým rozměrům  
v samostatném sále. V době svého 
vzniku (a možná že i dosud) neměl 
v tehdejším Československu obdo-
by. Podnět k jeho vytvoření dal už  
v roce 1930 univ. prof. Dr. J. V. 
Šimák, zásluhy na jeho realizaci 
má další z významných historiků, 
prof. Jan Filip, rodák z nedalekých 
Chocnějovic. Důvodů k vytvoření 
makety bylo hned několik. 

Archeologové byli přede-
vším vedeni snahou zachovat 
pro budoucí generace podobu 
tohoto skalního útvaru, neboť 
se obávali, že pískovcové ská-
ly by vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám mohly být brzy 
zničeny. Dále existovaly obavy  
z dalšího sesuvu půdy, ke kterému  
v těchto místech došlo už v roce 
1926. Třetí důvod byl podmíněn 
dobou, obdobím 2. světové války. 

Skalní světničky totiž sloužily jako taj-
né úkryty a skrýše uprchlých zajatců,  
a proto mohly být vystaveny bombar-
dování a vojenským útokům. 

Přípravy (geodetické práce) 
probíhaly řadu let, samotnou rea-
lizaci vedl za součinnosti s malíři, 
fotografy, sochaři a dalšími výtvar-
níky zaměstnanec archeologického 
ústavu Československé akademie 
věd Čeněk Vojáček. 

Na vytvoření modelu bylo použi-
to 13 metrických centů dříví, 12 me-
trických centů sádry, 100 m2 hobry, 
15 balíků dřevité vlny, 20 m2 juty, 200 
palubek, 20 překližkových desek, 
200 latí a množství dalšího materi-
álu. Hlavní práce trvaly od března 
do listopadu roku 1950 a stály v té 
době téměř 47 000 Kč. Dokončovací 
práce pak pokračovaly ještě v dal-
ším roce.

Model věrně zachycuje všech-
ny průrvy, otvory, rýhy a zářezy 
tak, jak je najdeme ve skutečných 
skalách. Z nejrůznějších důvodů 
ale nebylo možné na něm umístit 
dřevěné stavby. Proto byl vytvořen 
menší model (poměr 1:70), který 
zachycuje představu dřevěného 
hradu, jenž zde ve středověku 
pravděpodobně stával. 

Oba modely je dnes, po více 
než 50 letech od jejich vytvoření, 
možné zhlédnout ve stálé expozici 
mnichovohradišťského muzea. Po-
kud se vám tedy nechce navštívit 
samotné Drábské světničky nebo 
si chcete ověřit, že modely oprav-
du odpovídají skutečnosti, přijďte 
se podívat.     

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mn. Hradiště

V sobotu 29. srpna se koná v Kory-
tech v letním amfiteátru koncert le-
gendární skupiny ABBA v provedení 
nejlepší české variace slavné švéd-
ské kapely ABBA CZ. Od půl osmé 
se letním večerem budou linout 
písně k nerozeznání od originálu. 
Dokonalá show bude podtržena ori-
ginálními kostýmy a výbornou taneč-
ní choreografií. Vstupenky je možné 
zakoupit předem v Klubu Mnichovo 
Hradiště. Pro všechny vyhládlé a 
žíznivé bude zajištěno občerstvení.

Na konci prázdnin, 29. srpna, se  
v 17 hodin koná v Korytech slavnost-
ní otevření kaple Sedmi bratří Ma-
chabejských po rekonstrukci. Kromě 
úvodního slova nás historik Pavel 
Sosnovec a pan farář Pavel Mach  
z Mnichova Hradiště krátce seznámí 
s historií této stavby. Pozvání přijali 
také autoři rekonstrukce oltáře a 
obrazu, kteří nám v krátkosti popíší 
jejich zajímavou práci. Petr Kostka s 
Annou Černou budou akci doprová-
zet živou hudbou. Nenechte si ujít!

ABBA CZ ZAHRAJE  
V KORYTECH

KAPLE SE OTEVŘE  
PO REKONSTRUKCI

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ 
DEN V KRUHÁCH

Přírodní pamárka vrch Káčov se nachází těsně u obce Sychrov a jedná se  
o skalní útvar vulkanického původu. Foto: Martina Bachová

Rozměrný model Drábských světniček v muzeu. Foto: Slávek Růta
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SV. JAKUBA
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AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 
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MNICHOVO HRADIŠTĚ JAKO NA DLANI
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Jan Dumek: Hraje se lépe, 
když víte, že vám lidé fandí
Zatímco všechny ostatní světadí-
ly své velké sportovní hry mají, 
Evropa byla dlouho výjimkou.  
V roce 2012 tak bylo na 41. zase-
dání Evropských olympijských 
výborů rozhodnuto o uspořádání 
velkého evropského svátku spor-
tu. Evropské hry se letos v červnu 
uskutečnily poprvé a do ázerbaj-
džánského města Baku zamířilo 
šest tisíc sportovců z 50 zemí. 
Mezi nimi také Jan Dumek, volej-
balista z Mnichova Hradiště.

Dumek se s parťákem Rober-
tem Kufou probojoval do osmifi-
nále, kde jejich cesta skončila. Na 
ázerbájdžánském písku podlehli 
švýcarské dvojici Strasser-Kiss-
ling i duu Chevalier-Krattiger.

Právě jste se vrátil z Evropských 
her domů. Jak se cítíte a jak hod-
notíte závody?

Turnaj v Baku byl výbornou 
zkušeností, byla to nádherná akce 
a jsem rád, že jsme se tam kvalifi-
kovali. Úroveň v mužském turnaji 
byla velmi vyrovnaná, a tak jsme od 
začátku věděli, že je možné uspět, 
ale také je možné být poslední. 
Nakonec se nám povedlo postoupit 
ze skupiny a dále i porazit jedny  
z favoritů turnaje, dvojici Kotsilianos- 
Zounapis z Řecka. Deváté místo 
beru jako hezký výsledek, ale vím, 
že by to šlo i lépe.
 
Dostali jste se do osmifinále. Kte-
rý zápas vám dal nejvíc zabrat?

Velmi těžký byl hned ten první 
ve skupině. Hráli jsme proti do-
mácím na centrálním kurtu. Nako-
nec se nám to podařilo zvládnout  
v koncovkách. Ve své režii jsme měli 
všechna prohraná utkání, hráli jsme 
často velmi dobře, ale nakonec jsme 
udělali nějakou chybu a prohráli  
v tiebreaku.  Alespoň víme, že je po-
tenciál se zlepšovat.
 
Ti, kteří Evropské hry sledovali, 
vědí, že atmosféra byla díky divá-
kům jedinečná. Vnímali jste pod-
poru dalších českých sportovců?

V Baku výborně fungoval tý-
mový duch, celý český tým věděl  
o tom, kdy který český sportovec má 
svá utkání, závody nebo vystoupení. 
Sportovci, kteří měli už po soutěži, 
se snažili dostat na co nejvíce spor-
tů, aby podpořili ostatní Čechy. My 

jsme se byli mrknout na skoky na 
trampolíně a také skoky do vody. 
Pro mě to bylo výborné! Moc jsem si 
tu podporu užil. Hraje se lépe, když 
víte, že vám lidé fandí.
 
Ázerbájdžán má výrazně odlišné 
klima. Limitovalo vás ve výkonech 
počasí?

Občas bylo velké vedro, zvláště 
když jsme hráli některé zápasy přes 
poledne. Na kurtu mi to ani tak nepři-
šlo, bral jsem, že je to normální. Až 
když jsme hráli zápas večer, uvědo-
mil jsem si, jaký obrovský rozdíl to je 
– jak se lehce dýchalo, nohy běhaly 
téměř samy. Baku je dále vyhlášené 
pro velký vítr, ten také občas byl, ale 
organizátoři na to byli připraveni. 
Postavili kolem kurtu větrolamy, kte-
ré zadržely ten nejsilnější vichr. Na 
druhou stranu větrolamy způsobily, 
že se vítr na kurtu občas neočeká-
vaně točil, takže to bylo občas „živé“. 
Ale samozřejmě pro všechny stejné, 
někdy vítr pomohl, jindy ne. Naštěstí 
nebyl hlavním faktorem, který by roz-
hodoval zápasy.
 
Baku bylo historicky prvním dě-
jištěm Evropských her. Jak hod-
notíte organizační úroveň této 

události? 
V Baku jsme měli úplně všech-

no, celý tým od Českého olympij-
ského výboru byl skvělý, starali se 
o nás sportovce výborně. A to samé 
organizátoři, celou akci měli ná-
ramně zvládnutou. Bydleli jsme po 
vzoru olympiády ve „vesnici“ v čes-
kém domě, kde jsme měli kompletní 
servis. Velkolepé bylo také zahájení 
her na stadionu s kapacitou kolem 
70 tisíc diváků za účasti světových 
hvězd. Viděli jsme například Lady 
Gaga a z politiků ruského prezidenta 
Putina.
 
Je nějaký moment, který máte 
před očima, když se řekne Baku?

Nejlepší byl právě ten pocit, že 
jsme součástí českého týmu, podpo-
ra od ostatních sportovců je skvělá. 
A herně to byl určitě zápas proti Ře-
kům. Šlo o večerní zápas na centru, 
bylo hodně diváků, skvělá atmosféra 
a nám se povedlo předvést velmi 
dobrý výkon. Vyhráli jsme vyrov-
nanou koncovku v tiebreaku 16:14, 
a tím si zajistili nejhůře 9. místo na 
Evropských hrách. Na lepší umístění 
už nám to nevyšlo, další zápas jsme 
nezvládli, ale i tak je dělené 9. místo 
dobré. 

Devětadvacetiletý volejbalista Jan Dumek z Mnichova Hradiště byl jedním ze 
126 českých sportovců, kteří se zúčastnili prvního ročníku Evropských her. 

NA SLOVÍČKO. DNES S VOLEJBALISTOU JANEM DUMKEM A MLADÝM HERCEM ŠTĚPÁNEM TUČKEM

Divadlo hlásí vyprodáno! Zbývají pouze přístavky. Co čeká diváky v nadcházející sezóně?
Klub Mnichovo Hradiště připravil pro 
své diváky opět zajímavou a pest-
rou nabídku divadelních představe-
ní. Nový abonentní cyklus sezóny 
2015/2016 zahájí 15. září skvělá 
komedie francouzského dramatika 
Jeana Barbiera „V Paříži bych tě 
nečekala, tatínku“. V hlavních rolích 
uvidíme Petra Nárožného, Simonu 
Postlerovou, Janu Malou, Jarmilu 
Švehlovou, Jana Šťastného a řadu 
dalších známých herců.

V pondělí 19. října vás k slzám 
rozesměje slavná one man show 
„Caveman“. Tuto komedii jsme uved-
li, tehdy ještě jako úplnou novinku,  
v našem divadle před devíti lety. Pro 
velký divácký ohlas jsme se rozhodli 
uvést ji znovu. O tom, co dělá ženu 
ženou a muže mužem, o lásce,  
o  partnerství, nám bude skvělým 
způsobem vyprávět Jan Holík v al-
ternaci s Jakubem Slachem. 

Dalším zajímavým představe-

ním bude autorská inscenace sou-
boru Švandova divadla s názvem 
„Cry baby cry“. Pět žen hledá od-
pověď na otázku, jak žít, aby byly 
šťastné. V této vtipné inscenaci za-
září hvězdy Švandova divadla Klára 
Cibulková, Kristýna Frejová, Blanka 
Popková, Renata Derzi a Eva Vrbko-
vá. V roli kouče uvidíme hostujícího 
Michala Dlouhého nebo Jarosla-
va Šmída. Cry baby cry uvádíme  
13. listopadu.

„Byt na inzerát“ je vtipná kome-
die o čtyřech ženách, které spolu 
bydlí v jednom bytě a všechny se 
rozhodnou změnit svůj život. Tuto ve 
Francii velmi úspěšnou komedii uvi-
dí naši diváci 15. prosince a kromě 
Adély Gondíkové, Jany Zenáhlíkové, 
Ivany Andrlové, Veroniky Jeníkové 
se můžeme těšit i na Martina Zouna-
ra, Marcela Vašinku a další oblíbené 
herce DS Háta Praha. 

 Prvním představením uvádě-

ným v novém  roce  bude komedie 
Ivana Vyskočila „Příběh jednoho 
hradu“. Vrtochy hradního pána při-
vádí jeho samotného do komických 

situací. Touží totiž po výměně ženy, 
kterou si nedávno přivedl na své síd-
lo. Hrají Lukáš Langmajer, Veronika 
Arichteva, Ernesto Čekan a další.

Jako každý rok, tak i letos, za-
řazujeme do programu představení 
Divadla Ungelt. V únoru to bude 
„Kurtizána“ Pavla Ondrucha, kterou 
napsal na motivy románů Sidonie-
Gabrielly Coletové. Velmi otevřeně 
vypovídá o sexu, lásce a hlavně  
o životě, který se dá žít intenzivně  
i ve druhé polovině. Jako všechny in-
scenace Divadla Unglet je i tato ko-
morní hrou plnou krásných dialogů 
a především vynikajících hereckých 
výkonů Chantal Poullain, Reginy 
Rázlové a Igora Orozoviče.

„Velký holky nepláčou“ je ná-
zev další divadelní inscenace, která 
vzdáleně připomíná seriál Sex ve 
městě. V obou případech se totiž 
jedná o příběhy žen, které s  humo-
rem a nadsázkou řeší své problémy. 
V hlavních rolích se představí Jana 
Šulcová, Veronika Jeníková, Dana 
Batulková nebo Klára Seidlová  
a Libor Hruška. 

Posledním představením diva-
delní sezóny bude komorní hra No-
ela Cowarda „Zamilovat se“. Osvěd-
čená herecká dvojice Jana Paulová 
– Pavel Zedníček rozehraje divadel-
ní koncert o dvou lidech středního 
věku, kteří žijí svůj zdánlivě obyčejný 
život a nečekaně je zaskočí láska. 
Tato hra není prvoplánová komedie, 
ale je v ní obrovské množství humo-
ru pramenícího z prosté lidské touhy 
milovat a být milován v jakémkoli 
věku.

Přestože je abonentní divadel-
ní cyklus již několik let vždy dlouho 
dopředu vyprodaný, na každé před-
stavení je možné zakoupit vstupen-
ky na přístavky. Upozorňujeme, že 
na některá představení je nutné 
přístavky zamluvit i několik měsíců 
dopředu. 

Iveta Šulcová, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

V roli Cavemana se střídá Jan Holík s Jakubem Slachem (na snímku).

Štěpán Tuček: Když nebudou 
role, rád se vrátím k loutkám 

Štěpán Tuček vidí svou budoucnost na divadelních prknech i před kamerou. 
Na loutkové divadlo ale nedá dopustit.

Čerstvě šestnáctiletý Štěpán 
Tuček z Kláštera Hradiště nad 
Jizerou není v Mnichově Hradišti 
a jeho okolí neznámou osobou. 
Mladého muže, který v červnu 
úspěšně zakončil první ročník 
pražské Mezinárodní konzervato-
ře, jste mohli potkat s loutkovým 
divadlem například na oslavách 
obce v Sezemicích nebo na Vese-
lé pouti ve Veselé. Právě tam jsme 
jej pod rozkvetlou lípou, kde hrál 
dětem dvě pohádky, vyzpovídali.

Dočetl jsem se o vás, že v Praze 
rozjíždíte hereckou kariéru. Tady 
vás ale vidím s loutkami. Takže 
herec, nebo loutkoherec?

Herec. K loutkám se vracím jen 
o prázdninách. Studuji na herecké 
konzervatoři, kam loutkoherectví 
moc nezapadá a podle některých 
ani nepatří. Krátce poté, co jsem ale 
v Praze navštívil Loutkové divadlo 
Říše loutek, jsem se paradoxně stal 
členem souboru.

Dostat se na konzervatoř nebývá 
vůbec jednoduché. A jednoduché 
nebývá ani vydržet ten tlak, který 
s sebou studium nese. Jak to za-
tím prožíváte?

Úspěšně jsem prošel do druhé-
ho ročníku. Přijímačky na konzerva-
toř jsem ale dělal v náročném ob-
dobí, kdy jsem měl velké zdravotní 
problémy. V té době jsem vstoupil do 
polského divadla Zdrojowy Teatr Ani-
macji, kde jsem dostal nabídku na tři 
inscenace, v nichž jsem měl vždy 
hlavní roli. Na další aktivity a školu 
mi tehdy moc nezbýval čas. Do toho 
přišly přijímačky. Připravoval jsem 
se s Evou Horkou, herečkou mla-
doboleslavského divadla, pak sám.  
V přijímačkách na brněnskou kon-
zervatoř jsem skončil sedmý, brali 
šest. Byl jsem první pod čarou ze 
150 uchazečů. Na Pražské konzer-
vatoři jsem skončil ve druhém ze tří 
kol a nepostoupil kvůli zpěvu. Říkal 
jsem si, co budu dělat, když mi to ne-
vychází s tím, co jsem dělal odmalič-
ka. Dozvěděl jsem se o Mezinárodní 
konzervatoři, která sídlí v Praze na 
Žižkově, přihlásil se a skončil první.

Kdo vás učí?
Například Regina Rázlová, Vác-

lav Upír Krejčí nebo Jan Szymik.
 

Kudy vůbec vedla vaše cesta  
k divadlu? Byla přímá?

Začínal jsem loutkovým diva-

dlem. K tomu mě přivedl František 
Pešán.

Musím říct, že když jsem viděl 
vaše představení, napadlo mě to.

Je to hodně podobné, je to jeho 
tvorba. Já sám jsem jeho tvorba. 
On mě k loutkám přivedl a všechno 
mě naučil. Začínal jsem v Divadle 
z půdy, pak jsem založil Štěpáno-
vo kouzelné divadlo. Díky souboru 
Človíček z Kněžmosta jsem přičichl 
k činohře, následoval dramatický 
kroužek v Mnichově Hradišti, polské 
divadlo, první natáčení a už to jelo.

Co máte aktuálně za sebou, co se 
týče natáčení?

Myslel jsem si, že dostat se mezi 
známé pražské herce bude hrozně 
těžké. Podařilo se mi to ale během 
půl roku. Nemohl jsem tomu uvěřit. 
Dostal jsem se do seriálu Ordinace 
v růžové zahradě, kde jsem si zahrál 
jednu epizodní roli, a najednou jsem 
byl na dotočné mezi všemi hvězdami 
seriálu. Teď mám za sebou čerstvě 
Zločin v Polné, což je film na motivy 
případu Anežky Hrůzové. V České 
televizi bude příští rok. Na interne-
tové televizi budu v pořadu Gene-
race Y, čeká mě reklama a setkání 
s dalším režisérem... Je to hezké.  
V Praze se mi hrozně zalíbilo.

Pracujete na kontaktech? Sezna-
mujete se cíleně?

No jistě, člověk si musí v hlavě 
pořád ten plán kariéry dávat dohro-
mady. Mladá herecká esa jako Zde-
něk Piškula, Vincent Navrátil nebo 
Jakub Janatka z Ulice, jsou moji 
kamarádi, takže člověk se v té spo-
lečnosti pohybuje neustále.

 
Kde vidíte svou budoucnost?  
V divadle, nebo před kamerou?

Nejraději v činoherním divadle, 
ale také na filmovém plátně. Když 
ale nebudou herecké nabídky, rád 
se vrátím k loutkám. 

Kde vás mohou se Štěpánovým 
kouzelným divadlem diváci vidět?

V mateřských školkách, na hra-
dech a zámcích v okolí a teď aktu-
álně na zámku Mnichovo Hradiště  
v rámci nedělních pohádkových pro-
hlídek, kde se střídáme s panem Pe-
šánem. Občas také někde dál, třeba 
v Praze nebo i mimo stát. 



Junioři z Regental Cupu 2015 přivezli pohár  

Sportovci TJ Sokol bodovali ve Vídni
Na konci května se výprava složená 
z mladších žákyň, žáků  a trenérů 
oddílu volejbalu TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště vydala na pozvání pořáda-
jícího VC Simmering do Vídně na 
mezinárodní turnaj v minivolejbale.

V pořádku jsme během dopo-
ledne překonali vzdálenost do hlav-
ního města Rakouska, kde jsme se 
setkali s dalšími týmy z Rakouska, 
Německa, Itálie, Česka, Maďarska 
a Chorvatska a v sobotu odpoledne 
byly v plánu první zápasy turnaje.

Děvčata doplatila na nezkuše-
nost a podlehla svým soupeřkám 
0:2, ale kluci si s přehledem po-
radili s VK Lanškroun B. I v neděli 
pokračovaly naše týmy v dobrých 
výkonech. Děvčata sice prohrávala 
koncovky zápasů, ale dvakrát se 
holky rvaly o výhru až do konce roz-
hodující třetí sady. Kluci s přehledem 
vyhráli i další zápasy. 

Nejprve si poradili s Calligio Vo-
lley Trento A (Itálie) 2:0 a poté rovněž 
2:0 s mladými volejbalisty sportov-
ního centra Kaposvár (Maďarsko),  
i když druhý set jsme vybojovali až 
ve vyrovnané koncovce 26:24.

V neděli odpoledne jsme tak 
jako vítěz skupiny A nastoupili  
z prvního místa do semifinále turnaje 
proti Calligio Volley Trento B. Druhý 
tým z Itálie i B skupiny se ukázal být 
vyrovnaným soupeřem, který těžil  
z velmi dobrého podání a propraco-
vané hry v obraně a herně převy-
šoval vlastní A tým. Navíc v prvním 
setu si náš hráč Štěpán Fix, kterému 
se pod nohy při smeči dokutálel míč 
z vedlejšího hřiště, podvrknul kotník. 
Naštěstí mohl Štěpán po ošetření 
pokračovat ve hře. 

V prvním setu hráčům Soko-
la chvíli trvalo, než se dostali do 
tempa, ale poté ovládli koncovku a 
následně i celý druhý set a zvítězili 
opět bez ztráty kytičky 2:0.  V neděli 

večer jsme s týmy děvčat i kluků na-
vštívili zábavní park Prátr a děti se 
trochu odreagovaly od sportovního 
stresu.

V pondělí pak byly na programu 
zápasy o umístění. Děvčata obsadi-
la konečné deváté místo a ze všech 
sil podporovala kluky bojující o his-
toricky první medailové umístění na 
tomto turnaji, kam již jezdíme téměř 
15 let. 

Do letošního roku byl tým So-
kola nejlépe na čtvrtém místě, chtěli 
jsme proto vyhrát, ale ukázalo se, 
že okolnosti jsou proti nám. Ve fi-
nále jsme se totiž měli utkat s VC 
Dabronz, což bylo další maďarské 
sportovní centrum, ale tento tým při-
jel s hráči ročníku 2001. 

Ukázalo se, že na vině je pře-
hmat pořadatelů, kteří chybně uvedli 
datum narození hráčů a hráček na 
rozpisu utkání. Protože základem 
našeho týmu byli naopak mladší 
hráči ročníku 2003, hráli naši proti 
hráčům o jednu kategorii starším.  
Přesto o úspěch bojovali statečně.

 V prvním setu jsme zvolili takti-
ku maximálního risku na podání a to 
nám vycházelo a drželi jsme dlouho 
vyrovnaný stav. Koncovku ale Da-

bronz zvládl lépe a vyhrál 25:19. Ve 
druhé sadě jsme až do stavu 16:18 
vedli my, ale pak po několika drob-
ných chybách šel do vedení soupeř 
a i nasazením nejvyššího ze svých 
hráčů si koncovku pohlídal a set 
skončil 25:22. 

Na vítězství v turnaji jsme sice 
nedosáhli, ale přesto sklidili naši hrá-
či za svůj statečný výkon potlesk ve 
stoje od asi 200 diváků, kteří finále 
přihlíželi. Náš úspěch pak korunova-
lo vyhlášení blokaře Jirky Pazoura 
nejlepším hráčem turnaje.

Na úspěchu kluků se podílela 
sestava Bígl, Dvořák, Fix, Kysela  
a Pazour, děvčata absolvovala turnaj 
v sestavě Choutková, Javůrková, Pa-
zourová a Zvěřinová. Kromě účasti  
a úspěchu v turnaji se nám podařilo 
navázat nové kontakty na další oddí-
ly – VC Simmering i Volley Novalja 
(Chorvatsko) s námi chtějí navázat 
spolupráci a mají zájem o účast na 
turnajích i případné výměnné kempy 
a společnou přípravu s našimi druž-
stvy. Tedy se rýsuje možná meziná-
rodní mládežnická spolupráce.

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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Volejbalového turnaje v němec-
kém Regentalu se letos zúčastnilo  
v kategorii juniorů pouze šest týmů. 
Každý hrál s každým, následovalo 
semifinále, kde se utkal první tým se 
čtvrtým a druhý se třetím. Vítězové 
bojovali o první místo.

Sestava na tomto turnaji byla 
následující: nahrávač Kuba Eichler, 
smečaři Honza Maděra (kapitán)  
a Karel Maděra, blokaři Honza 
Eichler, Michal Novák, Vráťa Dutka 
univerzál Lukáš Holas. V průběhu 
turnaje za tým nastoupili k jedno-
mu zápasu Pavel Tvrzník na bloku  
a Kuba Kováč na liberu.

V základní skupině jsme se 
střetli postupně v prvních dvou zá-
pasech s týmy z Německa a tyto zá-
pasy jsme bez zaváhání zvládli 2:0.  
V třetím zápase jsme narazili na 
SSC Berlín a ve čtvrtém na domácí 
tým z TB Regenstauf. Oba zápasy 
měly naprosto shodný průběh. První 
set jsme prohráli, druhý jsme poměr-
ně s přehledem zvládli a ve zkráce-
né hře jsme si soupeře nechali utéct,  
a i přes velkou snahu jsme to ne-
dotáhli. V posledním zápase jsme 
se utkali s týmem Pardubic. S ním 
jsme prohráli 0:2 a skončili ve skupi-
ně čtvrtí. V další části jsme se utkali 
s týmem, který skončil v základní 
skupině na prvním místě, o postup 
do finále. Tímto týmem byl shodou 
okolností opět tým Pardubic, a tak 
jsme si zopakovali zápas ze základ-
ní skupiny po zhruba 30 minutách.

Opět jsme bohužel prohráli,  
i když v druhém setu jsme soupeře 
přivedli do úzkých. Nezvládli jsme 
ale konec setu. O konečné třetí místo 
jsme se utkali s týmem Berlína, kte-

rý podlehl domácímu Regenstaufu,  
a nečekaně hladce jsme jej doslova 
převálcovali a obsadili konečné tře-
tí místo. Ve finále zvítězil letos tým 
Pardubic nad domácím týmem.

Kluci hráli výborně a jako kolek-
tiv. Trenér je zhodnotil takto: Honza 
Maděra hrál jako kapitán zodpověd-
ně, a i přes některé nepovedené 
úlety na smeči byl oporou; Karel Ma-
děra byl obětavý, výborný v poli a na 
příjmu, solidní na smeči, nechal se 
ale rozptýlit okolními vjemy (u těchto 
dvou hráčů je vidět jejich vyhranost 
a přehled z juniorské ligy v Turnově, 
kterou absolvovali v posledních dvou 
ročnících). 

Jakub Eichler předvedl na na-
hrávce solidní výkon a s tím, jak se 
zlepšovala sehranost, měl možnost 
hrát více variant. Zapracovat musí 
na zpřesnění, zpestření a zrychle-
ní nahrávky, to ale Kuba ví; Honza 
Eichler hrál navzdory nedávnému 

zranění kotníku výborně. Minimálně 
kazil a v rámci možností uhrál, co se 
dalo.

Michal Novák hrál na pro něho 
nezvyklém místě blokaře dobře. 
Největší překvapení si pro všechny 
připravil do postavení v zadní části 
hřiště, kde předvedl jeden z nejlep-
ších výkonů ze všech zúčastněných 
hráčů. Na příjmu byl prakticky bez-
chybný, v poli obětavý a zodpovědný 
na podání. Nemluvil a hrál soustře-
děně. Prostě jsme ho nepoznávali.

Lukáš Holas odehrál prakticky 
celý turnaj a hrál dobře. Povedlo 
se mu několik opravdu povedených 
smečí a i jeho hra v poli byla oběta-
vá. Pokud bude pravidelně trénovat, 
získá větší úderovou a herní jistotu  
a bude platným hráčem. Vráťa Dutka 
v průběhu turnaje střídal hráče, kteří 
občas vypadli z rytmu. Zaslouží si 
pochvalu za obětavost a trpělivost. 
Pokud bude pravidelně trénovat, pla-

tí o něm platí to samé co o Lukášovi.
 Kuba Kováč (libero) a Pavel 

Tvrzník (blok) vypomohli ze žá-
kovského družstva, které nemělo 
tak velké herní vytížení, v zápase 
základní skupiny proti Pardubicím  
a předvedli na svých postech svůj již 
standardně kvalitní výkon a bez pro-
blémů mezi kluky zapadli.

Kluci si jako tým zaslouží ob-
div, protože zvládli během dvou dní 
sedm zápasů za tropických pod-
mínek. Hráli opravdu výborně jako 
tým, obdivuhodně hráli v poli, měli 
solidní příjem, blok i podání. Jedině 
útok, který z velké většiny táhli bratři 
Maděrové, byl bohužel málo překva-
pivý, a proto si oba zaslouží zvláštní 
uznání za to, že byli schopni se i tak 
prosadit a útočit za těchto podmínek 
po všechny zápasy bez střídání.

Trenér Karel Maděra
a Jiří Skřivan

Celkově se turnaje zúčastnilo 158 družstev v deseti kategoriích. Oddíl Sokola MH přivezl dvě čtvrtá místa, jedno třetí, 
dvě druhá a dvě první, a stal se tak celkovým vítězem největšího mezinárodního turnaje mládeže v Evropě.

Dvacet a dost: nekrolog za závod
Někdy v polovině 90. let se začala 
psát krátkodobá historie cyklokriteria 
ulicemi Mnichova Hradiště. 

Pořadatelem byla TJ Sokol Holé 
Vrchy (tradiční organizátor dnes 
již proslavených cyklokrosových 
závodů) v součinnosti s Městským 
úřadem Mnichovo Hradiště, jmeno-
vitě pánové Ladislav Kubín za Holé 
Vrchy a tehdejší starosta města Ja-
roslav Myška. 

Ti čerpali z výborných kontaktů 
na českou reprezentaci i z toho, že 
bývalý účastník světových šampio-
nátů Jiří Murdych je mnichovohra-
dišťský rodák.

Během let se na startu vystřída-
la celá naše reprezentační špička, 
například bratři Kloučkové a Petr 
Dlask. Organizačně byly vždy závo-
dy zvládnuty perfektně, spolupráce 

s policií, hasiči i zdravotníky byla 
příkladná.

Jak léta ubíhala, závodníci se 
střídali, ale pořadatelé a organizátoři 
stárli. Bohužel klesal i zájem závod-
níků, konkrétně cyklistických oddílů. 
V podstatě se dospělo k situaci, že 
byla zpochybněna smysluplnost zá-
vodu jako takového. Takže když se 
letos uskutečnil už 20. ročník, bylo 
rozhodnuto, že bude i ročníkem po-
sledním.

Berte tedy těchto pár řádků jako 
nekrolog za akci, která byla zpočátku 
krásná, ale jak stála, tak odumírala.

Přesto patří dík štábu nejvěrněj-
ších spolupracovníků, kteří celých 
dvacet let byli u toho, aby tento zá-
vod byl.

Eduard Havránek

Pětadvacítka po pětadvacáté
Silniční dálkové běhy se těší stá-
le větší oblibě. Dlouholetou tradici 
mají i v Mnichově Hradišti. Letos byl  
v neděli 7. června odstartován již 25. 
ročník Mnichovohradišťské pětadva-
cítky, memoriálu Ing. Josefa Hrona.

Nápad se zrodil koncem 70. let, 
v roce 1987 byl ale přerušen, aby se 
od roku 2000 konal každoročně. Je-
likož Mnichovo Hradiště nemá atle-
tický oddíl, je pořadatelem TJ Bakov-
ský půlmaraton. Hlavním iniciátorem 
je bývalý československý reprezen-
tant Vladimír Koudelka, za Hradiště 
je garantem Zdeněk Kumsta. Do 
organizace závodu je pochopitelně 
zapojeno mnoho dalších lidí včetně 
policie, hasičů a zdravotnické služby.

Hradišťský závod má v záhlaví 
uvedeno, že se jedná o memoriál 
Ing. Josefa Hrona. Kdo to vlastně 
byl Josef Hron? Ing. Josef Hron 
(1905 – 1971) byl kdysi zaměstnan-
cem hradišťského cukrovaru, ale pro 
sportovce to byla přímo legendární 
osobnost. V předválečné době byl 
československým reprezentantem  

v bězích na dlouhé tratě. Startoval 
na celé řadě mezinárodních stu-
dentských závodů, roku 1934 starto-
val na mistrovství Evropy v běhu na 
5000 metrů, vyhrál rovněž legendár-
ní Běchovice. Za války přešel na ma-
raton. Po válce se začal věnovat tre-
nérské a metodické činnosti – jeho 
rukama prošel i Emil Zátopek. Poz-
ději se věnoval především mládeži. 
„Pětadvacítka“ je malou připomínkou 
vynikající osobnosti nejen Mnichova 
Hradiště, ale i celé republiky. 

Traťové rekordy drží mezi muži 
Stanislav Tábor (1984 – 1.15.55), 
mezi ženami pak Vlasta Pulcová 
(1981 – 1.33.43). Oba tyto časy jsou 
vynikající a v současnosti jen těžko 
překonatelné.

K 25. ročníku se prezentovalo 
téměř 70 mužů a žen všech věko-
vých kategorií. Vítězem hlavní kate-
gorie mužů do 39 let se stal Josef 
Kreisinger, český reprezentant a 
maratonský mistr republiky.

Eduard Havránek

Fotbalisté na konci úspěšné sezóny
Jako úspěšnou mohou hodnotit 
mnichovohradišťští fotbalisté prá-
vě skončenou sezonu 2014–2015. 
Všechny mládežnické celky se 
prezentovaly velmi dobrými výkony 
v nejvyšších krajských soutěžích, 
mladší dorostenci se dokonce po 
velmi úspěšné sezoně stali pře-
borníky středočeského kraje. Rov-
něž dospělí se činili. A mužstvo se 
prezentovalo velmi dobrou hrou  
a nakonec z druhého místa postou-
pilo do nejvyšší krajské soutěže  
a mnichovohradišťská rezerva se po 
zlepšených výkonech bez problémů 
zachránila v nejvyšší soutěži okresu 
Mladá Boleslav. 

Trenérské trio žáků, Pavel Sa-
meš, Karel Váňa a Robert Mihalík, 
se potýkalo v jarní části s užším ká-
drem hráčů, nicméně konečné osmé 
místo starších a páté místo mladších 
prokazuje vysokou kvalitu práce  
s mládeží v Mnichovohradišťském 
sportovním klubu. 

Oporou starších žáků byl ze-
jména brankář Matěj Šimíček a do 
svého odchodu na hostování ve Slo-
vanu Liberec Kryštof Provazník. 

V mladších žácích je nutno vy-
zdvihnout útočníka Tomáše Havla, 
záložníky Robina Macka a Filipa 
Kudrnáče, obránce Lukáše Vutka-
na a brankáře Filipa Šosvalda, kteří 
byli oporou mladších žáků a rovněž 
vypomáhali ve starší kategorii. Muž-
stvu byli nápomocni rovněž Adam 
Knobloch, Filip Striženec a Vojta 
Stránský, kteří startují střídavě za 
MSK a Liberec, respektive Mladou 
Boleslav.

Mladší dorostenci pod vedením 
mladého trenéra Ondřeje Najmana 
byli velice úspěšní a získali titul. Stali 
se přeborníky středočeské nejvyšší 
dorostenecké soutěže v této katego-
rii a patří jim poděkování za repre-
zentaci klubu a města. Odehráli 30 
utkání s bilancí: 25 výher, 2 remízy 
a 3 prohry. V těchto utkáních nastří-
leli rekordních 137 branek a obdr-
želi pouhých 33, takže měli nejlepší 
útočnou i obranou fázi. Nejlepším 
střelcem se stal s 33 brankami Ja-
kub Rakouský, ale pochválit je třeba 
všechny, zejména pro týmové pojetí, 
kterým se mužstvo prezentovalo. Za 
zmínku stojí i to, že posledních 20 
utkání kluci dokázali devatenáctkrát 
vyhrát a jen jednou ztratili body za 
remízu 0:0.

Starší dorost obsadil v koneč-
ném účtování krajského přeboru so-
lidní páté místo, se kterým může být 
spokojen rovněž trenér této katego-
rie Martin Smetana. Nejlepším střel-
cem soutěže se v této kategorii stal 

mnichovohradišťský Jan Čermák.
V kategorii dospělých panuje 

mezi fotbalisty taktéž spokojenost. 
Rezerva vedená trenérským duem 
Pavel Kočí-Jiří Havlík na jaře zabrala 
a propracovala se do středu tabulky, 
což znamená, že B tým bude hrát i  
v následujícím ročníku nejvyšší 
okresní soutěž. 

A mužstvo dospělých vedené 
Janem Broschinským, kterému asi-
stoval Tomáš Ježek, do posledního 
kola bojovalo o nejvyšší post. Na-
konec mu jen o těsné čtyři branky 
uniklo první místo, nicméně i to zna-
menalo postup do nejvyšší krajské 
soutěže. Druhým nejlepším střelcem 
této soutěže se stal Michal Jíra, kte-
rý nastřílel celkem 21 branek a stal 
se oporou mužstva. 

Celému týmu patří rovněž po-
děkování za skvělou reprezentaci 
klubu a města Mnichovo Hradiště.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

JSTE NA FACEBOOKU?
POTOM DEJTE LIKE  
MNICHOVU HRADIŠTI 
A BUĎTE V OBRAZE



SPORTOVNÍ VÝSLEDKY

Na pokračování: Znáte poskytovatele 
sociálních služeb v našem regionu?
V seriálu, jenž v minulém vydání za-
hájila Probační a mediační služba, 
se představují poskytovatelé soci-
álních služeb, kteří sídlí nebo mají 

Potřebujete pomoc? Diecézní charita Litoměřice je tu pro vás

zastoupení přímo ve městě či na 
Mnichovohradišťsku.

Ve druhém příspěvku se před-
stavuje Charitní pečovatelská služ-

ba, která funguje pod Diecézní 
charitou Litoměřice a nabízí  celou 
řadu terénních služeb včetně osobní 
asistence.

Charitní pečovatelská služba v Mni-
chově Hradišti působí již od roku 
2007, kdy tato sociální služba pře-
šla pod hlavičku Diecézní charity 
Litoměřice. Cílem služby je pomáhat 
lidem z města i okolních obcí. V roce 
2009 navíc rozšířila nabídku o Osob-
ní asistenční službu.

Již sedmým rokem zastává po-
zici vedoucí střediska Charitní pečo-
vatelské služby a Osobní asistenční 
služby Stanislava Picková, která 
charitní sociální služby představila v 
rozhovoru.

Kdo zmiňovanou službu založil a 
jak k tomu došlo?

Od roku 1992 pracovala Charit-
ní ošetřovatelská (zdravotní) služba 
v Mladé Boleslavi a v Mnichově Hra-
dišti. Krajská pečovatelská (sociální) 
služba zde byla již také delší dobu, 
nebyla však charitní.  V roce 2007 
ale přešla z kraje do kompetence 
měst a na základě dlouhodobých 
zkušeností s litoměřickou charitou 
v Mladé Boleslavi a výběrového 
řízení přešla místní pečovatelská 
služba právě pod Diecézní charitu 
Litoměřice. Od roku 2009, na zá-
kladě požadavků místních obyvatel, 
poskytujeme i osobní asistenční 
službu. Zmiňované sociální služby 
provozujeme tedy v Mnichově Hra-
dišti, v Bakově nad Jizerou a od 
roku 2011 také v Mladé Boleslavi. 
Pečovatelskou službu v Mnichově 
Hradišti tedy Charita nezaložila, ale 
převzala a následně nabídku rozší-
řila o osobní asistenci.

Jakou pomoc nabízíte?
Pečovatelská služba nabízí 

pomoc lidem se sníženou soběstač-
ností způsobenou věkem, chronic-
kým onemocněním nebo zdravotním 
postižením. Zahrnuje především 
pomoc v péči o domácnost, se za-
jištěním osobní hygieny, s přípravou 
jídla, nabízí doprovod k lékaři a 
podobně. Vše záleží na osobní do-
mluvě. Vždy se snažíme vyjít vstříc 
potřebám klientů. Kromě nabídky 
pečovatelské služby je ale neméně 
důležité mít společníka, někoho, kdo 
vás doprovodí, popovídá si s vámi 
a právě to nabízí Osobní asistenč-
ní služba, která je rovněž službou 
terénní. Podstatné je, že tato služ-
ba probíhá v přirozeném sociálním 
prostředí lidí, což je dle mého ná-

zoru velmi důležité. Podobné služby 
se lidem mohou dostat například v 
nemocnici nebo jiném ústavním za-
řízení, s péčí doma se to však nedá 
srovnat.

V jaké denní době mohou lidé po-
žadovat vaši pomoc?

Přestože je provozní doba služ-
by od pondělí do neděle v rozmezí 
od 7 do 15 hodin, dle domluvy vy-
cházíme vstříc potřebám klientů i v 
jiných hodinách. Běžně nabízíme 
službu třikrát denně, samozřejmě 
včetně víkendů a svátků.

Poskytované služby jsou place-
né?

Služby jsou poskytovány na zá-
kladě písemné smlouvy mezi Charit-
ní pečovatelskou službou či Osobní 
asistenční službou a klientem a jsou 
hrazeny klientem. Většina lidí, kteří 
potřebují naší pomoc, však čerpají 
příspěvek na péči, který je určen 
právě k těmto účelům.

Edith Kroupová, 
Diecézní charita Litoměřice

KONTAKT
Stanislava Picková

chps.mhradiste@dchltm.cz
731 402 442

Adresa: Družstevní 1451, 295 01 
Mnichovo Hradiště

www.dchltm.cz.

Fotbal
1. A třída skupina B
28. kolo: MSK – Vykáň 1:1 (1:0)
29. kolo: Poříčany – MSK 2:2 (1:1)
30. kolo: MSK – Zeleneč 4:1 (0:0)

Česká divize žen skupina B
21. kolo: Ďáblice B – DFK MH 2:1 
(1:1)
22. kolo: DFK MH – Pěnčín-Turnov 
9:0 (6:0)

Tenis
Soutěže smíšených družstev 
2015, středočeská divize, dospělí
4. kolo: TJ Měchenice – TK Mni-
chovo Hradiště 6:3 (13:7)
5. kolo: TK Mnichovo Hradiště – 
LTC Mladá Boleslav B 3:6 (8:14)
6. kolo: TC Realsport Nymburk C  
– TK Mnichovo Hradiště 9:0 (18:0)

Volejbal - TJ Sokol MH
Skupina ST-M-2B
14. kolo: Benátky n. Jiz. B – MH B 
3:0; MH B – Benátky n. Jiz. B 3:1

Pracovnice charitní pečovatelské služby vloni pečovaly o 126 klientů.

Byl červen loňského roku, když 
na seznam mnichovohradišťských 
spolků přibyl ten s názvem Žijeme 
pro Hradiště. V začátcích šlo o malé 
seskupení několika lidí, kteří chtěli 
oživit kulturní a komunitní život v na-
šem městě. Jejich snažení odstarto-
valy první bleší trhy, veřejné piano a 
založení facebookové stránky Fan-
díme Hradišti.

Obliba bleších trhů rychle stou-
pala a koncerty u piana zpříjemňo-
valy mnohým občanům ranní sobot-
ní procházky po městě. Postupně se 
ke spolku přidávali další nadšenci a 
úměrně s tím rostl i počet a rozsah 
aktivit. Přibyly historické procházky 
či předvánoční vypouštění balónků 
se vzkazy pro Ježíška, také vyšly 
nové zimní pohlednice města.

I poslední půlrok byl nabitý. Sta-
ré piano se vyměnilo za nové, a aby 
mu v podloubí nebylo smutno, přibyl 
k němu Knihomol – veřejná minik-
nihovna, jejíž obsah je k dispozici 
každému, kdo má zájem se začíst. 
S teplejším počasím přišla další no-
vinka, a to turistické výlety po okolí. 
Poslední velkou akcí před prázdni-
nami byl dětský sportovní den, na 
němž se vedle Žijeme pro Hradiště 
podílely i další místní spolky a spo-
lečně připravily dětem zábavné od-
poledne.

Prázdniny jsou i pro spolkaře 
příležitostí odpočinout si a načerpat 
inspiraci. Během čekání na poprázd-
ninový příval akcí mohou občané 
provětrat své fotoaparáty a s vyda-
řenými fotografiemi se zúčastnit fo-
tosoutěže, která potrvá až do konce 
října a vyvrcholí výstavou. Podzim 
zpříjemní také další bleší trhy, kon-
certy u piana a... Dál už se nechte 
překvapit.

Kristýna Motlová,
Žijeme pro Hradiště

Dětský sportovní den na hřišti se vydařil
I přes počáteční nepřízeň počasí  
a termínovou kolizi se dnem otevře-
ných dveří v boleslavské automobil-
ce se dětský den v Mnichově Hradi-
šti opravdu vydařil. Na tři stovky dětí 
a několik stovek dospělých přišlo 
do areálu hradišťského fotbalového 
klubu oslavit s místními spolky Me-
zinárodní den dětí. Pořadatelům se 
podařilo propojit spolkovou činnost 
místních organizací na jedné spo-
lečné akci a nabídnout návštěvní-
kům různorodé společenské vyžití.

Pro děti a jejich doprovod si 
tak připravili celou řadu zajímavých 
stanovišť.  U vstupu do areálu byl 
Sokolem zřízen dětský koutek pro 
nejmenší návštěvníky, jenž byl hned 
opodál doplněn trampolínou a dět-
ským skákacím hradem. K hudbě  
a poslechu hrál moderátor rádia Kiss 
Delta Štěpo Štěpánek. Ten mohl 
mimo jiné také přivítat bývalého ligo-
vého fotbalistu a komentátora České 
televize Luďka Zelenku a reprezen-
tačního kapitána české osmnáctky 
Ondru Mihálika, kteří v rámci akce 
rozdali řadu autogramů. Chybět  
u toho všeho samozřejmě nemohl 
ani maskot českého fotbalu.

Na hlavním hřišti odehráli svá 
utkání nejmladší fotbalisté místního 
klubu se soupeřem z ligového Liber-
ce a dále zde probíhala pod taktov-
kou fotbalových dorostenců Mnicho-
vohradišťského sportovního klubu 
střelba na přesnost a jiné fotbalové 
dovednosti.

Velmi zajímavým lákadlem, kte-
ré poskytl Sokol, byl pingpongový 

robot, proti němuž si mohli všichni 
přítomní vyzkoušet svoje schopnosti 
ve stolním tenise. Spolek Žijeme pro 
Hradiště připravil pro návštěvníky 
představení Jarní medvědiny v po-
dání loutkového divadla Na háčku, 
což ocenili zejména nejmenší ná-
vštěvníci. Dále bylo možné zahrát 
si kuličky, zaskákat si gumu či pa-
náka či si vyzkoušet chůzi po gumě 
(slack-line). V akci byl i oblíbený 
obří bublifuk a po celou dobu se  
s velkým zájmem setkávalo malová-
ní na obličej. 

Svůj stan postavil rovněž Dům 
dětí a mládeže, kde si děti mohly 
vyzkoušet svou tvořivost a odnést 
si nějaký vlastní výrobek, namalovat 
si obrázek, případně si složit sklá-

dačku origami. Na hřišti číslo tři se 
představili místní kynologové, kteří 
se těšili se svým programem velké-
mu zájmu a obdivu. V těsné blíz-
kosti probíhala prezentace Českého 
červeného kříže, kde si děti mohly 
vyzkoušet základní záchranářské 
metody nebo si nechat na kůži na-
malovat různá poranění.  

Na druhém hřišti probíhalo  
u stanoviště mnichovohradišťských 
rybářů nahazování na cíl, jež bylo 
doplněno dalším zajímavým rybář-
ským programem. Vyzkoušet či jen 
obdivovat mohli návštěvníci také 
modely aut a letadel místního Mo-
del klubu. Se spolkem Žijeme pro 
Hradiště si děti zastřílely na tři typy 
terčů a vyzkoušely si svoje stře-

lecké schopnosti. Široké spektrum 
nabídky doplnila místní Liga lesní 
moudrosti, která postavila v areálu 
klubu své tee-pee a představila dě-
tem rozdělávání ohně a řadu jiných 
her a dovedností. U nedaleké Jizery 
byli připraveni zdejší hasiči se svým 
programem, jímž obohatili již tak roz-
manité odpoledne. V areálu bylo pro 
návštěvníky připraveno také bohaté 
občerstvení.

Organizátorům se díky podpo-
ře hned několika sponzorů podařilo 
zajistit celou řadu dárků pro děti.  
Již u vstupu děti obdržely lahvičky 
či plechovky s pitím, malý dárek  
a slosovatelnou vstupenku. V závěru 
akce proběhla tombola, při které ka-
ždý malý návštěvník získal na obdr-
ženou vstupenku nějakou odměnu. 
Rozzářené oči dětí byly odměnou 
pro organizátory a motivací pro další 
plánované akce.

Závěrem bychom rádi poděko-
vali jednotlivým spolkům, které se 
akce účastnily, a zejména sponzo-
rům, bez nichž by podobnou akci 
nebylo možné zorganizovat. Děku-
jeme firmám Montana Mladá Bole-
slav, Ecoglass Mnichovo Hradiště, 
Stavby Nohynek Mnichovo Hradiště, 
Dřevoplast Ludvík Všelibice, Auto 
MH Mnichovo Hradiště, Vladimír 
Rambousek Mnichovo Hradiště, 
Kofola Mnichovo Hradiště, Zdravot-
ní pojišťovna Škoda Mladá Boleslav  
a Město Mnichovo Hradiště.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK
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Žijeme pro Hradiště 
slaví první narozeniny

Tradiční Veselá pouť, kterou před 
několika lety obnovili obyvatelé Ve-
selé, nabídla opět pořádnou dávku 
toho nejlepšího, co je pro poutě tak 
typické, a ještě něco navíc. 

Letošní ročník zahájilo už  
v pátek posezení u pece na statku 
u Sedláků, kde se zájemci sešli, 
aby si společně zahráli a zazpívali. 
Tentokrát se však nesedělo až do 
noci, neboť brzy ráno bylo potřeba 
nachystat vše potřebné, aby pouť 
mohla v 9 hodin dopoledne začít.

 Už od sobotního rána se ná-
vštěvníci trousili na náves, nejvíc 
jich však přišlo na odpolední pro-
gram, který obstaralo hned několik 
kapel, jež se střídaly na jevišti. Ces-
tou od hasičské zbrojnice ke zvonici 
nechyběly jarmareční stánky, kde se 
prodávala například v Hradišti vyrá-
běná čokoláda, výrobky z orobince, 
ručně šité deky a oblečení a další  
a další zboží, v parku rozbily oblíbe-
né atrakce kolotočáři a pozornosti se 

těšil také takzvaný dobrometr, dřevě-
ný přístoj, který podle data narození 
sděloval zájemcům pravdy o nich 
samotných. Potlesk se svým loutko-
vým divadlem a vlastními pohádka-
mi sklízel mladý herec Štěpán Tuček 
z Kláštera, který na Veselé pouti už 
není žádným nováčkem, a uznání 
si vydobyl pan Oldřich Česák, který 
využil stánku kovářů z hubálovského 
učiliště a na jejich výhni si osobně 
naostřil tupý krumpáč. Mnozí si jej 
spletli s učitelem odborného výcviku. 

Příjemná atmosféra panovala 
až do večera přestože planoucí slun-
ce občas střídal studený déšť.

Organizátoři děkují sponzorům: 
Lipraco, Impreg, Autostyl Jiří Kracík, 
Milan Kohout, pronájem strojů, Pre-
ss - Hammer, sklenářství Václav Ba-
nýr, chovatelské potřeby Lenka Dvo-
řáková, pomocníkům a všem, kteří 
si zakoupili sponzorskou vstupenku.

Redakce

Veselá pouť nabídla řadu kapel, 
jarmark, atrakce i dobrometr

Na hřiště MSK si našlo cestu několik set lidí.

Volejbal - VK MH
Skupina LIB-Z-2
19. kolo: VK MH A – SKP Česká 
Lípa A 0:3
20. kolo: VK MH A – SKP Česká 
Lípa A 0:3
21. kolo: VK MH A – TJ Vysoké 
nad Jizerou A 1:3
22. kolo: VK MH A – TJ Vysoké 
nad Jizerou A 1:3
25. kolo: VK MH A – TJ Sokol Po-
niklá A 0:3
26. kolo: VK MH A – TJ Sokol Po-
niklá A 1:3
27. kolo: VK MH A – Český Dub 
(volno, Český Dub odstoupil)
28. kolo: VK MH A – Český Dub 
(volno, Český Dub odstoupil)
 
Nohejbal
9. kolo: TJ Sokol Slaný – TJ Sokol 
MH 0:6
10. kolo: TJ Sokol MH – Slovan 
Chabařovice 6:2
11. kolo: SK NOHEJBAL Hlavenec 
– TJ Sokol MH 0:6



Malíř Bedřich Ženíšek – hradišťský patriot a muž mnoha povolání
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Slavnost Těla a Krve Páně známá 
též jako Boží Tělo je v křesťanské 
liturgii důležitou oslavou eucharistie, 
tedy reálné přítomnosti Ježíše Krista 
jako Boha i jako člověka v proměně-
ném chlebu a víně. Koná se vždy ve 
čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice 
(letos 31. květen).

K bohoslužbě, kterou pod širým 
nebem před kostelem svatého Jaku-
ba sloužil mnichovohradišťský farář 
Pavel Mach, se zdejší farníci sešli  
4. června. (red)

Foto: 3x Jan Adam

Svátek Božího těla si v kostele svatého 
Jakuba připomněli farníci 4. června

Nejstarší syn pozlacovače 
Adolfa Ženíška a jeho ženy Euge-
nie, rozené Sekerové, se narodil  
6. června 1872 v Plzni. Za zmínku 
stojí, že jeho dědečkem z matčiny 
strany byl významný botanik, čest-
ný doktor krakovské univerzity, hrdý 
vlastenec a krátce také starosta Mni-
chova Hradiště lékárník Václav Se-
kera (příspěvek o jeho životě jsme 
otiskli v minulém vydání, pozn. red.). 

O Bedřichově mládí nemáme 
mnoho informací. Povinnou školní 
docházku zahájil v Plzni a dalšího 
vzdělání patrně nabyl v Praze. Zřej-
mě v první polovině devadesátých 
let navázal užší kontakty se svými 
příbuznými v Mnichově Hradišti, což 
se mimo jiné projevilo také v roce 
1894, kdy onemocněl tuberkulózou. 
Ačkoliv pamětní kniha města uvá-
dí, že přišel do rodiny svého strýce 
Václava Mráčka jako rekonvalescent 
po těžkém úrazu, je možné, že se 
zde zotavoval právě z těžké plicní 
choroby.

Aktivní člen celé řady spolků

O Ženíškově začlenění do mni-
chovohradišťské společnosti svědčí 
členství v řadě místních spolků: byl 
členem Čtenářské a řemeslnické 
besedy, později vstoupil také do 
Sokola. Vazbu s rodným městem 
jeho matky posílila známost s dce-
rou obchodníka Mořice Gottwalda 

Hermínou, které posílal roku 1899 
do Prahy zamilované pohlednice. Po 
svatbě se manželům Ženíškovým 
nedlouho po sobě narodili dva syno-
vé. V domácnosti, v dnešní Mírové 
ulici čp. 513, kde provozoval atelier 
a obchod s plakáty, pohlednicemi  
a dopisnicemi, s nimi bydlela ještě 
sestra paní Hermíny Karla.

K veřejnému působení Bedři-
cha Ženíška však nepatřilo pouze 
členství ve výše uvedených spol-
cích: jako autor dramat a režisér se 
podílel také na chodu ochotnického 
spolku Tyl a spolupracoval rovněž  
s Československou obcí legionář-
skou. Během první republiky se an-
gažoval rovněž politicky, neboť roku 
1921 vstoupil do Československé 
strany socialistické. Jako její člen se 
dostal do městského zastupitelstva  
i rady a o jeho sociálním cítění svěd-
čí i skutečnost, že se stal předsedou 
chudinské komise. Další činnost, 
kterou měl vykovávat, byla funkce 
městského kronikáře. Než ji však 
stačil převzít, v květnu roku 1930 
náhle zemřel.

Malíř, výtvarník, oponář

Bezesporu největší stopu po 
sobě však Bedřich Ženíšek zane-
chal v oblastech výtvarného umění  
a fotografie. Ve výtvarné tvorbě na-
lezl zálibu již jako student. V jeho 
skicářích se například zachovaly 
náměty s motivy rozbouřeného moře  
a lodí, kterým zůstal věrný i po zby-
tek života a v kterých se zrcadlil au-
torův zájem o dobrodružství.  

Z malířovy pozůstalosti se dá 
usuzovat, že patrně studoval na 
tehdy nově otevřené Vysoké škole 
umělecko-průmyslové v Praze, kte-
rou však patrně nedokončil a poslé-
ze se vyučil u pražských řemeslných 
malířů dekorativní malbě. Ve svém 
životě proslul jako malíř Českého 
ráje i krajů vzdálenějších, zejména 
pak pobřeží Dalmácie, kterou za 
svého života navštívil a velmi si ji 
oblíbil. Ačkoliv jeho díla nevykazují 
osobitý styl, mají pro nás dnes vel-
kou dokumentární hodnotu a své ne-
zaměnitelné kouzlo. Ženíšek za svůj 

život vytvořil možná stovky obrazů 
dokumentujících podobu Mnichovo-
hradišťska na přelomu století. Jeho 
tvorba však byla mnohem širší a do-
sáhla v regionu celospolečenské ob-
liby; jeho obrazy byly vystavovány ve 
vyhlášených aukčních síních (např. 
Veletržní palác v Praze). 

Na sklonku života získával za-
kázky na tvorbu divadelních opon, 
z nichž potvrzené autorství máme 
například u opony ochotníků ve Svi-
janech, nezvěstné opony na Zásad-
ce a v Bosni. Ženíškovo autorství se 
dá předpokládat i u opony bývalého 
hostince U Herbstů na Sychrově. 
Zakázky však přicházely i z prestiž-
ních institucí a Ženíškova velkofor-
mátová plátna, která jsou k vidění  
v expozici městského muzea, zdo-
bila například místní městkou spoři-
telnu. Také místní spolky důvěřovaly 
malířovu citu a často mu svěřovaly 
zakázky na tvorbu diplomů a deko-
rativních tabel.

Poté, co se Bedřich Ženíšek 
natrvalo usídlil v Mnichově Hradišti, 
musel vyřešit existenční záležitosti  
a pro svou rodinu zajistit důstojnou 
obživu. Zdá se, že již v okamžiku 
volby nového domova byl plně roz-

hodnut nevěnovat se za každou 
cenu hledání osobitého výtvarného 
projevu.

Fotograf

Nová východiska mu přinesla 
zejména fotografie a progresivně 
se rozvíjející kinematografie, jejichž 
techniky ovládl, a časem si otevřel 
vlastní prostorný atelier „pro malbu, 
kresbu a fotografii“. Ačkoliv v malém 
městě působila řada dalších fotogra-
fů, Ženíšek jim dovedl zdatně kon-
kurovat a dokázal získat klientelu. 
Jak již bylo výše řečeno, prosadil se  
i v místní organizaci Sokola, kde za-
čal pracovat jako promítač.

Ženíškovo dílo fotografické 
představuje desítky fotografií z oko-
lí Mnichova Hradiště a pro dnešní 
dobu je cenné zejména skutečnos-
tí, že jako jeden z prvních fotografů 
systematicky zdokumentoval náš 
kraj. Fotografie ulic Mnichova Hra-
diště, okolních vesnic, Drábských 
světniček, hradu Valečova, Klokočky 
i zákoutí řeky Jizery dodnes ukazují 
původní podobu těchto známých  
a dodnes hojně navštěvovaných 
míst. Řadu fotografií také Ženíšek 

vybral pro vydání pohlednic, které 
jsou dodnes vyhledávány zejména 
sběrateli. 

Jeho pohlednice byly k dostání 
v jeho atelieru a papírnictví, které 
provozoval se svou ženou, ale pro-
hlédnout si je mohli i nově příchozí 
turisté prostřednictvím tabel, která 
Ženíšek veřejně vystavoval, a přispí-
val tak k popularizaci místního kraje. 
V Ženíškově pozůstalosti se zacho-
vala také řada osobních a rodinných 
fotografií, fotografie z rodinných vý-
letů i dalekých cest, z nichž velkou 
většinu můžete v současné muzejní 
expozici zhlédnout.

Výtvarník a autor

Ženíškův zájem o umění ovšem 
nebyl orientován pouze na oblast 
výtvarna a fotografie. Pozůstalost 
zachovaná v městském muzeu ob-
sahuje i bohaté doklady jeho tvorby 
z oblasti prózy, poezie i dramatu. 

Byla to především poezie, kte-
rou vstoupil na sklonku osmdesátých 
let na literární pole. Od sentimentál-
ně laděných básní vyzrál Ženíšek ke 
kupletům, satirám a parodiím, ačko-
liv v polovině devadesátých let složil 
také několik dekadentně laděných 
skladeb, ne nepodobných sbírce 
Stanislava Kostky Neumana „Sata-
nova sláva mezi námi“. V humorně 
laděných básních se pak často dotý-
kal nejrůznějších lidských vlastností, 
soužití mužů a žen a často se mů-
žeme setkat s motivy ryze vlaste-
neckými. Zápisníky, kam své rýmy 
zaznamenával, pak často bohatě 
ilustroval, většinou perokresbami. 

Ženíškovo dílo dramatické pak 
čítá veselohry i satiry, vážně laděná 
dramata i pohádkové hry pro děti. 
Je příznačné, že řada jeho dra-
matických děl se opírala o znalost 
místních reálií, což přinášelo řadu 
vtipných momentů a jeho hry pak 
nastudovalo několik ochotnických 
spolků. Jedním z nich byl i mnicho-
vohradišťský Tyl, který například 
roku 1913 inscenoval hru „Bílý dům“. 
O inspiraci místními poměry mluví 
už pouhé názvy dramat jako „Poklad 
na Valečově“ či „Poslední den Mni-

chova Hradiště“.
O tom, že měl Bedřich Ženíšek 

smysl pro humor a své spoluobča-
ny uměl svou tvorbou také pobavit, 
svědčí i další doklady zachované  
v jeho pozůstalosti. V Hradišti zná-
mými a mezi místními dodnes velmi 
oblíbenými se staly jeho karikatury 
zpodobňující náměstí. 

V první z nich, Mnichovo Hra-
diště budoucnosti, se nechal autor 
unést fantazií a zpodobnil náměstí 
v duchu verneovských představ. 
Pro dnešního diváka jsou na tomto 
obrázku zajímavé zejména reklam-
ní nápisy, které zachycují městské 
reálie z období autorova života.  
Svým způsobem má dnešku co říci 
i Nachmelený pozdrav z Mnichova 
Hradiště, neboť za sto let od jeho 
vytvoření zůstává počet pohostin-
ských zařízení na náměstí takřka 
nezměněný. Obě dvě pohlednice 
naše muzeum v letošním roce opět 
vydalo a návštěvníci si je mohou pro 
své potěšení zakoupit.

Slovní hříčky i vtipné komentáře 
k podobě města i jeho okolí často  
a rád vkládal do svých básní, z nichž 
řadu doplnil i o ilustrace. Například 
v době po skončení války vydal  
v nadšení ze vzniku nové republiky 
Opravenou rakouskou hymnu. Zají-
mavé jsou ovšem i jeho almanachy 
Baťoch plný humoru a Brumajzl, kde 
v intencích dobové reklamy humor-
nou formou propagoval obchodní 
aktivity svých spoluobčanů.

O osobnosti Bedřicha Ženíška 
na závěr uveďme, že by se o něm 
dalo napsat ještě daleko více, než 
nabízí omezený formát tohoto peri-
odika. Ani výsledky našeho bádání  
o jeho osobě a rodině nejsou zdale-
ka konečné a mnoho otázek týkají-
cích se jeho života zůstává nevyře-
šených a na odpověď teprve čeká. 

Jak již jste se ale mohli dozvě-
dět v minulých číslech Kamelotu, 
nabízí naše muzeum nově uprave-
nou expozici, která příběh tohoto ne-
obyčejného muže zprostředkovává 
všem návštěvníkům našeho muzea.

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Nové kluzné podložky pomáhají zvýšit 
bezpečí klientů Domova Modrý kámen

Domov Modrý kámen, mnichovo-
hradišťský poskytovatel sociálních 
služeb, zajišťuje pro své klienty 
nejen stravování, bydlení a péči.  
V letošním roce jsme se zaměřili na 
problematiku zvýšení bezpečnosti.

Do našeho domova se v po-
sledních letech přijímají hlavně 
klienti s velmi sníženou mírou so-
běstačnosti. Z tohoto důvodu jsme 
do všech lůžek v prvním a druhém 
patře zakoupili evakuační podložky. 
Tyto podložky zajistí rychlý přesun 
klienta, v případě požáru nebo jiné 
mimořádné události, do bezpečí. 

Princip je velmi jednoduchý. 
Nehořlavá kluzná podložka se slo-
ženými popruhy je trvale umístěna 
pod matrací. V případě nebezpečí 
stačí popruhy vytáhnout, šetrně jimi 
připoutat klienta k matraci a zahájit 
odsun z místa ohrožení.

S ohledem na počet členů per-
sonálu v poměru k počtu klientů, a to 
zejména v noci, je jasné, že proškolit 
jenom personál domova nestačilo.

Oslovila jsem Hasičský zá-
chranný sbor Mnichova Hradiště  
a jeho zástupce pozvala k nám do 
domova. Překvapení pak bylo na 

obou stranách, protože členové 
jednotky dosud tuto významnou po-
můcku neviděli a neznali. 

Celkem 14 hasičů včetně velite-
le se u nás v průběhu tří dnů vystří-
dalo a všichni si vzájemně na sobě 
podložku vyzkoušeli. Když zjistili, jak 
rychle a jednoduše s ní lze přepravit 
figuranta po schodech z druhého pa-
tra do přízemí, a to i s matrací, polš-
tářem a přikrývkou, nešetřili chválou. 

Zároveň se blíže seznámili 
s prostředím domova, s únikový-
mi východy a převzali si i aktuál-
ní operativní kartu s instrukcemi, 
jak se má v Domově postupovat  
v případě požáru. Hasiči se rovněž 
zajímali o zdravotní stav klientů  
a jak k nim v případě evakuace při-
stupovat, aby jim při upevňování po-
pruhů evakuační podložky neublížili.

Každopádně byla tato akce pří-
nosem pro obě zúčastněné strany  
a jistě pozitivně ovlivní bezpečí na-
šich klientů. Přesto stále klademe 
největší důraz nejen na požární pre-
venci, ale i na celkovou bezpečnost. 
Nezapomínáme, že štěstí přeje při-
praveným.

Marie Smutná, ředitelka 
Domova Modrý kámen

Hasiči testují evakuaci s novou podložkou. Foto: Iveta Čermáková

H I S T O R I E

Bedřich Ženíšek, člověk mnoha zájmů. Foto: Archiv Muzea města MH

Z osobností žijících na přelomu 
19. a 20. století v muzeu rádi při-
pomínáme Bedřicha Ženíška, kte-
rý byl bezesporu jedním z nejpo-
zoruhodnějších umělců tvořících 
v našem městě. Rádi upozorňu-
jeme na jeho mnohostrannost  
a činorodost, ve které by se mohl 
měřit i s takovým velikánem, ja-
kým byl Jára Cimrman. Na rozdíl 
od cimrmanovců však my ženíš-
kovci nemusíme pátrat po navždy 
ztracených pramenech a v bojích 
s pochybovači o Ženíškových 
zásluhách můžeme jeho kvality 
doložit úctyhodně zachovalou po-
zůstalostí, kterou v našem muzeu 
hrdě spravujeme. 



H I S T O R I E

Husovy oslavy v Mnichově Hradišti
Před 100 lety, v roce 1915, byl v Mnichově Hradiš-
ti v tehdejší Riegrově ulici, dnešní Husově, umístěn 
takzvaný Husův pomník. Nejedná se o pomník v pra-
vém slova smyslu, ale o pamětní kámen, na němž 
je vytesaný následující nápis: „Velikánu v životě  
i smrti Mistru Janu Husovi v paměť 500 letého výročí  
1415 – 1915.“

Zastavme se nejprve u po-
jmenování. Co se týče pomníku,  
v dobových písemnostech se pou-
žíval termín Husův pomník, Husův 
památník, ale i Husův kámen. Také 
výraz oslavy se jaksi nehodí k při-
pomínce něčí smrti, ale charakter 
vzpomínkových akcí byl vždy oprav-
du spíše oslavný. Jan Hus byl při-
pomínán jako výjimečná osobnost, 
myslitel, člověk pevného charakteru 
a bojovník za pravdu. Prameny proto 
mluví vždy o Husových oslavách.

Husův kámen byl osazen ve vá-
lečném roce 1915

Ale vraťme se k pomníku.  
O jeho instalaci se zasloužil Vzdě-
lávací sbor pro okres mnichovohra-
dišťský. Tato instituce byla založena 
v roce 1906 a existovala do roku 
1933. K hlavní náplni její činnosti 
patřila podpora knihoven a čítáren,  
ochotnických divadelních souborů, 
pořádání přednášek, ale i výletů  
a zábav. Vytčeným cílem bylo „po-
vznesení lidového vzdělání“. Jejími 
členy byli jak jednotlivci z Mnichova 
Hradiště i z okolí, tak obce, spolky 
a instituce.

Na rok 1915, při příležitosti 
500. výročí Husovy smrti, připravo-
val sbor původně velkolepé oslavy. 
Vzhledem k těžké válečné době 
však byly omezeny pouze na osaze-
ní kamene a také dvou takzvaných 
Husových lip. O jejich vysazení se 
postaral místní Okrašlovací spo-
lek. Kolem pomníku byl plánován 
okrasný sad, ten však brzy ustoupil 
výstavbě rodinných domků. 

Proč bylo vybráno pro pomník 
právě toto místo, se zatím zjistit 
nepodařilo. Stejně tak místo, kde 
původně stávaly lípy. Dokumenty 
zmiňují západní stranu ulice. Mů-
žeme se tedy domnívat, že to bylo 
v místě na křižovatce ulic Husovy, 
Boženy Němcové a Turnovské, tam, 
kde dnes roste lípa jediná. Ta stáva-
jící však byla vysazena v roce 1933 
při příležitosti 60. narozenin politika 
Antonína Švehly. 

V Mnichově Hradišti bylo výročí 

Husovy smrti připomínáno už mno-
hem dříve než v roce 1915. První 
zprávy o oslavách se v regionálním 
tisku objevují od konce 19. století.

Průběh Husových oslav se během 
let výrazně neměnil

Poměrně podrobně informují 
Mladoboleslavské listy například  
o oslavě v roce 1902. Na organiza-
ci akce se podílel především Sokol 
a městská rada, ale i další spolky, 
zvláště dělnický národně sociální 
spolek Arnold. Program byl zahájen 
v zahradě tehdy velmi oblíbeného 
hostince U Černého orla (na jeho 
místě dnes stojí budova pošty), byly 
proneseny projevy a vystoupil pě-
vecký sbor. Místní ochotnický diva-
delní spolek Tyl předvedl živý obraz 
podle Brožíkova díla Jan Hus před 
koncilem kostnickým. 

Velká oslava se konala v roce 
1905, jejím pořadatelem byl opět So-
kol ve spolupráci s jinými vlastenec-
kými spolky. Účastníci se sešli před 
dívčí školou (v dnešní Sokolovské 
ulici) a průvod, v jehož čele šli čle-
nové městské rady a kapela Sokola, 
došel na náměstí před radnici, kde 
promluvil starosta města dr. Šebor  
a vystoupil Zpěvácký spolek Sme-
tana. Poté průvod, jehož účastníci 
nesli rozsvícené lampiony, znovu 
obešel náměstí a rozpustil se. Je 
nutné podotknout, že celé město 
bylo osvětleno a vyzdobeno. 

Také v roce 1913 pořádal Huso-
vy oslavy mnichovohradišťský Sokol 
společně s městskou radou.  Pod ži-
dovským hřbitovem v Klášterské ulici 
byla tehdy zapálena vatra, ke které 
směřoval z náměstí průvod účastní-
ků. U ohně byly proneseny projevy 
starosty města Dusila i zástupce 
Ústřední Matice školské. Účastníci 
zpívali národní písně, celé město 
bylo opět osvětleno.

Mučedníka si nepřipomínalo zda-
leka jen Hradiště

Akce připomínající výročí Hu-
sovy smrti se konaly samozřejmě 

nejen v Mnichově Hradišti, ale  
i v okolních městech a vesnicích. Pra-
vidlem bývaly v Mladé Boleslavi, Bělé 
pod Bezdězem a Turnově, ale máme 
je doloženy i v menších obcích –  
v Kněžmostě, na Klášteře, ve Vese-

lé, v Loukovci i jinde. Jejich charak-
ter býval velmi podobný. Konala se 
přednáška o Janu Husovi, předná-
šejícím byl velmi často člen Vzdě-
lávací sboru nebo Matice školské, 
opakovaně se objevují jména učitelů 
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Roku 1722 zřídila čerstvě 
ovdovělá hraběnka Marie Markéta  
z Valdštejna trvalou nadaci na procesí  
k soše sv. Anny, a protože kapacita 
kostela již nepostačovala, rozhodla 
se tato zbožná žena rozšířit jeho 
prostor v letech 1721–1724 o kapli 

Památník Jana Husa v Mnichově Hradišti ve 20. letech 20. století. Foto: 2x Archiv Muzea města MH

Františka Hakena nebo Eduarda 
Kruliše, a poté byl zapálen oheň.

Zajímavé informace máme  
z roku 1914, kdy pořádalo Sdružení 
dorostu českého venkova v okrese 
mnichovohradišťském vzpomínku na 
Mužském. Původně se akce měla 
odehrát v přírodě na vrchu Mužský, 
ale vzhledem k nepříznivému počasí 
byla přesunuta do místního hostin-
ce u Abrahamů. Po přednášce dr. 
Herolda o mistru Janu Husovi bylo 
diskutováno o postavení Husova 
pomníku. Z diskuse vzešly dva ná-
vrhy, pomník měl být postaven buď 
na vrchu Mužský, nebo na náměstí  
v Mnichově Hradišti. Jaká byla sku-
tečnost, je zmíněno výše.

Připomeňme, že v den Husova 
výročí bývala pořádána také sbírka 
na Husův fond, z něhož byla posky-
tována podpora chudým studentům 
studujícím na českých vysokých 
školách v Praze.

Ani v době první republiky se 
charakter Husových oslav příliš 
nezměnil. Pořádaly se většinou  
v předvečer, tedy 5. července. Orga-
nizátorem bývala Osvětová beseda 
spolu s dalšími spolky, záštitu nad 
akcí přebírala městská rada. 

Účastníci oslav se shromažďo-
vali většinou u sokolovny a společně 
v průvodu pak odcházeli na náměs-
tí, kde vyslechli projev některého  
z představitelů města či pozvaných 
hostů. Několikrát vystoupil s před-
náškou o Janu Husovi univerzitní 
profesor Jiří Klíma, jehož otec pů-
sobil v Mnichově Hradišti od 60. 
do 80. let 19. století jako učitel. Po 
projevech se shromáždění opět  
v průvodu odebrali k Husovu památ-

níku, kde většinou vyslechli básně  
a písně věnované Husovi. Recitovali 
žáci škol, hudební složku obstarával 
místní pěvecký sbor Smetana. 

V době konání akce bývalo 
město ozdobeno prapory a oby-
vatelé byli vyzýváni, aby rozsvítili 
okna ve svých domech. Děti větši-
nou nosily v průvodech lampiony.  
V průběhu let docházelo pouze  
k drobným obměnám zažitého pro-
gramu. Někdy se účastníci scházeli 
u dívčí školy a šli pouze k Husovu 
kameni. V roce1929 končil program 
na Bubnu (dnešní Vrchlického ná-
vrší), kde byla zapálena hranice,  
v roce1935 bylo zakončení a vatra 
na Horce v Husově aleji.

V letech 1925 a 1926 byla vzpo-
mínka na Jana Husa spojena s při-
pomínkou osobnosti Václava Budov-
ce z Budova a dalších popravených 
na Staroměstském náměstí v roce 
1621. V roce 1926 se také oslavy 
nepořádaly obvyklého 5. července, 
ale již 26. června. Důvodem bylo ko-
nání všesokolského sletu v prvních 
červencových dnech a očekávaná 
účast velkého počtu mnichovohra-
dišťských sokolů a občanů v Praze. 

Výjimku v charakteru oslav tvořil 
rok 1919, kdy se slavnost odehrá-
la v neděli 6. července odpoledne  
v zámecké zahradě. Byla spojena  
s koncertem městské kapely Bohu-
mila Slavíka a možností prohlídky 
zámku. Výtěžek ze vstupného byl 
použit na charitativní účely – ve pro-
spěch jeslí a knihovny.

V roce 1939 z důvodů zřejmě 
politických se konala pouze piet-
ní vzpomínka u Husova kamene  
a vedení města vyzvalo občany, aby  
k pomníčku položili prostý kvítek.

Mnichovo Hradiště si Husovu pa-
mátku připomene 6. července

V letošním roce, v roce 600. 
výročí Husovy smrti, se vedení 
města společně s městským mu-
zeem rozhodlo uspořádat pietní 
vzpomínkovou akci. Uskuteční se 
6. července v 17 hodin v kostele sv. 
Jakuba. Po promluvě evangelického 
faráře Ondřeje Halamy se účastníci 
vydají k Husově památníku na Ha-
beši. Zde o tradici Husových oslav  
ve městě promluví starosta Ondřej 
Lochman. Akce bude doplněna hu-
debním vystoupením a přednesem 
úryvků z Husových listů.

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Svatoanenská pouť před sto lety 
zasvěcenou právě sv. Anně. Podle 
J. V. Šimáka přicházelo v dobách 
největšího rozmachu místních poutí 
do města až 20 tisíc osob. 

Důležitou součástí byla samo-
zřejmě mše s velkolepým hudebním 
doprovodem. Většina autorů, kteří 
nám zanechali vzpomínku na to, jak 
pouť na konci 19. a na počátku 20. 
století vypadala, však věnovala svou 
pozornost doprovodnému programu, 
který se odbýval na prostranství 
před kostelem, zvaném V lípách. 

K dostání zde byly růžence, 
svaté obrázky či sošky a další drob-
né předměty, děti a mládež si mohly 
koupit máčené okurky, sladké perní-
ky či takzvaná husí hovínka (paml-
sky z nepečeného, hodně kořeněné-
ho těsta). Nechyběly také houpačky, 
kolotoč, střelnice či panoptikum. Ke 

koloritu pouti patřil zvuk flašinetů, 
zpěv kramářských písní a pokřiková-
ní prodavačů. 

Teplého počasí využívala také 
většina rodáků, známých a příbuz-
ných, kteří do Hradiště mířili za 
svými blízkými. V pondělí po pouti 
zůstaly krámy zavřené; k obědu se 
podávala v řadě domácností vep-
řová pečeně, řízky, sekaná, králík 
či husí pečínka. Odpoledne se na 
náměstí konal koncert místní kapely 
a část posluchačů se poté přemístila 
do hostince v Podhněvoucicích, kde 
opět hrála hudba a kde se tančilo. 
Jak je vidět, světský rozměr pouti 
byl nezanedbatelnou součástí již  
v dobách před více než sto lety. 

Lenka Procházková, 
historička

Mnichovohradišťské poutě mají 
dlouhou tradici: roku 1713 se 
městu vyhnula morová rána, kte-
rá měla v Čechách na svědomí 
veliké množství lidských životů. 
Věřilo se, že se tak stalo zásluhou 
sv. Anny, patronky obce. Valdštej-
nové tehdy nechali postavit před 
kostel sv. Tří králů sochu jmeno-
vané světice, která se díky do-
mnělému zázraku stala předmě-
tem úcty, a od té doby začala do 
města proudit procesí poutníků. 

Věnujete se regionální 
historii? Nabízíme prostor

Mnichovo Hradiště je městem  
s dlouhou a pestrou minulostí, měs-
tem, které zrodilo osobnosti nadregi-
onálního významu, městem, kde se 
psala evropská historie. 

V každém vydání tohoto zpravo-
daje je mnichovohradišťské historii 
věnován nezanedbatelný prostor. 
Dosud v této rubrice svými články 
přispívali pouze profesionální histo-
rici a muzejníci, budeme však rádi, 
pokud se kolem Kamelotu vytvoří 
okruh dalších, třeba amatérských 
badatelů. Právě těm nabízíme pro-
stor, kde mohou prezentovat výsled-
ky svého bádání v archivních mate-
riálech a odborné literatuře.

Chcete-li se s námi podělit o své 
články, napište nám na kamelot@
mnhradiste.cz.

Redakce



Sezemice slavily devět set let
V letošním roce si Sezemice při-
pomínají výročí 900 let od první 
písemné zmínky o obci. V závěru 
loňského roku byla k této příležitosti 
vydána publikace „Sezemice MCXV-
-MMXV, Příběh pojizerské vesnice“, 
na jejímž vzniku se podílela řada 
renomovaných regionálních histori-
ků. Kromě zmíněné knihy o historii 
a životě obce mají nyní Sezemice 
také vlastní znak a vlajku, které jim 
na míru navrhl Pavel Sosnovec, ale 
i přehledný informační panel na ná-
vsi.

Oslavy vyvrcholily v sobotu  
13. června. Program začal slavnost-
ní mší v kostele sv. Bartoloměje. Po 
jejím ukončení se vydal průvod na 
náves, kde mnichovohradišťský du-
chovní P. Pavel Mach požehnal nové 
vlajce a znaku. 

Po projevech starosty obce Jo-
sefa Černého, starosty hasičů Fran-
tiška Lukeše a náměstka hejtmana 
Středočeského kraje pro regionální 
rozvoj Karla Horčičky byla odhalena 
pamětní deska místním legionářům 
a padlým v první světové válce. Dal-
ší dvě nově odhalené pamětní des-
ky umístěné na zdi obecního úřadu 
připomínají významné rodáky – Sta-
nislava Libenského, světově proslu-
lého sklářského výtvarníka, a Jiřího 
Prádlera, výraznou postavu českého 
medailérství.

U příležitosti kulatého výročí 
byla v místní škole také zahájena 
výstava dokreslující obrázek života 
v minulých dobách. Výstava se vě-
nuje především zásadním tématům 
obce – škole, hasičům, zeměděl-
ství, významným rodákům, ale také 
každodennímu životu vesnice. Po 
předchozí dohodě (tel. 604 122 918) 

je možné prohlédnout si výstavu  
v průběhu celých prázdnin.

Kromě výročí obce se letos  
v Sezemicích slaví také 130. výročí 
založení místního sboru dobrovol-
ných hasičů. Na oslavách předvedli 
svou připravenost v boji proti ohni-
vému živlu nejmladší členové sboru, 
když uhasili papírovou chaloupku 
umístěnou uprostřed návesního 
kalu. Ukázali tak místním, že ochra-
na obce je a bude v dobrých rukou.

Sezemičtí oslavovali za dopro-
vodu hudby dlouho do noci. Měli 

také co, jejich obec patří k nejstarším  
v regionu. Existují ale ještě další 
důvody, proč být hrdým občanem 
Sezemic. Je to soudržnost a po-
spolitost místních, která se mimo 
jiné ukázala při přípravách letošních 
oslav, do kterých se pod vedením 
Dobroslavy Lukešové zapojili všich-
ni. Atmosféra, která zde vládne, je 
zkrátka nezaměnitelná. Je mi ctí, že 
jsem se oslav i jejich příprav mohla 
zúčastnit!

Kateřina Vítová

Mladí hasiči ze Sezemic v akci (nahoře) a žehnání nové obecní vlajce a znaku 
(dole). Foto: Kateřina Vítová a Pavel Sosnovec

Spolek rodáků na výletě v Sobotce
Že v našem městě působí již téměř 
čtvrtstoletí znovuobnovený Spolek 
rodáků a přátel Mnichova Hradiště 
a okolí (SRPMH), nemusím mož-
ná mnoha lidem připomínat. Čas 
od času o sobě naše sdružení dá 
vědět nějakou prezentací či výsta-
vou starých fotografií a materiálů 
z vlastního archivu či sbírek členů. 
V současnosti spolek čítá zhruba 
dvacítku členů, většinou jde o osoby 
dříve narozené. Spolek se schází 
pravidelně, prezentuje se také na 
Facebooku.

Abychom jen neseděli takříka-
jíc doma a neprobírali se zašlými 
fotkami a kronikami, napadlo nás 
uspořádat výlet. Rozhodnutí pad-
lo na nedalekou Sobotku, kde se  
v tu dobu konala zajímavá výstava 
v Šolcově statku. Ráno v den výle-
tu se nás na autobusové zastávce 
(využili jsme běžné linkové dopravy) 
sešlo celkem dvanáct, po příjezdu 
autobusu jsme zakoupili hromadnou 
jízdenku a vyrazili jsme. Myslím, že 
mohu prozradit, že nejstarší účastni-
ci zájezdu, naší člence, bylo 86 let  
a výlet zvládla v pohodě. 

Na náměstí v Sobotce jsme 
přistáli před desátou a v blízkém 
Šolcově statku nás již očekávali. 
Minigalerie na statku hostila vý-
stavu „Baráčníci – národní kroje, 
baráčnické symboly“ a k tomu jako 
průvodkyně na slovo vzatá nám byla 
doporučena Božena Švarcová ze 
sobotecké Obce baráčníků. Zároveň 

s ní do galerie dorazil i námi přizva-
ný Josef Jindra, známý sobotecký 
básník, mimo jiné též baráčník, ale 
zejména člověk, který toho pro kultu-
ru Sobotky a regionu mnoho udělal.

Dozvěděli jsme se mnohé zají-
mavosti o historii jak statku samotné-
ho, tak baráčníků, tetička Švarcová 
(baráčníci se oslovují „sousede“  
a „tetičko“) nám představila zde 
vystavené kroje, materiály, kroniky  
a popovídala si s námi; Josef Jindra 
přidal zajímavosti ze sobotecké his-
torie i zdejšího života současného – 
podepsal také některým zájemcům 
několik vydání svých sbírek básní.

Po dobrém obědě v místním 
hotelu na náměstí jsme někteří 
uvažovali i o výpravě na zámeček 
Humprecht, ale počasí nám moc 
nepřálo, spustil se déšť, a tak jsme 
raději Humprecht vyměnili za mno-

hem bližší knihovnu Fráni Šrámka 
s malou galerií, kde byly k vidění 
snímky z dění v Sobotce a okolí  
z období května 1945. Příjemný azyl 
nám poskytlo i místní infocentrum. 
Následně jsme si prošli i památník  
v domě Fráni Šrámka. Před odjez-
dem ještě volný rozchod, pro většinu 
to znamenalo procházku náměstím 
a blízkým okolím, obhlídku obchodů 
nebo posezení v místní vyhlášené 
cukrárně.

Cesta domů, opět autobusem, 
utekla jako voda a už nyní se těšíme 
na další výlet, který plánujeme na 
podzimní čas. Návštěva Sobotky se 
všem moc líbila, a tak příště nevá-
hejte a pojeďte také s námi, pozvání 
samozřejmě platí i pro nečleny spol-
ku.

Martina Bachová

Oslavy jubilea: první zmínka 
o Loukovci je stará osm století
Oslavy 800 let obce Loukovec se 
konaly ve dnech 19. a 20. června.  
V předvečer sobotních oslav byl 
uspořádán v přeplněném místním 
kostele Povýšení sv. Kříže koncert 
skupiny Spirituál kvintet, který měl 
veliký úspěch. 

Druhý den, 20. června, se  
v témže kostele konala mše svatá za 
zemřelé rodáky, školáky a občany 
Loukovce. Poté návštěvníci oslav 
přešli na rozcestí silnic ke Korytům  
a k Loukovu, kde stojí od 19. století 
na pískovcovém podstavci křížek, 
který byl v roce 2012 rekonstruován 
a znovu pozlacen. Zde se konalo 
jeho vysvěcení administrátorem 
excurrendo P. Michaelem Františ-
kem Schnitterem O. Praem z Přepeř.

Hlavní program oslav začal ve 
14 hodin před zrekonstruovanou 
hasičskou zbrojnicí. Ve spolupráci  
s místním hasičským sborem a So-
kolem Loukovec bylo postaveno po-
dium a několik velkých stanů se stoly 
a lavicemi. Po úvodním slově staros-
ty obce Tomáše Patočky, který při-
vítal všechny přítomné, následoval 
projev starostky Sokola Drahomíry 
Mužíčkové a starosty Sboru dob-
rovolných hasičů Luďka Dvořáka. 
Nechyběl také rozhovor s autorkou 
knihy Loukovec v historii, která byla 
vydána při příležitosti oslav 800 let 
obce, Helenou Průškovou. Hodinový 
pěvecký a taneční program základní 
a mateřské školy se všem přítom-
ným velice líbil a děti byly odměněny 
velkým potleskem.

Přestože se očekávalo, že by 
dle předpovědi mohl déšť narušit 

průběh oslav, počasí vyšlo. Návštěv-
níci se občerstvovali nápoji, klobá-
sami, pečeným masem a kančím 
gulášem, který se podával v sále 
hasičské zbrojnice. 

Kromě knihy Loukovec v historii 
se v jednom stánku prodávaly upo-
mínkové předměty na tuto slavnost: 
hrníčky se znakem Loukovce, trička, 
klíčenky, perníky, kalendáře, samo-
lepky a pohlednice se současným  
i historickým vyobrazením obce. 
Program obohatilo i vystoupení ně-
kolika kategorií mažoretek Perliček  
z Turnova a vystoupení souboru Fu-
riant s Českou besedou sklidilo také 
velký úspěch. 

Jedním z největších lákadel 
odpoledne byla loukovecká skupina 
The Silver Strings, která vystoupila 
po 42 letech. Velký zájem byl též 

o projížďku kočárem po Loukovci, 
kterou zajišťovala stáj Kateřina pana 
Hladíka z Hrdlořez. Až do časných 
ranních hodin hrála k tanci a posle-
chu skupina Difur Band.

Oslavy 800 let první písem-
né zmínky o Loukovci, kterých se 
zúčastnilo přes 500 lidí, se velice 
vydařily. Je nutné poděkovat všem, 
kteří se o organizaci oslav zasloužili, 
zvláště zastupitelům obce Louko-
vec v čele se starostou Tomášem 
Patočkou, Sboru dobrovolných ha-
sičů Loukovec a Sokolu Loukovec, 
ale i sponzorům a mnoha dalším 
občanům a rodinám z Loukovce, 
kteří přispěli finančně, materiálně  
i organizačně k úspěchu této velice 
vydařené akce.

Helena Průšková
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Kostel Povýšení sv. Kříže se před koncertem skupiny Spirituál kvintet zaplnil 
do posledního místa.

Městský zpravodaj je otevřený nejen 
čtenářským příspěvkům, ale také 
podnikatelům. Všeobecné podmín-
ky pro zadávání inzerce i konkrétní 
ceník naleznete na webových strán-
kách města, případně můžete kon-
taktovat Ing. Danu Stránskou (dana.
stranska@mnhradiste.cz).

Chcete v Kamelotu 
inzerovat?


