
Jiráskova ulice patří mezi nejvíce 
využívané komunikace ve městě. 
Tuto ulici spojující centrum města  
s rychlostní komunikací R10 využívá 
během týdne snad každý občan na-
šeho města. Její oprava se zdála být 
v nedohlednu, neboť nový dotační 
program EU 2014 – 2020 nepočítá 
s podporou místních komunikací. 
Na poslední chvíli byla ale vyhláše-
na dotační výzva z nedočerpaných 
prostředků z minulého období 2007 
– 2013. 

Jiráskova ulice právě získává
nový asfalt i nasvícené přechody

V dubnu jsme zažádali o dotaci 
ve výši pět milionů korun, kterou se 
podařilo pro město získat. Zmíněná 
částka pokryje 80 procent nákladů 
na nový asfalt, úpravy křižovatek, 
zvelebení chodníků, nasvícení pře-
chodů a to v délce 500 metrů. Jde  
o úsek od křižovatky s ulicí Turnov-
ská až k železničnímu přejezdu.

Pokud chceme naše město 
zvelebovat, je potřeba využívat 
příležitostí, často i za cenu stresů, 
aby se vše stihlo včas. Zde musím 

ÚŘAD
Na městském úřadě dochá-
zí k personálním změnám. 
Kdo odchází a kdo naopak 
začal úřadovat? Přinášíme 
komentář vedení města.
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HASIČI
Místní sbor dobrovolných 
hasičů letos oslaví 140 let. 
Jaké oslavy hasiči chystají 
a jak hodnotí letošní ex-
trémně horké léto?
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Je za námi opět jedno velmi horké léto. Také proto zářijový Kame-
lot přináší rozhovor s našimi hasiči, kteří během léta hasili pole 
i lesy téměř denně. Za vedení města bych jim rád poděkoval za 
velké nasazení. 

Kromě ochlazení přináší konec léta také řadu nových investic. 
V této souvislosti Vás až do konce října čeká omezení v Jiráskově 
ulici. Na podzim však bude odměnou za Vaši trpělivost nový asfalt 
i bezpečné křižovatky. Rozbíhá se také zateplování škol, které se 
bohužel kvůli pozdě vyhlášeným dotacím nedalo realizovat přes 
léto, kdy si žáci užívali volna na prázdninách. Bezpečnější křižo-
vatku s novými chodníky získá i křižovatka ulic Studentské a Na 
Kamenci. 

Září navíc rozhodně nebude patřit mezi měsíce, kdy nebude 
v Hradišti kam vyrazit za kulturou. Na dalších stránkách najdete 
pozvánky na oslavu 140. výročí dobrovolných hasičů, v průbě-
hu téhož víkendu oživí areál bývalého letního kina druhý ročník 
festivalu No Waves a o týden později centrum města čeká velká 
Sousedská slavnost. Všechny akce podpoří město finančně či or-
ganizačně.

 Organizátorům těchto akcí bych chtěl poděkovat za jejich 
nadšení a dobrovolnou práci. Vám všem přeji příjemné babí léto  
a školákům hezký začátek nového školního roku.

Ondřej Lochman, starosta města

JE ZA NÁMI 
HORKÉ LÉTO

   ZÁŘÍ 2015 15 Kč

ŽELEZNICE
Do města přijel první vlak 
přesně před 150 lety. Ve 
svém článku poodhalil nej-
starší minulost zdejší že-
leznice Vratislav Šverma. 
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podotknout, že pro získání dotace  
i samotnou realizaci udělalo jak ve-
dení města, tak zaměstnanci úřadu 
města, kterých se stavba dotýká, 
maximum. Chtěl bych těmto zaměst-
nancům poděkovat za výbornou prá-
ci, kterou v rámci napjatých termínů 
odvádějí.

Faktem je, že termíny jsou 
opravdu napjaté, a proto může do-
cházet k nedorozuměním při realiza-
ci stavby, která bude omezovat jak 
chodce, tak řidiče.                     ...3

ve volnočasovém centru se besedovalo S UPÍREM

Nejen o darování krve, ale také o Mezinárodní konzervatoři Praha, kde oba vyučují, nebo o zážitcích spojených s legendárními hereckými kolegy 
vyprávěli hosté, s nimiž uspořádal Spokojený domov besedu ve Volnočasovém centru. Pozvání tentokrát přijal Václav Knop, oficiální tvář Spokojeného 
domova, a Václav Upír Krejčí, který vyprávěním vtipů, historek a zpěvem vlastních písní potvrdil svou pověst něžného blázna. Mezi hosty bylo možné 
spatřit také studenta herectví Štěpána Tučka, který se na své učitele rovněž přišel podívat. Foto: Redakce

776 883 744 www.comfeel.cz
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Sousedská slavnost se blíží
„Člověk snáze pozná vesmír než 
svého souseda,“ napsal spisovatel 
Erich Maria Remarque. Jenže to 
nemusí být tak docela pravda. Na 
sobotu 19. září se chystá sousedská 
slavnost, která ovládne celé Masary-
kovo náměstí a Palackého ulici. 

Bude se povídat o knihách, 
historii, zdraví nebo vaření, hrát des-

kové hry, ochutnávat občerstvení, 
zpívat a veselit se. Účast už přislí-
bila celá řada městských institucí,  
z nichž některé připravují vlastní 
program.

Je jen na vás, jestli sousedská 
slavnost bude mít ten pravý charak-
ter. Jedno je však jisté, s každým 
hostem bude lepší.   ...9

Sezóna začíná
Fotbalové áčko naskakuje do 
krajského přeboru. Jak se se-
stava doplněná o mladé hráče 
z dorostu přes léto sehrála a jak 
se jí vedlo během přípravných 
zápasů. Zdaleka nejen o letní 
přípravě prvního týmů se dočtete 
v tomto vydání.                ...8
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Zastupitelstvo města se sejde po prázdninách po-
prvé k jednání v pondělí 7. září 2015. V sále mni-
chovohradišťského kina v ulici Ivana Olbrachta 
začne zasedání jako tradičně v 17 hodin. 

Na programu budou majetkové záležitosti, 
kontrola plnění investic vytyčených na letošní rok  
a další záležitosti. 

Jednání zastupitelstva je veřejné a hosté z řad 
veřejnosti jsou vřele vítáni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

K personálním změnám na městském úřadě

Začala soutěž Sběrný dvůr roku
Právě začíná další ročník soutěže 
Sběrný dvůr roku 2015, jejímž cílem 
je najít v České republice nejlepší 
sběrný dvůr, tedy takový s širokým 
rozsahem odebíraných komodit, co 
možná nejdostupnější, s vyhovující 
otvírací dobou a s ochotnou obslu-
hou.

Soutěž „Sběrný dvůr roku“ pro-
bíhá do konce října 2015, a to for-
mou hodnocení široké veřejnosti, 
která může pro své favority hlasovat 
na internetové stránce www.sberne-
-dvory.cz. 

V listopadu bude při závěreč-
ném vyhodnocení přihlédnuto také 

k počtu komodit, které sběrný dvůr 
sbírá, a k množství zpětně odebra-
ného elektrozařízení.

Vítězi se stanou dva sběrné 
dvory, které vyhrají ve dvou vyhlá-
šených kategoriích podle počtu oby-
vatel. Nejlepší sběrný dvůr v obci do 
deseti tisíc obyvatel získá finanční 
odměnu 30 tisíc korun, nejlepší za-
řízení ve městě nad deset tisíc oby-
vatel získá 50 tisíc korun.

Všichni hlasující se navíc mo-
hou zúčastnit slosování o hodnotné 
ceny.

Svatava Bukvičková

V každé organizaci dochází  
v určitých obdobích k obměně za-
městnanců. Některé proměny jsou 
přirozené, jiné vyvolané proměnou 
ve vedení. Nejinak je tomu na měst-
ském úřadě, kde působí 60 zaměst-
nanců zajišťujících služby a agendy 
nejen pro město, ale také pro okolní 
obce v rámci pověřené obce s rozší-
řenou působností. 

V květnu byla do funkce jme-
nována nová tajemnice města paní 
Kamila Galetková. Tím současně 
proběhla úspora jednoho pracovní-
ho místa. 

Na začátku června byl ukončen 
pracovní poměr na dobu určitou (do 

1. června 2015) pana Martina Ra-
meše, který byl zařazen k vyřizování 
agendy přestupků a pro jehož pozici 
se podařilo získat dotaci z Evrop-
ského sociálního fondu a Státního 
rozpočtu ČR. 

Ke konci června se rozhodl 
ukončit svou práci pro město člen 
jednotky Městské policie Mnichovo 
Hradiště pan Gustav Schwarzer, 
který odešel do privátní sféry. Ke 
stejnému datu učinila tentýž krok ve-
doucí odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví paní Jitka Altmanová, která 
po 13 letech kvalitní práce přikročila 
ke změně svého dalšího profesního 
směřování. 

V prvním pololetí se na výpo-
moc úřadu vrátila z rodičovské do-
volené paní Lenka Zikmundová za-
jišťující agendu památek. Dohodou 
byl ze zdravotních důvodů začátkem 
srpna ukončen pracovní poměr dlou-
holeté zaměstnankyně úřadu paní 
Hany Bartoňové, která vedla odbor 
vnitřních věcí. Tímto krokem se ote-
vřel prostor pro vypsání výběrového 
řízení na obsazení pozice vedoucí-
ho odboru během podzimu. 

Se závěrem července se roz-
hodl ukončit spolupráci s městem 
náčelník městské policie pan Fran-
tišek Rameš. Na tuto pozici bylo již 
vypsáno výběrové řízení. 

Všechny personální změny byly 
projednány radou města na začátku 
srpna, 31. srpna pak byl na radě 
města diskutován nový organizační 
řád městského úřadu. Jedná se však 
především o proměnu agend a po-
sílení role samosprávy. Většina od-
borů zůstane bez výrazných změn.

Všem zaměstnancům, kteří od-
cházejí, děkujeme za jejich odvede-
nou práci pro město, přejeme pevné 
zdraví a hodně pracovních úspěchů 
v novém působišti.

Ondřej Lochman, starosta města,
Jiří Bína, místostarosta,

Kamila Galetková, tajemnice
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Město má nového architekta, stal se jím Jakub Chuchlík
Po téměř šesti letech došlo ke změ-
ně na postu architekta města. Ing. 
arch. Richard Černý, který funkci 
zastával až do letošního roku, byl 
v srpnu nahrazen MgA. Jakubem 
Chuchlíkem, rodákem z Jablonce 
nad Nisou. K personální změně do-
šlo kvůli souběhu dvou funkcí nyní 
již bývalého architekta, který by byl 
současně architektem města a zá-
roveň pořizovatelem nového územ-
ního plánu.

Po dohodě o ukončení činnosti, 
kterou město s Richardem Černým 
uzavřelo k 1. srpnu, bylo v červnu 
radou města vyhlášeno dvoukolové 
výběrové řízení, z něhož měl vyjít 
architekt nový. Na řízení dohlížela 

hodnotící komise, jejímž předsedou 
byl jmenován Ing. arch. Petr Klápště, 
Ph.D.

Na prvním jednání hodnotící ko-
mise, která do uzávěrky 7. července 
obdržela celkem sedm nabídek, byla 
provedena jejich kontrola. Po indi-
viduálním hodnocení jednotlivých 
nabídek proběhla druhá schůzka, 
na které již komise stanovila pořadí 
uchazečů na prvních třech místech 
pro druhé kolo výběrového řízení. 
Tím byl pohovor. K němu byli po-
zváni architekti Hilpert, Chuchlík  
a Balda. 

Z dvoudenních pohovorů zamě-
řených zejména na architekturu a 
urbanismus města, územní a strate-

gický plán, procesy řešení veřejného 
prostranství apod., vzešlo z hodno-
tící komise doporučení na konečné 
pořadí uchazečů: 1. MgA. Jakub 
Chuchlík, 2. Ing. arch. Martin Hilpert, 
3. Ing. arch. Vladimír Balda. Toto 
doporučení rada města na svém za-
sedání 13. července respektovala a 
uvedené pořadí uchazečů schválila.

Jablonecký rodák a absol-
vent VŠUP Praha Jakub Chuchlík 
(*1983) se ujal agendy městského 
architekta 1. srpna. Konzultace pro 
veřejnost budou zřejmě zachovány 
stejné jako dosud, tedy pondělky v 
sudých týdnech, od 15 do 17 hodin.

Redakce
MgA. Jakub Chuchlík.

Návštěva ve Veselé: nová klubovna sportovního klubu, 
autobusová zastávka a stížnosti obyvatel na rybník
Třetí setkání vedení města se zá-
stupci místních částí se uskutečnilo 
30. června ve Veselé. Starosta, mís-
tostarosta, někteří radní, zaměst-
nanci městského úřadu zabývající 
se investicemi či velitel městské po-
licie se setkali s  osadním výborem, 
probrali celou řadu plánovaných 
investic, problémů a důkladně si 
největší místní část čítající aktuálně 
586 obyvatel prohlédli.

Přítomní se setkali za objek-
tem základní a mateřské školy, kde 
mluvili nejprve o případné výstavbě 
klubovny sportovního klubu. Proti 
představenému návrhu neměli ředi-
telé obou zařízení námitek. Pouze 
ředitelka mateřské školy upozorni-
la na to, aby i po realizaci projektu 
zůstala zahrada o takové výměře, 
jakou na počet dětí vyžaduje hygie-

nická norma. Během prohlídky školy 
včetně podkroví se hovořilo přede-
vším o chystaném plánu zateplení 
školní budovy.

Hřiště za školou by rádi aktivněji 
využívali dobrovolní hasiči, které plo-
chu rovněž třikrát do roka sekají. Ti 
žádají o oplocení hřiště a o vytvoření 
závodní dráhy na trénink požárního 
sportu.  Nejprve je ovšem potřebné 
dohodnout se na dlouhodobém pro-
nájmu s vlastníkem hřiště, kterým je 
TJ Sokol.

Dále kroky celé skupiny vedly 
na hřbitov. Osadní výbor upozornil 
velitele městské policie na krádeže, 
ke kterým zde dochází. Po domluvě 
projde hřbitov kosmetickými úpra-
vami – cestičky budou ošetřeny 
herbicidem, studna a její okolí pro-
jde úpravou a bude se pokračovat  

v úpravě zeleně.
Cestou k autobusové zastávce 

byl předmětem hovoru chodník před 
provozovnou Hammer Press. Místní 
požadují jeho rozšíření, s  úpravou 
se počítá v návrhu projektové do-
kumentace průtahu 610/II. Nová 
autobusová zastávka by měla být 
realizována snad ještě letos. Osadní 
výbor zde spolupracuje s fakultou 
architektury Technické univerzity 
v Liberci. Také další připomínky se 
týkaly zejména úprav místních ko-
munikací.

Větším tématem se stal i vesel-
ský rybník. Některým místním obča-
nům totiž vadí vysoké počty rybářů, 
kteří prý odhazují odpadky, močí 
na veřejném prostranství a hlučí,  
a navrhují tedy zrušení zdejšího ry-
bolovného revíru. Místostarosta  Jiří 

Bína nabídl řešení – od bakovské 
pobočky Českého rybářského sva-
zu zjistí, zda by bylo možné změnit 
charakter rybníka na chovný, či jinak 
upravit režim rybolovu. Diskuse by 
měla být vedena dále mezi osadním 
výborem, místní pobočkou rybářů  
a následně vedením města.

Dále se hovořilo například  
o chodníku v ulici Lhotické – zde 
jsou nyní prováděny zaměřovací 
práce, hlášení rozhlasu, které kon-
čí po 110 sekundách a vyžaduje 
úpravu, zvelebení zábradlí u hlavní 
silnice, prodloužení cesty pro pěší  
v bývalém prostoru za požární ná-
drží, zřízení obytné zóny Na Návsi 
nebo o estetickém řešení travnaté 
plochy před hasičárnou.

Redakce

Setkání s osadním výborem ve Lhoticích: místním 
jde především o zavedení vodovodu a kanalizace
Do Lhotic, čtvrté místní části, se 
vedení města společně s vedoucími 
odborů a vybraných městských insti-
tucí v rámci série návštěv podívalo 
v červenci.

Bodem programu číslo jedna 
zde byla otázka vybudování obec-
ního vodovodu a kanalizace. Voda 
by měla být do Lhotic přivedena 
od Dobré Vody, o podrobnostech 
připojení se však bude s občany 
diskutovat v zimě. V tuto chvíli probí-
hají nutné přípravy dokumentace ke 
stavebnímu povolení. Město už má 
zpracovanou studii odkanalizování 
všech místních částí a jako nejvý-
hodnější se jeví varianta přečerpá-
vání splaškových vod do místní části 
Veselá a odtud do čističky v Mnicho-
vě Hradišti.

Osadní výbor vedení města 
znovu tlumočil přání místních opravit 

cestu na Dobrou Vodu. Z úsporných 
důvodů bude pravděpodobně opra-
va spojena s budováním vodovodu  
a na její realizaci se nyní bude hle-
dat vhodný dotační titul.

Do investic na příští rok bude 
osadním výborem navrženo vybu-
dování chodníku před domem Štroj-
sových. Přestože krajnice kolem 
celé hlavní silnice, jež je v majetku 
Středočeského kraje, prošly úpra-
vou, zmiňované zatáčce se vyhnuly. 
Protože úsek není pro chodce bez-
pečný, bude město jednat o chodní-
ku s krajem a vyčlení na něj peníze 
z rozpočtu.

Lhotice se nedávno dočkaly re-
konstrukce rybníka, nyní se zajímají 
o využití okolních pozemků. Ty vlast-
ní pozemkový fond. Osadní výbor 
vyslovil přání, zda by nebylo možné 
pozemky převést do vlastnictví měs-

ta a zřídit na nich hřiště na nohejbal 
a případné další aktivity. Město se 
takové možnosti nebrání, pokud 
bude v souladu s územním plánem, 
a navrhuje osadnímu výboru, aby 
zatím projednal definitivní umístění 
a navrhl jeho výstavbu do plánu in-
vestic na příští rok.

Dále byl dohodnut vznik zpevně-
né plochy s ohrazením pod lampou 
veřejného osvětlení u bývalé hospo-
dy, kam se přesunou kontejnery na 
odpad, a diskutovalo se i o možnosti 
pořízení ještě jednoho kontejneru na 
plastový odpad. Umístění obou stání 
však musí schválit firma Compag.

Na místě byla rovněž domlu-
vena likvidací tří starých hrušní na 
návsi, k níž dojde v září. Stejně tak 
nechá v září odbor životního prostře-
dí vykácet náletové dřeviny z okolí 
lip mezi Lhoticemi a Dobrou Vodou, 

kde se často zastavují turisté. Nové-
ho využití se naopak dočká objekt 
bývalé váhy, který si místní zčásti 
svépomocí opravili. Osadní výbor 
projedná s Muzeem města Mnicho-
vo Hradiště umístění informačních 
tabulí s historií místní části. 

Zástupci města konstatovali, že 
místní osadní výbor funguje skvěle, 
neboť místní sami  velkým množ-
stvím dobrovolných hodin přispívají 
k hezkému rázu obce. Nejvíce je 
výsledek vidět na vybudování nové 
zastávky či dobrovolné práci při 
umísťování nového dětského hřiště 
k rybníku.

V září a říjnu budou pokračovat 
setkání s osadními výbory návštěva-
mi Hoškovic, Podolí, Kruhů, Hradce 
a Olšiny.

Redakce

Také děti ze školy na náměstí 
se dočkají nového hřiště
Po veřejném hřišti ve Lhoticích se 
letos začne investovat i do hřiště 
za školou na Masarykově náměstí. 
Město získalo od Středočeského 
kraje dotaci ve výši jeden milion 
korun a samo se bude na renovaci 
areálu podílet zhruba sto tisíci. 

Realizaci investice je potřeba 
rozeběhnout co nejdříve, ačkoliv 
zprávu o přidělení dotace městský 
úřad obdržel až v první polovině srp-
na, protože termíny jsou neúprosné. 
Pokud se podaří zahájit realizaci 
ještě na podzim, mohlo by být nové 
hřiště hotové ještě letos. Pokud tomu 
tak nebude, zažádá město o přesu-
nutí finálního termínu realizace na 
jaro. 

Nové hřiště bude mít umělý po-
vrch podobně, jako tomu je v přípa-
dě hřiště Základní Školy Sokolovská,  
a v odpoledních hodinách bude 
sloužit také veřejnosti, aby bylo ma-
ximálně využito.

Redakce
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TELEGRAFICKY 
Z USNESENÍ RADY MĚSTA

ŘEDITELKOU ZŠ SOKOLOVSKÁ JE EVA HAJZLEROVÁ

Po rezignaci Mgr. Dittrichové na post ředitelky ZŠ v Sokolovské ulici vy-
psalo město Mnichovo Hradiště konkurzní řízení na nového ředitele, nebo 
ředitelku. Řízení trvalo necelé tři měsíce a bylo ukončeno v pondělí 13. 
července rozhodnutím rady města, že novou ředitelkou bude od 1. srpna 
jmenována Mgr. Eva Hajzlerová. Eva Hajzlerová byla v uplynulém období 
zástupkyní ředitelky a po její rezignaci byla pověřena řízením školy. Do 
konkurzního řízení se přihlásili čtyři uchazeči. Na základě výsledků byli 
komisí radě doporučeni vhodní kandidáti a rada se rozhodla jmenovat 
novou ředitelkou první v pořadí doporučených kandidátů. (red)

KDO BUDE ZAJIŠŤOVAT SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU?

Městu končí smlouva se společností Compag o zajištění nakládání s ko-
munálním odpadem, a ze zákona tak musí vypsat nové výběrové řízení. 
Město za tuto službu platí osm milionů korun, polovinu pokryjí poplatky 
občanů. Rada města specifikovala výběrové řízení tak, aby zjistila, kolik 
odpadu domácnosti vyprodukují, a mohla tak zvýhodnit ty šetrnější. (red)

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ GRANTŮ MÍŘÍ DO ZASTUPITELSTVA

Rozdělování finančních prostředků zájmovým organizacím a spolkům 
bude od příštího roku probíhat podle zákona novým způsobem. Města 
a obce aktuálně vypracovávají zásady vlastních dotačních programů. Co 
bude jinak? Kdy se bude o peníze žádat? A kdo na peníze z rozpočtu 
města snáz dosáhne? To se dočtete v příštím vydání. Rada města návrh 
Dotačního programu města Mnichovo Hradiště schválila a jednat o něm 
bude zastupitelstvo. Novinky představíme v příštím vydání. (red)

NOVÝM JEDNATELEM KLUBU JE JIŘÍ SENOHRÁBEK

Rada města vykonává rovněž funkci Valné hromady společnosti Klub 
Mnichovo Hradiště s.r.o. Po odvolání Jana Kurky, kterému se ve svém ko-
mentáři věnuje starosta města podrobněji na následující straně, se rada 
rozhodla jmenovat na místo jednatele Jiřího Senohrábka, jenž v minulosti 
působil jako vedoucí Infocentra Mladá Boleslav nebo manažer Zámku 
Loučeň. (red)

Jiráskova ulice právě získává nový asfalt 
i nasvícené přechody...
...dokončení z titulní strany

Výkopové práce chodníků započaly 
12. srpna, následně dojdee k frézo-
vání vozovky, úpravám křižovatek  
a infrastruktury pod komunikacemi. 
Probíhající opravné práce budou 
pokračovat až do října.

Přestože péče věnovaná potru-
bí a datovým kabelům uloženým pod 
vozovkou nebude pouhým okem 
vidět, v delším časovém horizontu 

Kaplička pod Drábskými světničkami je 
již opravena, vysvěcena bude v září
Na žádost občanů Dneboha se po-
dařilo z rozpočtu města opravit kap-
ličku stojící v polích mezi Dnebohem 
a Honsobem, kde je překrásný vý-
hled do krajiny Českého ráje včetně 
Drábských světniček. 

Zhotovitelem celkové opravy byl 
pan Miroslav Exner z Kněžmosta  
a obnova stála 33 tisíc korun. V mě-
síci září proběhne ještě vysvěcení 
kapličky.

O tom, jaký kus práce se poda-
řilo udělat, se můžete přesvědčit na 
vlastní oči. Fotografie před opravou 
a fotografie, jež je součástí pozván-
ky na slavnostní vysvěcení, jsou do-
statečným důkazem.

Romana Henczeová

ji bezpochyby oceníme. Například 
omezeními dodávek vody, k nimž 
bude v nadcházejících dvou týdnech 
docházet, budou vykoupeny nové 
vodovodní přípojky, které bez pro-
blémů vydrží desítky let bez havárie. 
Až bude práce pod vozovkou skon-
čena, přijdou na řadu ještě obrubní-
ky a chodníky. Chodcům bude vždy 
alespoň jeden chodník k dispozici.

Ulice se částečně uzavře bě-
hem září. Vždy bude neprůjezdný 

maximálně jeden pruh, aby ulice 
zůstala průjezdná. Během října 
čeká ulici uzavírka celková na týden.  
O přesných datech budeme občany 
obývající danou lokalitu informovat 
formou letáků ve schránkách, ostat-
ní pak na webu města, kde bude 
průběžně aktualizován harmono-
gram stavby.

Je pochopitelné, že rekonstruk-
ce jedné z nejfrekventovanějších 
ulic bude složitá. Proto vás prosím 

o trpělivost a shovívavost. Pokud se 
chcete komplikacím vyhnout, využí-
vejte objízdnou trasu kolem Penny 
marketu a čerpací stanice. 

S případnými dotazy se můžete 
obracet na pana Pavla Krále z odbo-
ru správy majetku a rozvoje města. 
Věřím, že nový stav ulice bude pří-
nosem pro všechny obyvatele.

Ondřej Lochman,
starosta města

První absolventi Akademie třetího věku: od podzimu 
mohou studovat obor s názvem Svět literatury

V pondělí 29. června byl v obřadní 
síni hradišťské radnice ukončen 
první ročník Akademie třetího věku. 
Starosta města Ondřej Lochman, 
místostarosta Jiří Bína, ředitel Vzdě-
lávacího institutu Středočeského 
kraje Jiří Holý a další hosté se slav-
nostního aktu zúčastnili a zúčastně-
ným seniorům poblahopřáli. Absol-
venti byli slavnostním rázem celého 
aktu příjemně překvapeni. Setkání 
začalo fanfárami a pokračovalo pře-
dáváním certifikátů, knižních dárků 
a květin. Nechyběl přípitek a malé 
občerstvení. 

Studijní program Historie a kul-
tura byl zahájen 15. září 2014 a 28 
přihlášených seniorů jej absolvovalo 
formou dvousemestrálního studia 
v rozsahu 50 hodin, které bylo roz-
členěno do deseti bloků. Výuka 

probíhala ve Volnočasovém centru 
Mnichovo Hradiště vždy jeden den 
v měsíci.  

Účastníci studia si v prvním se-
mestru vyslechli přednášky o období 
pravěku, době románské, gotické  
a renesanční. Semestr byl zakončen 
semestrální prací s volitelným ná-
mětem a se společným hodnotícím 
kolokviem. 

Druhý semestr zahrnoval ba-
roko, romantismus, české politické 
myšlení od konce 19. století do sou-
časnosti a významné události regio-
nálních dějin. Ročníkové kolokvium, 
které se uskutečnilo 22. června, 
proběhlo ve větší jistotě a s patrnou 
stoupající kvalitou. 

Celá akce byla lektorsky za-
jištěna středoškolskými pedagogy 
Mgr. Radkem Kotlabou, Mgr. Ivanem 

Bauerem a vysokoškolským peda-
gogem Doc. Vratislavem Doubkem 
Ph.D., který nám ve své přednášce 
o českém politickém myšlení ukázal 
nový pohled na pojetí moderních 
dějin.

Všechny přednášky byly pozor-
ně vyslechnuty, přednášející ochot-
ně odpovídali na všechny dotazy  
a připomínky a z ohlasů účastníků 
vyplynulo, že Akademie třetího věku 
byla účelným a příjemným zpestře-
ním trávení volného času seniorů. 
Mnozí se již před zakončením se-
mestru přihlásili na další ročník stu-
dia s názvem Svět literatury. Dalším 
zájemcům můžeme studium vřele 
doporučit.

Miroslava Rydvalová, 
absolventka A3V

Akademie třetího věku v Mni-
chově Hradišti vznikla díky spo-
lupráci Vzdělávacího institutu 
Středočeského kraje a města 
Mnichovo Hradiště, které zapůj-
čilo pro vzdělávací účely prostory 
Volnočasového centra. Starosta 
Ondřej Lochman se na slavnost-
ním ukončení akademického 
roku A3V vyjádřil následovně: 
„Toto studium sdružuje lidi, kteří 
nezanevřeli na vzdělávání a sna-
ží se dál objevovat svět. Proto se 
také město rozhodlo, že budou-
cím absolventům přispěje 500 
korun na další studijní program.“ 
Nabídka a podrobnosti pro pří-
padné zájemce se během pod-
zimu opět objeví na webu města  
i na stránkách tohoto listu.

Společná fotografie absolventů prvního ročníku Akademie třetího věku, oboru Historie a kultura. Foto: Jiří Šosvald

Přijďte fandit: fotbalistky začínají 
hrát Českou fotbalovou ligu žen
Dámy z DFK Mnichovo Hradiště  
v loňské sezóně vyhrály soutěž Di-
vize žen B Čechy, a postoupily tedy 
do vyšší soutěže. Čeká je Česká fot-
balová liga žen, což je dobrá zpráva 
pro fanoušky. Lze očekávat přinej-
menším zajímavou podívanou.

„Mužskou část diváků určitě na-
dchnou pěkná děvčata, ale i dobrý 
ženský fotbal. Holky budou určitě 
rády, když je přijde podpořit více 
diváků,“ pozval na zápasy Vladimír 
Vávra. „Zápasy se konají na fotbalo-
vém hřišti na Jivině,“ upozornil.

Podzimní zápasy začínají už 
tento týden. Kdy se konají ty nejbliž-
ší, se dočtete v sousedním rámečku. 

Trenér Michal Maděra zároveň 
vyzývá dívky a ženy, které mají chuť 
zahrát si fotbal a je jim víc než 13 
let, aby jej kontaktovaly na e-mailu 

NEJBLIŽŠÍ ZÁPASY
neděle 6. září, 13:30
DFK MH x FK Jablonec 

neděle 13. září, 17:00
Ústí nad Labem x DFK MH

sobota 19. září, 13:00
DFK MH x Mělník

sobota 26. září, 13:00
DFK MH x Trutnov

neděle 4. října, 14:30
Hrádek nad Nisou x DFK MH

madera.michal@email.cz. Tým je 
třeba průběžně doplňovat.

Redakce
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Mladé umělkyně představí barokní skladby
Další, v pořadí již čtyřicátou pátou, 
sezonu abonentních koncertů Kruhu 
přátel hudby Klubu Mnichovo Hra-
diště zahájí opět interpreti z Listiny 
mladých umělců Nadace Český hu-
dební fond. Již ve čtvrtek 24. září 
v 19 hodin v Městském divadle vy-
stoupí soubor Pro Arte Bohemica, 
který tvoří Michaela Ambrosi (histo-
rická příčná flétna) a Petra Žďárská 
(cembalo).

Michaela Ambrosi a Petra Žďár-
ská se setkaly již před mnoha lety, 
když obě se studiem staré hudby 
začínaly. Jejich cesty se však na ně-
kolik let rozdělily a každá z nich se 
s velkou radostí i pokorou věnovala 
svému nástroji a studiu historické 
interpretace. Obě působily v různých 
evropských souborech a získávaly 
zkušenosti, které nyní zúročují ve 
společných projektech.

Petra Žďárská je nejúspěšnější 
českou laureátkou Pražského jara 
2012 v oboru cembalo. Ačkoliv ji 
od malička nejvíce zajímala barok-
ní hudba, nejprve vystudovala hru 
na klavír u prof. Jany Turkové na 
Konzervatoři v Pardubicích. Tepr-
ve v roce 2005 se na doporučení 
prof. Aleny Vlasákové rozhodla pro 
cembalo, které studovala na AMU u 
prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové. Zú-
častnila se také řady mistrovských 
interpretačních kurzů u věhlasných 
pedagogů v Čechách i v zahraničí. 

Koncertuje sólově i společně se sou-
bory Prague cembalo duo a dalšími. 
Mezi její dosud nejúspěšnější pro-
jekty patří Hudební putování s Char-

lesem Burneyem a Fandango ve 
spolupráci se španělskou tanečnicí 
a hráčkou na kastaněty Ludovicou 
Mosca a cembalistkou Lucií Guerra 

Kino bude od září hrát víc a pozmění promítací dobu
Digitalizované kino v Mnichově 
Hradišti zahajuje třetí rok činnosti 
a aktuálně připravuje určité změny 
v provozu, které jsou prováděny na 
základě výsledků únorového průzku-
mu diváckých názorů. Začínají platit 
od září.

Počet promítání se zvyšuje  
z pěti na sedm týdně, přidána je 
jedna projekce v pátek a jedna v so-
botu navečer. Promítací časy budou 
následující: ve středu a ve čtvrtek 
budeme hrát v 19 hodin, v pátek v 
17 a 20 hodin, v sobotu v 17 a 20 
hodin a v neděli v 15 hodin, přičemž 
jednu neděli v měsíci bude zařazeno 
dopolední představení od 10 hodin 
(většinou půjde o kratší animovaná 
pásma pro nejmenší děti). Druhá 
středa v měsíci zůstává zachována 
pro dopolední projekci pro dospělé 
za snížené vstupné a speciální slevu 
pro důchodce.

Zářijový program začne vzpo-
mínkami na 50. ročník MFF Kar-
lovy Vary, který proběhl začátkem 
července. Řada festivalových filmů 
se hrála již v srpnu, některé budou  
v září opakovány, ale na vítězný film 
Bob a stromy si musí diváci ještě ně-
jakou dobu počkat, dosud není v ki-

nodistribuci. Z karlovarského festiva-
lu jsou v programu tři české oceněné 
filmy (Domácí péče, Mallory a Kobry 
a užovky), dále dvě rovněž české 
neobvyklé komedie Nenasytná Tiffa-
ny a Schmitke a nový britský western 
s názvem Slow West (promítal se už 
v srpnu v letním kině).

V premiérových termínech kino 
nabízí český krimithriller Gangster 
Ka, francouzsko-belgický erotický 
snímek Love 3D, dobrodružné ho-

Vyjádření vedení města ke změnám 
ve vedení Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o.
Kulturní organizace Klub Mnichovo 
Hradiště s.r.o. projde ještě jednou 
proměnou ve vedení organizace. 

V únoru se konalo výběrové ří-
zení na pozici jednatele organizace 
a na prvních třech příčkách se umís-
tili velmi kvalitní uchazeči, které dělil 
jen malý rozdíl v získaných bodech. 
Vítěz výběrového řízení nakonec od-
mítl angažmá z finančních důvodů.  
Proto byla nabídnuta pozice panu 
Janu Kurkovi, jenž se stal jednate-
lem od konce března. Rada přivítala 
především zajímavé nápady, které 
nový jednatel představil. 

Dne 27. července se rada ve 
funkci valné hromady rozhodla jed-
natele po vzájemné dohodě odvolat. 
Důvodem bylo porušení smlouvy 
jednatele – svolání valné hromady 
později než dle sjednané smlou-
vy, nedodání veškerých finančních 
dokumentů v termínech a to ani po 
opakovaných oficiálních výzvách. 
Přihlédnuto bylo i k nesplnění 16 z 
19 cílů v termínech, s nimiž jednatel 
sám souhlasil a jež mu byly v dubnu 
tohoto roku předány na jednání rady. 

Rada vítala inspirativní návrhy 
a realizaci letního kina, nicméně 

spolehlivost je zcela základní pod-
mínkou fungování obchodní spo-
lečnosti. Jedna členka rady navrhla 
postihnout porušení smlouvy jedna-
telem jiným způsobem než ukonče-
ním smlouvy, nicméně většina rady 
se přiklonila k odvolání. 

Současně se rada začala za-
bývat otázkou jednatele nového. Po 
diskuzi jsme se rozhodli nabídnout 
pozici kandidátovi, který ve výběro-
vém řízení skončil třetí v pořadí. Po 
prezentaci tohoto uchazeče v radě 
a následné dohodě, se tak od 25. 
srpna stal novým jednatelem Klubu 

Mnichovo Hradiště s.r.o. pan Jiří Se-
nohrábek. 

Pan Senohrábek působil pět let 
jako vedoucí Informačního centra v 
Mladé Boleslavi a stejnou dobu se 
věnoval vybudování programu pro 
návštěvníky zámku Loučeň. Věří-
me, že dlouholeté zkušenosti pana 
Senohrábka přinesou do kulturní 
organizace města stabilitu, strukturu 
i nové ambiciózní nápady.

Za radu města 
Ondřej Lochman, starosta města, 

Jiří Bína, místostarosta

rolezecké drama podle skutečných 
událostí Everest a pokračování kul-
tovního hororu Vetřelec s názvem 
Vetřelci v obnovené digitalizované 
premiéře a v prodloužené režisérské 
verzi. Promítací práva jsou omezena 
jenom na září, proto jsou na progra-
mu dvě projekce. 

Diváci se mohou těšit i na další 
novinky – Papírová města, komedii 
Méďa 2 či akční Mission Impossible 
– Národ grázlů.

Dopolední středeční projekce 
za zvýhodněné vstupné pro důchod-
ce nabízí příběh ženy, trpící Alzhei-
merovou chorobou, s názvem Pořád 
jsem to já.

Kino pravidelně opakuje úspěš-
né filmy z minulých měsíců a v září 
zve diváky především na nejnavště-
vovanější film letního kina na Vostro-
vě Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel – ten se bude hrát už v páté 
repríze – a na vynikající hudební 
drama Whiplash, které stejně jako  
v kamenném kině v březnu sklidilo 
potlesk i v letním kině v srpnu. Zno-
vu jsou na programu také tituly Divo-
čina či Padesát odstínů šedi.

Po mimořádně úspěšné před-
nášce známého cestovatele Dana 
Přibáně v únoru letošního roku kino 
pokračuje v této tematické nabídce 
a upozorňuje s předstihem všechny 
zájemce na další cestopisnou bese-
du na téma Od Karibiku k Mayským 
pyramidám, která se bude konat  
v úterý 20. října 2015 od 18 hodin. 
S projekcí vystoupí cestovatele Petr 
Kvarda a Pavel Chlum.

Marcela Jindříšková, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Stoletý stařík Allan Karlsson se během svého života setkal s celou řadu 
osobností a pořádně zamíchal s během světových dějin.

Žákovou. Pedagogicky působí na 
pražské AMU i na ZUŠ, kde vyučuje 
hru na klavír i cembalo.

Michaela Ambrosi patří mezi 
nejvýraznější české talenty mladé 
generace. Po studiu hry na příčnou 
a zobcovou flétnu na Pražské kon-
zervatoři absolvovala bakalářské 
studium hry na historickou příčnou 
flétnu na Karlově univerzitě v Praze. 
Dále studovala v Den Haagu a ve 
Veroně, svou hru konzultovala s řa-
dou světově uznávaných hudebníků. 
Vystupovala s nejlepšími evropský-
mi orchestry a dirigenty. Amatérsky 
hraje také na barokní housle a violu. 
Na JAMU v Brně se věnuje své di-
zertační práci o díle Jiřího Čárta a 
vyučuje hru na historickou příčnou 
flétnu. Zabývá se také nehudebními 
činnostmi, například je licencovanou 
instruktorkou snowboardingu.

V programu 340. abonentního 
večera mnichovohradišťského Kruhu 
přátel hudby mladé umělkyně zahra-
jí barokní skladby Friedricha Wilhel-
ma Heinricha Bendy, Jana Antonína 
Tadeáše Nepomuka Stamice, Jana 
Nepomuka, Jiřího Čárta, Josefa An-
tonína Štěpána a Václava Vodičky. 
Koncert se uskuteční opět ve spolu-
práci s Nadací Český hudební fond 
Praha.

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby

Soubor Pro Arte Bohemica tvoří hráčka na historickou příčnou flétnu Michaela 
Ambrosi a cembalistka Petra Žďárská.

Začíná nová divadelní 
a koncertní sezóna

Doba letních prázdnin a dovolených 
skončila a ke svému konci se chýlí 
i prázdniny divadelní. Městské diva-
dlo nyní prochází generálním úkli-
dem hlediště, jeviště i technického 
zázemí, aby bylo v září opět připra-
veno přivítat své diváky. 

Prvním představením nové abo-
nentní divadelní sezóny bude v úterý 
15. září komedie francouzského 
dramatika Jeana Barbiera „V Paříži 
bych Tě nečekala, tatínku“. Insce-
nace je vtipnou hrou o nesmělém 
úředníkovi z provinčního městečka, 
který se rozhodne překvapit svou 
dceru a navštíví ji v Paříži. Během 
nečekané návštěvy se starostlivý 
otec ocitne ve světě vysoké politiky  
a obchodu a rozjede se komedie 
plná zajímavých zápletek a nečeka-
ných zvratů. V hlavní roli Petr Nárož-
ný. V režii Jana Nováka dále účinkují 
J. Malá nebo T. Průchová, J. Švehlo-
vá, S. Postlerová nebo M.Pleštilová, 
J. Šťastný nebo J. Čenský a další.

Abonentní koncertní cyklus za-
hájí ve čtvrtek 24. září mladé dívčí 
duo Pro Arte Bohemica. V programu 
„Zapomenuté perly Čech a Mora-

vy“ se představí Michaela Ambrosi 
(historická příčná flétna) a Petra 
Žďarská (cembalo). Obě interpretky 
se zaměřují na skladby opomíjených 
starých českých mistrů, zazní sklad-
by J. Čarta, J. A. Štěpána, V. Vodič-
ky a dalších. Více v článku níže.

V sobotu 19. září čeká na své 
dětské diváky pohádka „Loupežník 
a princezna Anka“. Veselá pohád-
ka plná písniček vypráví o zlobivé 
princezně Ance, kterou odnese čert 
a zanechá ji za trest v loupežnické 
chalupě. Pohádku na motivy J. Lady 
uvede Divadlo Andromeda Praha.

Abonentní divadelní cyklus 
je opět zcela vyprodán. Zájem je 
opravdu mimořádný a bohužel se 
nám nepodařilo uspokojit všechny 
zájemce. Do koncertního cyklu se 
nám přihlásilo deset nových diváků, 
což nás samozřejmě velmi těší. 

Závěrem mi dovolte, abych po-
přála všem našim divákům krásné 
zážitky z divadelních i koncertních 
představení v našem divadle.

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

Letní kino Vostrov: bilance

Ani největší skeptik dnes nepopře, 
že obnovení letního kina v areálu 
Vostrov u Mnichova Hradiště byl dob-
rý tah. Riziko, že diváci nepřijdou, je 
u projekcí pod širým nebem vždycky 
značné. Nám ale letos počasí velice 
přálo, což divákům usnadnilo roz-
hodování, zda do kina vyrazit, nebo 
zůstat doma. Jak dokazují výsledky, 
návštěvnost pozitivně ovlivnil také 
dobrý výběr filmů. A své určitě se-
hrála i dlouhá doba, po kterou letní 
kino v Mnichově Hradišti chybělo. 
Absence vyvolala přinejmenším 
zvědavost a možná dokonce „hlad“ 
po venkovních nočních projekcích.

Jak tedy vše dopadlo? Cel-
kem jsme za červenec a srpen na 
Vostrově odehráli 22 filmů. Pro-
gram tvořily ze dvou třetin snímky 
z minulého století, ty nejúspěšnější  
a nejkvalitnější, které byly k sehnání. 
Tuto starší filmovou klasiku doplnily 
filmy novější, ale stejně dobré. Za-
řadili jsme i tři filmy promítané už 
dříve s úspěchem v kamenném kině 
(Stoletý stařík, který vylezl z okna 
a zmizel, Whiplash a Trabantem až 
na konec světa). V letním kině měly 
tyto snímky několikanásobně větší 
návštěvnost (tedy kromě Trabantů, 
protože přesně tento večer začalo 
dlouho očekávané „období dešťů“).

První tři projekce od 2. do 7. 
července nasadily velmi vysokou di-
váckou laťku, kterou se nám do kon-
ce prázdnin už nepodařilo překonat. 
Byly to filmy Útěk do divočiny (89 
diváků), Stoletý stařík (122 diváků)  
a Sedm (77 diváků). Této návštěv-
nosti se přiblížil na konci července 
ještě Trainspotting (77 diváků). Nej-
slabší návštěvnost měli Cizinci ve 
vlaku (7), ale je nutno dodat, že ten-
to večer byl nejstudenější ze všech 
promítaných dní.

Celkem přišlo do letního kina 
953 diváků. V červenci jich bylo 661 
(průměrná návštěvnost 51 diváků 
na projekci), v srpnu 292 (průměr-
ná návštěvnost 32 na představení) 
Nejúspěšnější byl bezkonkurenčně 
Stoletý stařík, který do letního kina 
přilákal 122 lidí. Poslední projekcí 
letního kina byla Balada pro ban-
ditu. Návštěvnost nebyla vysoká, 
ale písničky, stylizace a podmanivá 
atmosféra filmu způsobily, že stejně 
jako hudební drama Whiplash byla i 
Balada odměněna potleskem. Pova-
žujeme to za ocenění nejen tohoto 
českého muzikálu, ale symbolicky  
i všech projekcí na Vostrově. 

Marcela Jindříšková, 
Klub Mnichovo Hradiště s.r.o.

Divadelní abonmá bylo opět beze zbytku rozprodáno. Prvním představením 
aktuální sezóny bude komedie V Pažíži bych tě nečekala, tatínku.
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NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

Knihovnice Jana Jedličková vybrala pro čtenáře Kamelotu několik titulů 
ještě vonících novotou, které jsou k dispozici v městské knihovně. Pospěš-
te si pro ně, po této zmínce je bude jistě nutné rezervovat.

D. A. SMITH: FORTY ACRES: BÍLÝ MUŽ POD BIČEM OTROKÁŘE

Co kdyby se v americké společnosti měla prosadit 
myšlenka, že překonat bolestný odkaz otroctví lze 
pouze jeho znovunastolením? Mladý afroamerický 
právník Martin Grey se seznámí s lidmi, kteří patří k 
nejvlivnějším a nejbohatším černochům ve Spojených 
státech. Je poctěn, když ho pozvou na víkend mimo 
město. Tam se však dozvídá děsivou pravdu: Zdán-
livě bezúhonní občané patří k tajné skupině, jež má 
v úmyslu opětovně zavést otrokářský systém, v němž 
by však tentokrát krutým ponižováním trpěli běloši.

D. ŠAFRÁNKOVÁ: ANÍSA

Anísa, mladá, poněkud naivní a značně se nudící, 
ovšem přímočará Američanka, je postava, kolem 
které se obtáčejí nitky příběhů dalších hrdinů mno-
hovrstevnatého „minirománu“. Anísa stojí v jejich 
centru jako osa, zdánlivě pevně zakotvená v zajiš-
těném a pohodlném životě se starším manželem. 
Prostřednictvím její zaměstnankyně Evy, Češky 
provdané za Američana, se k ní více či méně přiblí-
ží další čeští imigranti, na jejichž podivné počínání, 
zvyky a mluvu zprvu pohlíží podezřívavě nebo s po-
směchem, postupně ale ztrácí půdu pod nohama a 
nakonec se ona sama ocitá v nejisté roli cizorodce...

V. VONDUŠKA: ZLOČIN NA BEZDĚZU

Jubilejní dvacátý příběh královského prokurátora a 
správce hradu Bezděz Oldřicha z Chlumu se odehrá-
vá přímo na Bezdězu a v hlubokých lesích, které ho 
obklopují. Tajemný zločin pomáhají řešit jako obvykle 
panoš Ota a velitel Diviš.

Ondřej Havelka a Melody Makers: energií 
nabitou smršť nezdolaly ani mraky much
„Úžasný zážitek letošního léta. Díky, 
Vostrove,“ vzkázala na internetu 
organizátorům koncertu Ondřeje 
Havelky a jeho Melody Makers Ji-
tka Bulířová. S podobnými pocity 
odjížděla 24. července večer do 
svých domovů většina těch, kteří si 
jedinečnou kulturní událost letošního 
léta nenechali ujít.

Populární swingman Ondřej 
Havelka a kapela Melody Makers 
udělali výjimku a v areálu Vostrova 
vystoupili pod širým nebem. Jiné 
takové hraní si na letošní sezónu 
nenaplánovali. Hosté měli brzy zjistit 
proč.

Po setu elektro swingu v podání 
The Prague Swingmasters vystou-
pali na pódium krátce po 21. hodi-
ně netrpělivě očekávaní muzikanti  
a začala ta pravá show – ukázka 
muzikantské virtuozity par excellen-
ce. Ondřej Havelka svým průvodním 
slovem bavil i hladil po duši a svým 
šarmem nechával vzpomenout na 
dekády dávno minulé. Zazněly tklivé 
písně Jiřího Traxlera, americké šlág-
ry i motiv z písně Jen pro ten dnešní 
den podle aranže R. A. Dvorského.

S padající tmou se však na je-
višti rozhořelo peklo. Reflektory při-
lákaly nad jeviště hmyz z širokého 
okolí a muzikanti měli plné ruce prá-
ce, aby nevypadli z rytmu. Dokonce 
i Havelka v jednu chvíli poznamenal: 
„Kdybyste se divili, proč se na vás 
tak ošklivě tvářím, to já filtruju ty 
mouchy. Koncerty pod širým nebem 

Výročí Turnovsko-kralupské dráhy můžete v září oslavit 
projížďkou s některou ze sedmi historických lokomotiv
V letošním roce uplyne již 150 let 
od zahájení provozu na významné 
železniční spojnici Turnova a Kra-
lup nad Vltavou, Turnovsko-kralup-
ské dráhy. V roce 1865 tato dráha 
spojovala český průmyslový sever  
s Buštěhradskou železnicí a Společ-
ností státní dráhy. Tím si Liberecko 
zajistilo snadnější odbyt svých vý-
robků a lepší přístup k surovinám. 
O sedm let později byla dostavěna 
odbočka z Neratovic do Prahy, která 
vedla k tehdejšímu nádraží Františ-
ka Josefa I.

Klub přátel železnic Českého 
ráje připravuje k tomuto významné-
mu výročí dne 5. a 6. září zvláštní jíz-
dy historických vlaků v trase původní 
železnice, tj. Kralupy – Neratovice – 
Mladá Boleslav – Turnov, a to oběma 
směry, a dále v trase později vzniklé 
spojnice do Prahy, tj. Praha hl. n. – 
Praha Vysočany – Neratovice. Vlaky 
budou vedeny v parní trakci a také 
historickými motorovými vozy.

První protokolární vlak vyjede v 
sobotu ráno z Turnova a bude veden 
lokomotivou 310.0134 Kafemlejnek, 
turnovskými fanoušky láskyplně 
oslovovanou „Babička“. Tato loko-

motiva byla vyrobena roku 1913 Prv-
ní českomoravskou v Praze – Libni 
pro místní dráhu Litovel – Senice 
na Hané. Lokomotiva je nyní v péči 
Klubu přátel železnic Českého ráje.

Druhý vlak vyjede z Kralup také 
v sobotu ráno a bude veden loko-
motivou 354.195 Všudybylka. Ta 
byla vyrobena na sklonku roku 1925 
lokomotivkou ČMK v Praze. Patří 
Depu historických vozidel v Lužné u 
Rakovníka, kde je také dislokována, 

a je opatrována a provozována členy 
Klubu přátel historických vozidel.

Kromě těchto dvou protokolár-
ních vlaků, které přivítají hejtmani 
Libereckého a Středočeského kraje, 
vyjedou i další vlaky. Celkem poje-
dou v sobotu i v neděli 5. a 6. září 
dva parní vlaky z Turnova do Kralup, 
jeden parní vlak z Prahy hl. n. do 
Neratovic a Kralup a zpět, a dva par-
ní vlaky z Kralup do Turnova. Tyto 
parní vlaky budou proloženy histo-

rickými motorovými vlaky vedenými 
v celé nebo v části trasy. 

Akce se zúčastní následující 
hnací vozidla: 310.0134 Kafemlej-
nek, 354.195 Všudybylka, 434.2186 
Čtyřkolák dvojka, 464.102 Bulík, 
213.902 Béeska, M131.1081 Hurví-
nek a M240.0056 Singrovka.

V turnovském depu bude po 
oba dva dny doprovodný program. 
Například se tu otevře výstava histo-
rických železničních i silničních vozi-
del, návštěvníci budou mít možnost 
projet se úzkorozchodnou železnicí 
a zakusit další atrakce. V Turnově, 
Neratovicích a Kralupech bude  
v prostoru železniční stanice výsta-
va o historii této významné dráhy, ve 
stanicích Turnov, Loukov, Mnichovo 
Hradiště, Bakov nad Jizerou, Kropá-
čova Vrutice, Neratovice a Kralupy 
nad Vltavou bude i doprovodný kul-
turní program. 

Bližší informace naleznete na 
internetových stránkách dotyčných 
obcí, na www.3100134.cz a v míst-
ních zpravodajích.

Alexander Stamenov,
Klub přátel železnic Českého ráje

V rámci oslav se můžete projet i s lokomotivou přezdívanou Babička.

Muzeum zve na výstavu 
prací Evy Kozákové
Zkoušky s kousky, takový název 
nese výstava výtvarných prací Evy 
Kozákové, která je ohlédnutím za 
autorčinou tvorbou z posledních tří 
let. 

Výstava není monotématic-
ká, jednotlivá vystavená díla jsou 
ochutnávkou různých výtvarných 
technik. Jeden z posledních projektů 
je například keramický herbář a ke-

ramický patchwork. Hravá papírová 
instalace nezapře autorčin smysl pro 
humor.

Vernisáž výstavy se se uskuteč-
ní v Muzeu města Mnichovo Hradi-
ště ve čtvrtek 17.  září v 17 hodin. 
Výstava potrvá do 31. října.

Jana Dumková, vedoucí
Muzea města Mnichovo Hradiště

jsou krásné, ale vždyť já jsem sko-
ro vegetarián.“ Nato vstal houslista  
a komik Martin Zbrožek a jal se od-
hánět od frontmana hmyz máváním 
houslí. Vše zašlo tak daleko, že Bar-
bora Vágnerová z Mladé Boleslavi 
pánům zapůjčila vějíř a repelent, 
který muzikanti použili v množství 
větším než malém.

Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers přivezli repertoár, který tu 
rozpumpoval krev v žilách, tu kolé-
bal na vlnách swingu. Závěrečný 
aplaus, který kapelu třikrát vrátil ze 
zákulisí na jeviště a donutil přidávat, 
hovořil za vše.

Redakce
Vějíř a repelent muzikanti v záři reflektorů ocenili. Foto: Redakce

V říjnu přijede do města 
besedovat Ivo Šmoldas
Zatímco v září přijal pozvání herce 
a dabéra Václava Knopa, oficiální 
tváře obecně prospěšné společnosti 
Spokojený domov, do Hradiště Vác-
lav Upír Krejčí, na začátku října je 
nachystána beseda s dalším zajíma-
vým hostem. Bude jím moderátor, 
překladatel a básník Ivo Šmoldas.

Akce se uskuteční opět ve Vol-
nočasovém centru v Zámecké ulici, 

a to 2. října od 17 hodin. V průběhu 
moderované besedy se dostane i na 
divácké dotazy. Chcete-li si popoví-
dat tváří v tvář s některým z hostů, 
máte jedinečnou příležitost.

Vstup je zdarma a besedy Spo-
kojeného domova lákají na příjemně 
uvolněnou atmosféru.

Redakce

Veselská vařečka: soutěž 
domácích i přespolních

J. NESBÖ: KREV NA SNĚHU

Sedmdesátá léta v Oslu. Olav Johansen nedokáže jez-
dit autem pomalu, je měkký jako máslo, příliš snadno 
se zamilovává, jestliže se rozčilí, ztrácí hlavu a je mi-
zerný v matematice. Něco málo přečetl, ale moc toho 
neví a rozhodně nemá takové znalosti, které by byly k 
něčemu užitečné. K čemu se tedy hodí? Je skvělý za-
biják. Nemusí přitom jezdit autem, zabíjí většinou lidi, 
kteří si to zasluhují, a nejsou to žádné složité počty. 
Alespoň prozatím nebyly. Dokud od šéfa nedostal nový 
úkol: vyřídit jeho manželku...

V porotě letos usedne také Jakub 
Jelínek, autor veselských kachen.

Sousedské klání o nejlepší sladkou 
dobrotu je po roce zpátky a kuchaři, 
pekaři a gurmáni nejen z Veselé už 
v kalendáři kroužkují neděli 13. září. 
Ten den bude patřit vysoké gastro-
nomii.

V rámci čtvrtého ročníku klání  
o nejchutnější veselskou sladkost se 
bude soutěžit ve třech kategoriích. 

Cenu Tradice obdrží nejlepší prove-
dení tradičního regionálního receptu 
a v samostatných kategoriích pomě-
ří svůj kuchařský um Veseláci i přes-
polní. S cenou však odejde každý 
odvážlivec.

Do soutěže lze přihlásit vlast-
noručně vyrobené dorty, koláče, zá-
kusky či buchty, které je třeba v den 
konání přinést před 16. hodinou, kdy 
Veselská vařečka začíná, na náves. 
Účast v soutěži je třeba předem na-
hlásit Daniele Sedlákové na telefon-
ním čísle 777 976 154.

Hodnotit bude také tentokrát 
tříčlenná porota v sestavě: Jakub 
Jelínek, grafik, který je otcem vesel-
ského kachního maskota, a dva čle-
nové kapely Marta a Rasputin Band 
z Trutnova, kteří svou hudbou kaž-
doročně těší účastníky obnoveného 
masopustního průvodu.

Dědí se va vaší rodině nepře-
konatelný recept na jablečný závin? 
Bábovku? Tvarohové knedlíky nebo 
zákusky tak dobré, že je sami sní-
te dříve, než přijde návštěva? Pak  
s účastí neváhejte!

Redakce
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Otevírá se nový Městský 
parlament dětí a mládeže

Pietní vzpomínka k 600. výročí smrti Jana Husa
V pondělí 6. července si i Mnicho-
vo Hradiště připomnělo 600. výročí 
smrti Jana Husa. Vzpomínkovou 
pietní akci upořádalo městské mu-
zeum ve spolupráci s představiteli 
města a členy kulturní a muzejní 
komise. Díky vstřícnosti zdejšího du-
chovního P. Pavla Macha započala 
celá akce v místním katolickém kos-
tele sv. Jakuba. Zde promluvil senior 
Ochranovského sboru při Českob-
ratrské církvi evangelické v Turnově 
Ondřej Halama. 

Ten se zamyslel nad odkazem 
Jana Husa, člověka, který bojoval 
za pravdu, v niž věřil, a obětoval za 
ni i svůj život. Ve své řeči připomněl 
i další osobnosti podobně silného 
charakteru, ať už prezidenta Masa-
ryka nebo filozofa Jana Patočku. 
Ocenil také postoj současných před-
stavitelů katolické církve k Husově 

osobě a dílu (přepis řeči naleznete 
níže pod tímto článkem). 

Filozofická promluva faráře 
Halamy všechny přítomné oslovila  
a přinesla zajímavý duchovní záži-
tek. O neméně pěkný zážitek kultur-
ní se postaraly hudebnice Veronika 
Fuhrmanová a Magdalena Linková, 

Nechceš už jen nečinně přihlížet 
tomu, kam se ubírá tvé město? 
Myslíš si, že je čas na změnu? Jsi 
ochoten dělat něco pro Mnichovo 
Hradiště? Navštěvuješ některou 
z mnichovohradišťských škol či 
volnočasových organizací? Přidej 
se k nám!

Jmenuji se Aleš Rychlý a chci něco 
dělat pro své město. Společně  
s Klubem dětí a mládeže Mnichovo 
Hradiště jsme se rozhodli založit 
Městský parlament dětí a mládeže 
(MPDMMH). S jeho pomocí budeš 
mít možnost prosadit svoje plány, 
jaké máš s městem a s trávením vol-
ného času ve městě. 

Společně budeme plánovat 
různorodé akce pro všechny věkové 
kategorie, studentské soutěže růz-
ného typu, dobrovolně pomáhat na 
městských akcích, řešit různé pro-
blémy města a budeme nápomocni 
zastupitelstvu města. Především ale 
společně zažijeme spoustu zábavy 
a získáme spoustu nových zkuše-
ností. Je to jen na nás, jak si vše 
vymyslíme a zrealizujeme. 

Pokud ti je 12 až 19 let, jsi z Mni-
chova Hradiště, chodíš tu do školy, 

nebo jsi členem některé místní orga-
nizace (skauti, hasiči, sportovní klu-
by, apod.), tak neváhej a sleduj naše 
internetové stránky www.ddm-mb.
cz, facebook Klub dětí a mládeže, 
nebo se rovnou přidej na Facebooku 
do naší skupiny Městský parlament 
dětí a mládeže Mnichovo Hradiště. 
Je to na tobě!

Aleš Rychlý

Klub dětí a mládeže zve

Open party (7. září, 13–16 hodin)

Přijďte si prohlédnout prostory Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti 
a seznámit se s tím, jak to u nás chodí a co pro vás budeme celý školní 
rok připravovat. Čekají vás tvořivé dílničky, ukázky z tvoření dětí z našich 
zájmových útvarů, hry a spousta dalších aktivit. Chybět nebude ani malo-
vání na obličej, malé občerstvení bude zajištěno na místě. 

Informace: Hana Skramuská, tel.: 326 772 960, mobil: 724 985 146, 
e-mail: hana.skramuska@ddm-mb.cz

Klub Sluníčko (15. září, 22. září, 29. září, 6. října, 9–11 hodin)

Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu 
rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Cena: 50 Kč 

Informace: Petra Pilbauerová, tel. 326 772 960, 
e-mail: petra.pilbauerova@ddm-mb.cz

Klub Korálek (17. září, 24. září, 1. října, 8. října, 9–11 hodin)

Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodů 
rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Cena: 50 Kč 

Informace: Petra Pilbauerová, tel. 326 772 960, 
e-mail: petra.pilbauerova@ddm-mb.cz

Tvořivá dílna: tvoření postaviček (22. září, 17–19 hodin)

Přijďte si k nám vytvořit veselou postavičku z plastových obalů. Materiál 
je v ceně. 

Informace: Hana Skramuská, tel.: 326 772 960, mobil: 724 985 146, 
e-mail: hana.skramuska@ddm-mb.cz

Strašidelná halloweenská párty (23. října – 24. října, 18–11 hodin)

Párty pro všechny odvážlivce, kteří mají rádi strašidelné historky, zom-
bíky, upíry a mrtvé nevěsty, rádi hrají hry a mlsají netradiční strašidelné 
dezerty. S sebou pyžamo, spacák, hygienické potřeby a přezůvky. Kdo 
chce, může si přinést i strašidelný oblek. Přihlášky nejpozději do 22. října. 
Cena: 150 Kč. 

Informace: Hana Skramuská, tel.: 326 772 960, mobil: 724 985 146, 
e-mail: hana.skramuska@ddm-mb.cz

Tvořivá dílna: podzimní dekorace (13. října, 17–19 hodin)

Přivítejte podzim s vlastnoručně vyrobenou dekorací. Na výběr bude 
mnoho technik a materiálů, které osloví určitě každého. Cena dle zvolené 
dekorace 50 – 100 Kč. 

Informace: Hana Skramuská, tel.: 326 772 960, mobil: 724 985 146, 
e-mail: hana.skramuska@ddm-mb.cz

Aleš Rychlý, dobrovolník z Klubu dětí 
a mládeže.

učitelky mnichovohradišťské ZUŠ.
Z kostela se účastníci setkání 

odebrali do parčíku pod sportovní 
halou Bios, kde je čekalo čtení uká-
zek z Husových děl. Pan Eduard Jan 
Havránek zde přednesl tři úryvky  
z Husových listů, jež reformátor psal 
z Kostnice svým přátelům do Čech.

Pietní vzpomínková akce byla 
zakončena u Husova pomníku  
v Husově ulici. Starosta Mnichova 
Hradiště Ondřej Lochman připomněl 
tradici Husových oslav v našem 
městě, význam dodržování tradic 
obecně a samozřejmě hovořil také 
o Husově osobnosti a jeho odkazu 
pro dnešní dobu. Po jeho promluvě 
položili představitelé města i muzea 
k Husově pomníčku kytice.

Akce se v horkém letním podve-
čeru účastnilo kolem 40 lidí. Možná 
to není moc, ale upřímně řečeno, s 
masovou účastí jsme ani nepočítali. 
Pietní vzpomínka už svým charakte-
rem osloví jen část obyvatel. Ti, kteří 
mají o podobné akce zájem, přišli a 
myslím, že své účasti nelitovali.   

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště

Ondřej Halama o významu Husa pro dnešní dobu
Hus jako důvod sváru

Když 6. července 1415 vzplála  
v Kostnici hranice, na níž skonal mi-
str Jan Hus, stala se tato událost dů-
vodem k politickým a náboženským 
válkám, které zachvátily naši zemi, 
ale i Evropu, v příštích desetiletích. 
O sto let později se k odkazu mis-
tra Jana přihlásil v Německu další 
evropský reformátor Martin Luther 
a náboženské a politické boje po-
kračovaly. Pro naši zemi, ale i pro 
Evropu, tyto procesy vyvrcholily bi-
tvou na Bílé hoře, třicetiletou válkou 
a vestfálským mírem. Nastala první 
velká exilová vlna české – ale také 
v Čechách žijící  německé, protes-
tantské inteligence. Někteří ze soci-
ologů náboženství se domnívají, že 
důvodem toho, že Česká republika 
patří dnes k nejsekularizovanějším 
zemím Evropy a že obyvatelé trvale 
vykazují velkou nedůvěru vůči církvi, 
je právě historie konfesijních válek 
na našem území.

Není to paradox? Události oko-
lo reformního a po obnově církve 
a víry toužícího pražského mistra, 
který žil a umíral jako hluboce věřící 
římskokatolický kněz, jsou důvodem 
současné nevěry a ateismu. I v ide-
ových základech našeho nového 
státu, Československa, je vetkán 
spor mezi církví římskokatolickou 
(rakouská monarchie byla její silnou 
představitelkou) a husitstvím. Pro 
našeho prvního presidenta Tomá-
še Masaryka je zápas o rodící se 
republiku zápasem mezi svobodou 
svědomí a osobní odpovědností, 
tedy demokracií a modelem hie-
rarchické podřízenosti vyšší lidské 
autoritě mravní i politické, tedy teo-
kracií. Základy demokracie hledá;  
a dlužno říci, že přednášející sou-
hlasí; u Jana Husa a v hnutí na něj 
navazujících. Také při prvním kula-
tém husovském výročí, které nová 
republika slavila v roce 1925, již 
jako president vyvěsil Masaryk na 
Pražském hradě husitskou vlajku  
s kalichem a byl z toho diplomatický 
skandál. Vatikán odvolal svého legá-
ta z Prahy a tři roky trvalo, než se 
vztahy obou států jakž takž napra-
vily. Na počátku června roku 2015  
v roce 600. výročí byla opět na Praž-
ském hradě vyvěšena husitská stan-
darta. Média to sice zaznamenala, 
ale nevyvolalo to ani národní, natož 
mezinárodní pozdvižení.

Co to znamená? Jsou nám sym-
boly našich dějin, je nám Hus a jeho 
existenciální zápas dnes již lhostej-
ný? Řekněme s radostnou nadějí, že 
je to spíše tím, že Jan Hus a jeho 
odkaz přestávají být bodem konfe-
sijního sváru. Už papež Jan Pavel 
II. směrem k našim dějinám pronesl  
v devadesátých letech zásadní slovo 

k osobě a procesu s Husem a také 
zřídil ekumenickou komisi, která se 
Husovým dílem a odkazem soustav-
ně zabývá. A poslední kroky papeže 
Františka jdou v tomto duchu zas  
o kousek dál. V polovině června 
se ve Vatikánu konala bohoslužba 
smíření, která dál prohloubila dialog  
o Janu Husovi. Nakonec, dnes jsme 
se sešli v římskokatolickém kostele, 
abychom na Jana Husa vzpomněli. 
Ne. Mistra Jana nezapomínáme. 
Pestrá paleta vzpomínkových akcí 
– také zde v Mnichově Hradišti – je 
toho dokladem. Hus se stává téma-
tem nikoliv rozdělení, ale naopak 
tématem dialogu.

Téma pravdy
Ale o čem dnes hovořit? Co je 

to živé a aktuální dnes po 600 letech 
od jeho smrti? Nepřekvapím vás 
žádným novým objevem z života 
nebo myšlení mistra Jana Husa. 
Řeknu, že tím nejvýznamnějším 
přínosem Husovým je jeho zápas 
za pravdu. Všichni známe onen vý-
rok:  „Protož, věrný křesťane, hledaj 
pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, 
miluj pravdu, prav pravdu, drž prav-
du, braň pravdy až do smrti: neboť 
pravda tě vysvobodí od hřiecha, od 
ďábla, od smrti dušě a konečně od 
smrti věčné, jenž jest odlúčenie věč-
né od milosti Božie...“

Důležité, a ne vždy zdůrazňo-
vané, je, jak pojmu pravda rozumí-
me. Klasické řecké pojetí pravdy –  
a řekněme, že i moderní pojetí empi-
rických věd – je: „Pravda je souhlas 
našeho poznání se skutečností.“ 
Pravda má rozměr kognitivní, po-
znávací. 

Jinak tomu je ale u Husa. Vždyť 
to slyšíme v onom citátu: Hledej, 
slyš, uč se, miluj, prav, drž a braň. 
Zde k nám zní, řekněme, rozměr 
etický, mravní. Biblický, hebrejský 
pojem pravdy, na který Jan Hus 
navazuje, má v sobě kořen slova 
věrnost. To, co je pravdivé, je věrné 
– dá se na tom postavit lidská exis-
tence – a zároveň nás to k věrnosti 
volá. 

České osazenstvo Universi-

ty Karlovy v době Husově patřilo  
k proudu tak zvaných „realistů“. 
Středověkou filosofii do značné míry 
ovládal spor mezi „realisty“ a „nomi-
nalisty“. Nominalisté se domnívali, že 
obecné pojmy (ideje) jsou výsledkem 
schopnosti našeho abstrahujícího 
myšlení. Člověk je na základě svých 
myšlenkových schopností schopen  
z jednotlivých, konkrétně poznaných 
věcí vytvořit obecné pojmy. Realisté 
oproti tomu tvrdí, že konkrétní věci  
a pojmy jsou odrazem reálně existu-
jících obecných pojmů a idejí. Prav-
da pro Husa je tedy to, co nás přesa-
huje, k čemu se vztahujeme, jíž jsme 
zavázáni. Za takovou pravdu stojí 

za to bojovat a třeba pro ni i umřít.  
V naší české historii, jako by Hus za-
ložil určitou tradici mučedníků prav-
dy. A to nemyslím jen na Jeronýma 
Pražského, upáleného rok po Janu 
Husovi. Mám na mysli i postavy z let 
nedávných. Jana Palacha, Jana Pa-
točku či Václava Havla. Ti pro pravdu 
také nasazovali svůj život.

Pravda osvobozuje
Jednou z významných myšle-

nek v Husově citátu je osvobozující 
moc pravdy. Mluvíme-li o svobodě, 
pak se vždy můžeme ptát: „Svoboda 
od čeho a svoboda k čemu?“ Tak se 
můžeme ptát i mistra Jana. Připo-
menu alespoň dvě odpovědi, které  
z jeho úst můžeme slyšet. 

Pravda osvobozuje „od nepra-
vých, falešných autorit“. Dnes si 
každý řekne, co chce, a napíše, co 
chce a jak se mu zachce. Ať je to 
chytré nebo hloupé, dobré nebo ne-
stoudné, pravdivé nebo nepravdivé. 
Všechno je možné. Středověký člo-
věk žije pevně v daném obrazu svě-
ta. A ten obraz je dán dvěma nezpo-
chybnitelnými autoritami. Duchovní 
a světskou. Císaře (krále) a papeže. 
Ve věcech víry rozhoduje papež,  
a když ne on, tedy koncil (kostnický 
koncil právě tuto otázku řešil). Nikdo 
jiný rozhodnout nemůže. Oni jsou 
autoritou duchovní. A teď se Hus 
odvolá k samému Kristu. To bylo ne-
možné, pobuřující, směšné…

Mistr Jan vyčetl z Bible, že každá 
pozemská autorita se musí sklánět 
před pravdou, která nás přesahuje. 
Je to moderní dávno před moder-
nou, a tak aktuální i dnes v našem 
světě. Člověk je odpovědný svému 
svědomí a je zván k tomu, aby se 
vzepřel jakékoliv pozemské autoritě, 
nejedná-li správně. Náš dnešní svět 
není prost falešných autorit a autori-
tativních nároků. Totality a diktatury 
nemáme jednou pro vždy za sebou.  
Vždy znovu se v dějinách vynořují 
postavy a vůdcové, kteří by chtěli 
zotročit lidské svědomí a omezit lid-
skou svobodu. Proto je Husův zápas 
tak aktuální i dnes.

Pravda osvobozuje k dialogu. 
Zde není Jan Hus jen moderní, ale 
dokonce postmoderní. Velké téma 
současného postmoderního světa 
a jeho myslitelů je diskurs, diskuse, 
tedy dialog. 

Ve spise, kterým se Hus vy-
zbrojil k očekávané kostnické dis-
kusi, čteme: „Je povinností moud-
rých, aby nejprve člověka pozorně 
vyslechli, slyšené zkoumali před 
soudem rozumu, prozkoumané po-
ctivě vážili a teprve potom uvážené  
s čistým svědomím rozsoudili, varují-
ce se přitom hněvu, závisti, nenávisti 
a malicherné ctižádosti, vlastností, 
které znemožňují duchu postiho-
vat pravdu a podlamují soudcovu 
spravedlnost. Proto já, nepatrný  
a bezvýznamný člověk, chystaje se 
promluvit před mnohem moudřejšími 
– jak za to mám – shromážděnými 
z celého světa, zapřísahám vás mi-
losrdenstvím Ježíše Krista, pravého 
Boha i pravého člověka, abyste mne 
tak, jak jsem právě vyložil, v klidu vy-
slechli.“ (O postačitelnosti Kristova 
zákona)

Slyšíme dobře: toto je text stře-
dověkého kněze starý 600 let. Tak 
aktuální výzva k dialogu. Dnes se 
zdá, že je nám buď všechno jedno 
(ať je to tak, nebo tak), anebo svojí 
pravdou chceme tlouci druhé po 
hlavě. Rozumíme, jak musel Jan 
Hus inspirovat Masaryka, pro něhož 
demokracie je diskuse? Rozumíme, 
jak je nám dnes třeba bez předpoja-
tosti posuzovat otázky sociální a po-
litické? Jak i dnes otázky politického 
uspořádání Evropy nebo problemati-
ka imigrantů dovedou vyvolat agresi 
a nevraživost, být zdrojem násilnos-
tí? Právě i dnes v husovské Evropě 
je nám tolik třeba svobody k dialogu.

Milí přátelé, mistr Jan Hus  
a jeho zápas o pravdu, jeho myšlen-
ky a názory neskončily na „smetišti 
dějin“. Jsou velmi živé a aktuální  
i dnes.

Ondřej Halama, 
senior Ochranovského sboru při

Českobratrské církvi evangelické
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Práce hasiče musí být srdeční záležitost. Během letošního 
léta, které potrápilo i techniku, to platilo dvojnásob
Sbor dobrovolných hasičů Mni-
chovo Hradiště letos oslaví 140. 
výročí svého založení. Jakou při-
pomínku hasiči chystají? Potrápi-
lo je letošní extrémně horké léto? 
A jak se jim líbí v nových prosto-
rách v areálu bývalých technic-
kých služeb? Nejen o tom vyprá-
věl starosta sboru a profesionální 
hasič Lukáš Kratochvíl a velitel 
JPO III Miroslav Picek.

Blíží se velká oslava kulatého vý-
ročí. Na co se mohou hosté slav-
nosti těšit?

Náš sbor byl založen v roce 
1875, takže patříme mezi dvacít-
ku nejstarších sborů v republice. 
Oslavy tohoto jubilea se odehrají  
v sobotu 12. září, kdy v 9:30 proběh-
ne na Masarykově náměstí zaháje-
ní. Připravujeme ukázku vyproštění 
osoby z havarovaného automobilu, 
slaňování, evakuace ze zakouře-
ného prostoru nebo ukázku práce 
psovoda. Dále vystoupí mažoretky 
za doprovodu Hasičské dechové 
hudby Lysá nad Labem a několik ka-
pel: Mackie Messer Band z Turnova, 
Víkend Rock a Jazz Paluba. Akce 
potrvá do půlnoci.

Na plakátě se píše o výstavě ha-
sičské techniky. Tu obstaráte 
sami, nebo přijedou i vaši kolego-
vé z okolí?

Pozvali jsme asi 40 sborů. Pů-
jde o velkou ukázku techniky, kterou 
využívali a využívají jak dobrovolní, 
tak profesionální hasiči. Zúčastní 
se i takové jednotky a útvary jako 
Hasičská záchranná služba Správy 
železniční dopravní cesty. My vysta-
víme skoro vše, co máme.

Budou k vidění i unikáty?
Určitě tu budou koňky, koňmi 

tažené stříkačky. Dvě s manuálním 
pumpováním a jedna vybavená 
motorem, takže modernější. My tu 
budeme mít naši automobilovou 
stříkačku Daimler Benz z roku 1942, 
z 50. let tu bude Praga V3S a při-
slíbený máme i moderní osmikilový 
obrněný transportér z Káraného. 
Profesionální útvar z Mladé Bole-
slavi by měl přivézt asi rok starou 
čtyřkolku a velkokapacitní stříkačku 
Tatra 815-7 a automobilový žebřík 
Iveco- Magirus.

Akci pořádá sbor na vlastní pěst, 
nebo společně s profesionálními 
hasiči? A můžete vysvětlit, jak to 
vlastně je s rozdělením hasičů ve 
městě?

Oslavy pořádá Sbor dobrovol-
ných hasičů, profesionálové obstara-
jí ukázky ze své praxe. Profesionální 
hasiči jsou státní zaměstnanci a mají 
centrální stanici v Mladé Boleslavi. 
Dále existují v menších městech de-
tašovaná pracoviště rozmístěná tak, 
aby bylo možné splnit dojezdové 
časy. To jsou JPO I (jednotky požár-
ní ochrany), které mají dobu výjezdu 
do dvou minut. V případě potřeby 
operační středisko povolává dobro-
volné hasiče, kteří tvoří JPO III. Tyto 
jednotky jdou profesionálům na po-
moc a mají dobu výjezdu do deseti 
minut. Jedno naše družstvo vyjíždí 
odtud, druhé z Veselé. Na vesnicích 
jsou ještě jednotky JPO V, které jsou 
aktivovány v případě potřeby. Profe-
sionálové se bez dobrovolných hasi-
čů neobejdou a naopak. 

Jak se jako JPO III dáváte před vý-
jezdem dohromady?

Přijde nám SMS a do deseti 
minut musíme být připraveni jet do 
akce. Členové jednotky tuto činnost 
vykonávají při zaměstnání a ve 
svém volném čase, někteří pracují 
na jednu, na dvě, na tři směny i jako 
OSVČ, takže občas to bývá problém. 
Byli bychom rádi, kdyby nás bylo víc 
a ne jen sedmnáct. Na osmitisícové 
město je to málo. V tomto ohledu 
je to na vesnici lepší, tam je hasič 
každý třetí. Za každého nového ko-
legu jsme rádi. Snažíme se naši čin-
nost propagovat všemi cestami, ale  
o dobrovolnou činnost není mezi lid-
mi zájem.

Co se týče výchovy mladých ha-
sičů, velký význam má požární 
sport. Existuje hradišťské závodní 
družstvo?

V současné době bohužel ne. 
Rádi bychom si vychovali budoucí 
členskou základnu, ale nezbývá nám 
na to čas. Třeba až jednou zestárne-
me a už nebudeme moct jezdit do 
akce, pustíme se do toho. Zatím to 
nejde. Okolní vesnice taková druž-
stva mají, my ale jezdíme na zásahy. 
Potřebovali bychom na to tak tři, čtyři 
lidi, aby se mohli vzájemně zastu-
povat. Víme, že pro ty, kteří takové 
kroužky vedou, neexistuje dovolená. 
Člověk jednou zruší trénink a příště 
už mu děti nepřijdou. Navíc je to  
o obrovské časové náročnosti, nejde 
jen o závody.

 Jak hodnotíte, co se zásahů týče, 
letošní léto? Bylo rekordní i z po-
hledu hasičů?

Byl to extrém jak pro lidi, tak pro 
techniku. Největší požár, u kterého 
jsme zasahovali, byl ten na Branžeži 
- Zakopané, kde šlo o těžko přístup-
ný terén, takže technika se tam dost 
natrápila. Náročné bylo překonávání 
velkého převýšení. Profesionální 
hasiči z Boleslavi a Liberce tam 
museli dokonce slaňovat.  Před-
stavte si třeba, jak by vypadal požár 
na Drábských světničkách. Hořelo  
v soutěskách i kolem nich. Když nás 
vystřídaly jednotky hasičů z Králové-
hradeckého kraje, vrátili jsme se na 
základnu a druhý den jsme vyjížděli 
k požáru pole. Zásah střídal zásah. 
Za prázdniny máme celkem devět 
výjezdů.

Šlo vesměs o pole?
O pole a lesy. O 45 výjezdů víc 

než vloni mají touto dobou i profesi-
onální hasiči. Celkem už letos zasa-
hovali 166x. 

Vraťme se ještě k té Branžeži...
Tam jsme se podíleli zejména 

technikou. Tou dobou jsme souběž-
ně řešili dvě události, požár pole  
u Býčiny za Kněžmostem, kam jsme 

vyjížděli nejdřív, a odtud jsme byli 
převeleni do lokality Zakopaná – 
Branžež. Jeli jsme třemi auty, cister-
nou Tatra, automobilovou stříkačkou 
Ifa, která zřídila čerpací stanoviště,  
a Land Roverem Defender, který 
pendloval a vozil vše, co bylo potře-
ba. Terénní podvozek Land Rovera 
se v takové chvíli bohatě vyplatil.

Zaslechl jsem, že vaše cisterna 
letošní vytížení nevydržela.

Cestou k požáru louky v Horní 
Rokyté se jí 22. srpna roztrhl v mo-
toru píst válce. Oprava bude stát 
přibližně 50 tisíc korun. Budeme 
doufat, že to poškození není větší.

Vesničtí hasiči si často stěžují, že 
obnova výstroje, výzbroje a pře-
devším techniky se moc nedaří. 
Jak je to u vás?

Do dnešního dne se jednotku 
podařilo vybavit slušně. Životnost 
zásahových obleků se pomalu krátí 
a během dvou až tří let je budeme 
muset vyměnit. To uvítáme, protože 
starší obleky nám zůstanou jako re-
zervní. Oceníme je pak především  
v zimě, kdy se člověk rád převlék-
ne do suchého a může pokračovat  
v práci. Obměnu techniky bychom 
rádi řešili s pomocí nějakého gran-
tu Středočeského kraje. Cisternu 
máme z roku 2008 částečně repa-
sovanou, rok výroby podvozku je ale 
1989. Na příštích několik let bychom 
chtěli naplánovat i obměnu alespoň 
našeho výjezdového automobilu. 
HZS Stará Boleslav nám nedávno 
převedl starší dvacetimetrovou plo-
šinu na Škodě 706 RTH, na které 
musíme ještě zapracovat, ale díky 
tomu se nám významně rozšíří port-
folio zásahů.

Jak probíhá začlenění takového 
kousku do vašeho repertoáru?

Po absolvování povinných ško-
lení a revizí je každý kus techniky 
zařazen do výjezdů a podle operač-
ního střediska potom povoláván do 
akce. Úplně nejnovější vybavení, 

Výjezdová technika mnichovohradišťské JPO III na dvoře hasičské zbrojnice.

NA SLOVÍČKO. DNES S DOBROVOLNÝMI HASIČI LUKÁŠEM KRATOCHVÍLEM A MIROSLAVEM PICKEM

kterým disponujeme, je člun, který 
bude převeden od HZS ČR. Ten do 
výjezdu ještě začleněn není.  Vedení 

města by mělo uvažovat o dalším fi-
nancování naší činnosti a ne přísun 
peněz omezovat. Šetřit na hasičích 
není dobře.

Mezi dveřmi jste se zmínili, že 
jsme právě ve vašich nových pro-
storách.

Když nám vypršela nájemní 
smlouva v objektu HZS Mnichovo 
Hradiště ve Hřbitovní ulici, přestěho-
vali jsme se do areálu bývalých tech-
nických služeb, který nám poskytlo 
město. Město zažádalo o dotaci od 
Středočeského kraje a uspělo. Kraj 
zaplatil materiál a členové jednot-
ky i SDH tyto prostory upravili pro 
účel nové zbrojnice se zázemím. 
Na těchto úpravách členové obou 
subjektů odpracovali zhruba 4000 
hodin. Práce byly prováděny své-
pomocí ve volném čase. Všechno 
se dělo za pochodu, někdy se nás 
sešlo hodně, jindy málo, ale teď už 
je takřka hotovo a zázemí máme 
nesrovnatelně lepší. V  původním 
objektu HZS jsme měli jednu garáž 
a převlékali jsme se vedle auta. Tady 
máme šatny, garáže, sociální zaříze-
ní, kde se můžeme po zásahu dát do 
pořádku, a je tady teplo. Jediná ne-
výhoda je, že v tomto areálu nejsme 
sami. Sídlí tu ještě dvě firmy a archiv 
muzea, a jsme tak rozseti po celém 
dvoře. Zázemí máme, ale je potře-
ba ho rozvíjet. Ještě nemáme kde 
pečovat o dýchací techniku, člun je 
umístěný jen provizorně a chybí nám 
věž na sušení hadic. Bylo by krásné, 
kdyby se to povedlo všechno během 

jediného roku, ale vzhledem k pe-
nězům může být řešením rozložení 
jednotlivých položek do několika let.

Dotýká se vás nějak rekonstrukce 
Jiráskovy ulice, do které nyní při 
výjezdu najíždíte?

Její součástí by měla být in-
stalace světelné signalizace, která 
zatím není. Na stranu ke kolejím 
není vidět. Druhou věcí jsou vrata. 
Potřebovali bychom automatická  
s dálkovým ovládáním, která by 
urychlila výjezd. Teď člověk musí 
zvenku prostrčit ruce branou a ode-
mknout klíčem. Někdy stíháme vý-
jezd do deseti minut jen s odřenýma 
ušima. Když vezmeme jako příklad 
požár pole u Horní Rokyté, při vý-
jezdu rychlejším třeba o dvě minuty 
jsme mohli uchránit třeba čtyřicet 
metrů pole. Na místě dost foukal vítr, 
takže šíření probíhalo velmi rychle.

Hasiči čelí celé řadě těžkostí. Na-
plňuje vás osobně ta práce?

Je to srdcařina. Doma nás sice 
skoro neznají – a za to patří našim 
rodinám a partnerům obrovský dík, 
protože mají s námi obrovskou tr-
pělivost – ale pokud to chcete dělat 
dobře, jste tady skoro pořád. Jde  
o otázku přístupu. Tuto dobrovolnou 
činnost musí člověk dělat srdcem, 
s  plným nasazením a nejlépe, jak 
umí, jinak to nemá smysl. Víte, jak 
poznáte hasiče v prchajícím davu? 
Jde opačným směrem.

Redakce

Historická stříkačka Daimler Benz z roku 1942.
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Fotbalisté mnichovohradišťského fot-
balového klubu vstoupili do sezóny 
2015-2016. Úvodním mistrovským 
utkáním předcházela letní příprava 
v tropických podmínkách v místním 
sportovním areálu.

Do letní přípravy nastoupilo 
naše první mužstvo v půli července 
doplněné o příchozí mladé naděje 
z dorostu (J. Čermák, J. Maryška, 
L. Havel a D. Uhlíř) a ještě o hráče 
dorosteneckého věku P. Vegrichta, 
J. Tomašova a J. Svobodu, čímž 
mnichovohradišťský nováček stře-
dočeského krajského přeboru jasně 
deklaroval sázku na mladé místní 
odchovance.

V letních přípravných zápasech 
se protočilo hodně hráčů, jak z naší 
rezervy, tak i z dorostu. Dalo by se 
tedy říci, že jsme žádný zápas ne-
odehráli v kompletním složení: kvůli 
zraněním, dovoleným či pracovní 
zaneprázdněnosti hráčů. Naším 
prvním soupeřem byl Brandýs nad 
Labem, který v minulém ročníku po-
stoupil do 1.A třídy. Velmi kvalitní do-
mácí tým byl nad naše síly a prohráli 
jsme s ním 2:4. Brandýští ukázali 
svoji sílu i v pohárech, kdy porazili 
divizní Nové Strašecí 3:0 a budou 
nejspíše aspirantem na postup do 
přeboru.

Na hřišti v Rozstání jsme se  
v dalším přípravném utkání střetli 
s Doubím. Po převaze viditelné po 
celou dobu zápasu jsme vyhráli 8:1. 
V týdnu nás čekal další soupeř a to 
přeborové Sedmihorky. Závěr vyrov-
naného zápasu jsme však nezvládli 
a v posledních deseti minutách jsme 
dostali tři branky a celkově jsme 
odešli poraženi 2:5. 

Na hradišťskou pouť jsme si 
pozvali nováčka divize – tým SK 
Semily. Po našem dobrém výkonu 

jsme s ním remizovali 2:2. Druhou 
branku jsme obdrželi až v 90. minu-
tě z pokutového kopu. V nabité letní 
přípravě jsme dále v týdnu zajížděli 
do Chrastavy, která s SK Semily 
bojovala o postup do divize. Domácí 
tým, v jehož středu nastoupil i býva-
lý ligový hráč Slovanu Liberec, FK 
Mladá Boleslav či bundesligového 
Hamburku Jiří Štajner, se projevil 
jako kvalitní. Naši hráči však hráli též 
zodpovědně a nakonec jsme zaslou-
ženě vyhráli 4:2.

Na svoji generálku si nás pozval 
uplynulou neděli na svoje hřiště ne-
daleký divizní tým FK Turnov. Proti 
kvalitnímu domácímu mančaftu se 
nám nedařilo vůbec nic a nakonec  
z toho byla vysoká porážka s divo-
kým výsledkem 3:9.

Mužstvo si během velké porce 
přípravných zápasů hledalo svoji 
tvář a jeho hlavním úkolem bylo najít 
herní náhradu za špílmachra Hrdi-
nu. Střelecká potence by opět měla 
záviset na M. Jírovi, kterému by měli 

sekundovat především J. Radačov-
ský a některý z rychlonohých mla-
dých odchovanců.

V úvodním utkání soutěže přiví-
tal náš první tým celek SK Rakovník 
a po kvalitním výkonu před solidní 
diváckou návštěvou zvítězil 2:0, 
když branky vstřelili Zajíček a Ra-
zák. Naše sestava tak naznačila, že 
se s ní v nejvyšší středočeské kraj-
ské soutěži musí počítat.

V soutěžích dospělých nás od 
tohoto ročníku čekají změny – při 
nerozhodném stavu se budou nově 
kopat pokutové kopy. Na každé 
straně se postupně představí pět 
hráčů a vítěz pokutových kopů do-
stane jeden bod navíc. Tuto novinku 
si naše první mužstvo vyzkoušelo 
ve druhém utkání na půdě Sázavy, 
kde po nerozhodném stavu 2:2 do-
šlo právě na penalty, ve kterých se 
našim hráčům nedařilo. Ze Sázavy 
jsme tak přivezli pouze jeden bod. 
Další novinkou jsou přímé přenosy 
zápasů krajského přeboru. Nejenom 

naše zápasy, ale i zápasy ostatních 
mužstev přeboru můžete zhlédnout 
jak v přímém přenosu, tak i ze zá-
znamu na internetové televizi TV-
COM.cz, což by mělo být přínosem 
pro fanoušky, ale rovněž určitou kon-
trolou rozhodčích.

V soutěži krajského přeboru 
dorostu došlo také ke změně, téměř 
revoluční. Místo jedné šestnáctičlen-
né skupiny se vytvořily dvě skupiny 
po čtrnácti účastnících. Ve skupině, 
kde jsou oba naše dorosty, se na 
poslední chvíli ještě dvě mužstva od-
hlásila, a tak místo patnácti zápasů 
odehrají naši dorostenci v podzimní 
části soutěže pouze jedenáct. Roz-
šířením počtu účastníků asi bohužel 
dojde ke snížení sportovní úrovně 
jednotlivých zápasů a my se již ne-
budeme střetávat s kvalitními týmy 
Příbrami, Sedlčan nebo Rakovníka.

U naší rezervy došlo především 
ke změně na postu trenéra. Letní 
přípravu začal B-tým pod vedením 
nového trenéra Michala Šimona, 

Nováček středočeského krajského přeboru si během přípravných zápasů hledal po doplnění mladých hráčů svou novou 
identitu i hráče, kteří povedou tým v sezóně k vítězství.

který doposud působil jako trenér  
a hráč v bakovské rezervě. Jeho asi-
stentem bude Radek Němec, jenž 
bude připraven zapojit se i do hry. 

Nejmladší mnichovohradišťští 
fotbalisté trénovali dvakrát týdně.  
V srpnu sehráli přátelské utkání  
v Českém Dubu proti SK Kostomla-
ty, které deklasovali v poměru 16:3, 
když se střelecky blýsknul šesti 
brankami Kvintus. Dále se o bran-
ky podělili třikrát Reiter, dvakrát Vít, 
dvakrát Horák a jednou Kasal, Vlk  
a  Zhmurchuk. 

Na konci srpna přípravka ab-
solvovala soustředění v nedaleké 
Doubravě, kde společně s místním 
Jizeranem dvoufázově trénovala. 
Pobyt ve sportovní areálu Jizeranu 
Doubrava byl zaměřen na správnou 
výživu sportovců.

Fotbalovou sezonu 2015-2016 
zahájilo rovněž mužstvo mladších 
žáků MSK. Celek, který v minulé 
sezoně obsadil v konečné tabulce 
středočeské krajské soutěže solidní 
5. místo, do nového ročníku vstoupil 
s velkou obměnou hráčského ká-
dru. Většina hráčů se posunula do 
kategorie starších žáků a z celého 
týmu zůstali pouze tři hráči. Naopak 
do této kategorie se přesunuli hráči 
ročníku 2004, kteří v minulé sezoně 
reprezentovali velice úspěšně MSK 
v Pojizerské lize přípravek, kde se 
pravidelně utkávali s mužstvy Liber-
ce, Jablonce, České Lípy, Turnova 
a dalších. Pro tyto hráče a hráčky 
bude změna o něco náročnější, je-
likož si budou muset zvykat na větší 
hřiště s větším počtem hráčů a del-
ším časem utkání. Kategorie bude 
náročnější rovněž na brzké vstávání 
a větší dojezdové vzdálenosti. Jez-
díme například do Příbrami, Vlašimi, 
Berouna, Rakovníka atd.

Mladší žáci přípravu zahájili pod 
vedením trenérské dvojice Karel 
Váňa, Ondřej Knobloch 28. červen-
ce. Příprava probíhala dvakrát až tři-
krát týdně v areálu MSK s ohledem 
na vysoké teploty, které v létě pano-
valy, a účast byla ovlivněna absen-
cemi způsobenými zejména letními 
tábory. Vzhledem k výrazné obmě-
ně, která v týmu proběhla, bude za-
jímavé sledovat herní a výsledkový 
projev mužstva.

Starší žáci zahájili přípravu 27. 
července pod vedením trojice Sa-
meš, Mihalík a Kalous. Mužstvo tvoří 
početně slabší ročník 2001 a na-
opak silný ročník 2002 přicházející 
z mladších žáků. Tréninky probíhaly 
třikrát týdně v areálu MSK. V prvním 
týdnu byli trenéři potěšeni výbornou 
účastí, v tom dalším starší žáci se-
hráli i jediné přátelské utkání s ligo-
vou Čáslaví na hřišti Jizeranu Doub-
rava. S kvalitním soupeřem náš tým 
vysoko prohrál i vzhledem k nero-
zehranosti hráčů v úvodu sezóny.  
V dalších týdnech již bohužel účast 
na trénincích klesla z důvodu  dovo-
lených a táborů. Dohodnutá přátel-
ská utkání musela být bohužel z dů-
vodu malého počtu hráčů odvolána.

Cílem kolektivu je v tuto chvíli 
navázat na úspěšný závěr loňské 
sezóny, kdy se týmu podařilo uhájit 
střed tabulky. Nadcházející ročník 
prověří kvality hráčů jak v herním 
projevu, tak zejména v důrazu  
a bojovnosti. Přechod hráčů přichá-
zejících z kategorie mladších žáků 
na velké hřiště nebude snad tak 
dramatický, jelikož  spousta z nich 
již okusila zápasy za starší žáky  
v minulém ročníku.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský sport. klub

Pátrání po počátcích ledního hokeje v Turnově  
a Mnichově Hradišti: badatelé prosí o pomoc
Milí čtenáři, možná už řada z vás 
zjistila, že v Turnově se v Maškových 
zahradách staví nový zimní stadion. 
Otevřen má být před zahájením 
sezóny koncem října. Při této příle-
žitosti se členové turnovského hoke-
jového oddílu rozhodli zmapovat his-
torii tohoto sportu v Turnově a okolí. 

Člen výkonného výboru HC 
Turnov 1931 Mgr. Pavel Mlejnek 
(profesor dějepisu a zeměpisu na 
turnovském gymnáziu) ve spolupráci 
s historikem a archivářem turnovské-
ho muzea Mgr. Davidem Markem 
začali shromažďovat materiály, které 
se nejstarších dějin hokeje v Turno-
vě týkají. Oslovili žijící pamětníky, 
od nichž získali spoustu zajímavých 
vzpomínek a množství materiálu. 
Cenným zdrojem informací byl také 
dobový tisk, především Pojizerské 
listy. Krátkou ukázku z výsledků prá-
ce turnovských badatelů naleznete  
v příštím vydání.

Badatelé se obrací na pamět-
níky, bývalé hráče a jejich rodinné 
příslušníky a žádají je, aby jim po-
skytli jakékoliv materiály (fotogra-
fie, diplomy, poháry, součásti vý-
zbroje, dresy), osobní vzpomínky 
či cokoliv dalšího, co by se, třeba 
jen okrajově, týkalo turnovské-
ho hokeje. Napsat jim můžete na 
mlejnek@gytu.cz nebo zavolat na 
telefonní číslo 607 905 056.

Ve svém pátrání se oba ba-
datelé obrátili také na muzeum  
v Mnichově Hradišti. Bohužel i zde 
jsme zjistili, že o hokeji v Mnicho-

vě Hradišti máme jen minimum 
informací. Připojujeme se tedy 
k výzvě turnovských badatelů 
a prosíme všechny, kdo mají 
jakékoliv informace, fotografie 
či jiné materiály týkající se hra-
ní ledního hokeje či bruslení  
v Mnichově Hradišti a byli by 
ochotni se o ně podělit, aby se ob-
rátili na Muzeum města Mnichovo 
Hradiště, tel. 326 771 001, e-mail: 
muzeum@mnhradiste.cz.  

A co tedy o hokeji v Hradišti 
víme? Citujeme z diplomové práce 
zabývající se historií hradišťské-
ho sportu. „Zajímavé začátky měl  
v Mnichově Hradišti lední hokej. Pod 
vlivem jednoho z prvních mušketýrů 
českého hokeje Fleischmanna se na 
VPK u Fruty rozhodla skupina mla-
dých lidí založit klub ledního hokeje. 
Bylo to na přelomu roku 1929-30; 
mezi zakladatele patřil Karel Tejnil, 
Bohuslav Pospíšil, Jaroslav Dorot-
ka, Gustav Balatka, Dr. Miroslav 
Louda, Ferdinand Drozen, Ladislav 

Šimek, Josef a Bohuslav Malý, Jo-
sef Kašpar, Bohuslav Vaněk, Josef 
Vieland, Jiří Danda. K dispozici ne-
měli výzbroj. Hřiště se nacházelo 
na pozemku pod dívčí školou. První 
zápas s Bakovem nad Jizerou skon-
čil vítězstvím hostů 4:3. K dalším 
soupeřům patřily sousední Přesta-
vlky, Hoškovice, dále Dolní Bousov, 
Železný Brod, ale i trampské osady 
z Dětenic a Libáně. Na utkání se jez-
dilo většinou na kolech.

Od roku 1931 se hrálo přímo 
na fotbalovém hřišti MSK, využívala 
se i fotbalová výzbroj. V rámci Peli-
kánovy severočeské župy se konaly  
i soutěže, ale většinou se nedohrály. 
Oddíl původně nesl název Latorica 
klub, pak MH hokej klub a hokejový 
oddíl mnichovohradišťského spor-
tovního klubu.

Činnost neustala ani během 
války, k nové generaci hráčů patřil 
František Hrdina, Josef Maupic, 
Jindra Rajtr, Stanislav Hnízdil, Kolda 
Smída, Rudolf Šimon, František Ma-

ruška, Jaroslav Puš, Jaroslav Pavlík, 
Ladislav Studihrad.“

Snad se mnou, milí čtenáři, bu-
dete souhlasit, že počátky ledního 
hokeje v našem městě i v Turnově 
jsou zajímavé téma. Pomozte nám, 
prosím, získat další informace!

   
 Jana Dumková, vedoucí 

Muzea města Mnichovo Hradiště

JUDr. Jan Maria Fleischmann 
stál u počátků hokeje jak  
v Turnově, tak v Hradišti a patřil  
k prvním průkopníkům to-
hoto sportu v Čechách. Ho-
kej hrál za SK Slavia Praha. 
Jako již dostudovaný právník 
se vydal se svými spoluhráči  
v roce 1909 do Chamonix, kde se 
seznámil na mezinárodní úrov-
ni v roli obránce se skutečným 
ledním hokejem (tehdy označo-
vaným slovem kanadský). Stal 
se pevnou součástí hokejové 
reprezentace Čech, za kterou 
odehrál všechny zápasy až do 
začátku první světové války.  
I po válce zůstal hokejově aktivní. 
Dvakrát byl (v letech 1921–1923)  
a (1925–1927) dokonce před-
sedou Československého svazu 
ledního hokeje. V roce 1924 
startoval na prvních zimních 
olympijských hrách v Chamonix.  
V našem městě v roce 1930 ote-
vřel advokátní kancelář. 

J. M. Fleischmann

Mušketýři s hokejkou z Chamonix z roku 1909. J. Fleischmann je uprostřed.

Volejbaloví junioři Sokola 
se připravují na ligu

V loňské sezóně se družstvo juniorů 
Sokola Mnichovo Hradiště za Libe-
recký kraj kvalifikovalo do ligy juniorů 
a v letních měsících se na vstup do 
této soutěže připravovalo.

Příprava byla zahájena soustře-
děním v Semčicích. Následně v je-
jím rámci junioři absolvovali dva tur-
naje, na kterých sbírali zkušenosti. 
Nejprve na turnaji mužů Memoriálu 
J. Palduse sehráli čtyři utkání s týmy 
mužů a o týden později již v kategorii 
juniorů na turnaji v Dřevěnici bojo-
vali proti extraligovým týmům Dukly, 
Hradce Králové a ligovým juniorům 
Turnova. 

Ve všech zápasech sice naši 
hráči podlehli, ale proti Turnovu  
i Dukle Liberec až ve vyrovnaných 
koncovkách a proti Hradci Králové 
dokázali uhrát set. Přestože výkon 
se postupně zlepšuje, je před celým 
družstvem pod vedením trenérů Ma-
děry a Skřivana hodně práce.

Minulý týden pracoval juniorský 

tým na soustředění v Bozkově u Se-
mil hlavně na přihrávce a podání, 
ale i na vykrývání a týmové koordi-
naci hry. Samozřejmě bylo potřeba 
i zlepšit fyzickou průpravu, rychlost 
a obratnost. Volné chvilky pak vypl-
ňovali hráči relaxací a každý večer 
vypjatými fotbalovými derby zápasy 
tmavých proti světlým. 

Komplikací byly jednak zdra-
votní problémy nahrávače Jakuba 
Eichlera a jeho bratra Honzy, ale  
i neúčast Kratochvíla, který se při-
pravuje současně v kádru ČZU Pra-
ha, kde by měl hrát extraligu kadetů. 
Přesto se na soustředění podařilo 
markantně zlepšit podání a do útoč-
ného smečovaného podání zapojit 
další hráče. Již tento týden si budou 
moci tyto činnosti procvičit hráči  
v zápasech krajského přeboru mužů 
jako B tým Sokola v Benátkách nad 
Jizerou.

Jiří Skřivan

Zleva: trenér Skřivan, hráči Novák, Kováč, Kysela, Bígl, Pazour, Fix, Dutka, Tvrz-
ník, Žahour, Holas, Eichler, bratři Maděrové, Kováč a trenér Maděra.



Znáte poskytovatele sociálních 
služeb v našem regionu?
V aktuálním pokračování seriálu, je-
hož cílem je představit poskytovate-
le sociálních služeb, kteří sídlí nebo 
mají zastoupení přímo ve městě či 
na Mnichovohradišťsku, se sezná-
míme s Centrem pro rodinu Náruč.

Nové služby rodinám v Mn. Hradišti

Turnovské rodinné centrum 
bezplatně pomáhá na poli partner-
ských vztahů nebo výchovy dětí také 
v Mnichově Hradišti. Možná znáte 
jeho cyklus setkání Něžná náruč 
rodičů.

Poradit se o problémech, které nás  
v rodině trápí, bylo až doteď v Mni-
chově Hradišti téměř nemožné. 
Přitom včasná návštěva odborníka 
může předejít řadě zbytečných ne-
shod, svárů a omylů – ať už v part-
nerských a mezigeneračních vzta-
zích či ve výchově dětí. A víc než 
cokoliv jiného je v tomto případě dů-
ležitá rychlost objednání, dostupnost 
a blízkost podpůrné služby. Pokud 
totiž rodina prožívá krizi, nelze čekat 
týdny či dokonce měsíce na vhodný 
termín konzultace a navíc si pro po-
moc ještě jet až do Mladé Boleslavi.

Turnovské rodinné centrum 
Náruč pracuje ve svém městě na 
podpoře rodin již řadu let, a to přede-
vším pod hlavičkou projektů Přijďte 
mezi nás! a Dáváme rodinám šanci. 
Nyní část svých aktivit přenáší také 
do Mnichova Hradiště. V nabídce 
Náruče je poradenství psychologa, 
rodinného terapeuta, sociálního pra-
covníka či speciálního pedagoga. 
Jde především o včasné podchycení 
problémů, případně o nasměrování 

k dalším podpůrným službám.  
Pro nastávající i novopečené 

maminky je zase určena Něžná ná-
ruč rodičů – pravidelná setkávání, 
založená na sdílení a výměně zku-
šeností, která jsou vedena psycho-
ložkou a maminkou, Katarzynou K. 
Jedzokovou. Kromě toho jsou připra-
veny besedy a semináře s odborní-
ky, jejichž ústřední témata se točí jak 
jinak než okolo rodiny a dětí. Posled-
ní červnový týden proběhlo napří-
klad setkání s dětskou psycholožkou 
Janou Leitnerovou a to na příznačné 
téma: Aby vysvědčení nebolelo. 

Do konce roku se chystají ještě 
besedy o školní přípravě, mediální 
výchově, logopedii či zdravé výži-
vě. Pokud není uvedeno jinak, akce 
probíhají ve Volnočasovém centru 
v Zámecké ulici. Všechny aktivity 
jsou díky financování z dotací Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí 
bezplatné.  

Anna Bergerová, koordinátor 
aktivit pro Mnichovo Hradiště

Město dva týdny hostilo skupinu dobrovolníků 
z celého světa, pomáhali v knihovně a ve vile u Jizery
Zajímavá zkušenost pro obě strany, 
tak lze ve zkratce shrnout čtrnác-
tidenní pobyt deseti dobrovolníků  
v Mnichově Hradišti. Zájemci  
z Francie, Turecka či Jižní Koreje 
zde pomáhali s úpravou knihovny  
a Kocmanovy vily.

Šest hodin denně dobrovolníci, 
kteří do města přijeli ve spolupráci 
s organizací INEX-SDA, vyplňovali 
prací. V prvních dnech pracovali na 
dvorku u městské knihovny, posléze 
se zaměřili na budovu v Klášterské 
ulici. 

Takzvanou Kocmanovu vilu 
nečekají kvůli nevýhodné pozici  
v záplavové oblasti další velké úpra-
vy, možnosti jejího využívání se však 
rýsují. „Na radě byl diskutován návrh, 
aby byl objekt pronajat Klubu s.r.o. 
a byl využíván jako zcela základní 
ubytování pro krátkodobé umělecké 
či dobrovolnické pobyty nebo jako 
příležitostné turistické ubytování,“ 
uvedl k potenciálnímu využití budovy 
starosta Ondřej Lochman.

Volný čas dobrovolníci strávili 
rozmanitou škálou aktivit ve městě 
i okolí. Navštívili klášterský pivovar, 
Škoda Muzeum, koncert Melody 
Makers, absolvovali výlet na kolech 
po Českém ráji nebo si užili atrakce 
na místní pouti.

„Volnočasový program jsme 
vytvářeli ve spolupráci se skupinou 

zdejších občanů. Snažili jsme se 
připravit pestrou skladbu všeho, 
co naše město a okolí nabízí,“ řekl 
místní koordinátor projektu Jaro-
slav Trpkoš. Tato snaha se setkala 
s úspěchem, někteří dobrovolníci 
potvrdili, že si workcamp v našem 
městě vybrali právě pro zajímavou 
volnočasovou náplň.

Účastníci také uvítali možnost 
poznat místní obyvatele. „Zkušenost 
překonala má očekávání. Bylo to po-
prvé, kdy jsem viděla, kolik skvělých 

věcí dělají lidí v místě, v němž žijí. 
Samotné město mě opravdu okouz-
lilo a místní lidé byli velmi štědří, přá-
telští a inspirativní,“ podělila se o své 
dojmy z workcampu účastnice Liza 
Romanovskaya z Běloruska.

„Myslím, že jet do úplně cizí 
země a setkat se tam s místními 
lidmi je jeden z nejlepších způsobů 
jak poznat novou kulturu. To jsem 
si také užívala ze všeho nejvíc – 
poznávání cizí kultury,“ řekla o své 
zkušenosti s dobrovolnictvím v Mni-
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Dobrovolníci zapózovali při práci. Foto: Lucie Růžková

Kruhováci jedou lodí, 
tou lodí výletní...

Každý rok, vždy poslední víkend  
v červnu, pořádá SK Kruhy celo-
denní výlet, který je zakončen spa-
ním ve stanech na hřišti v Kruhách.

Také letos jsme se v sobotu 
ráno sešli v Přepeřích pod jezem, 
kde již byly nachystané naše lodě. 
Sice trošku mrholilo, to nás ale od 
našeho záměru sjet si Jizeru ne-
mohlo odradit. Po chvilce příprav, 
nasoukání dětí do plovacích vest  
a svačin do barelů (mezi tím pře-
stalo pršet), odplulo od břehu de-
set lodí se zhruba třiceti lidmi – nej-
mladším byly dva roky. 

Plavba příjemně utíkala, po 
pár hodinách nám ji zpestřila první 
překážka – jez ve Svijanech, kterou 

jsme zdárně překonali. V Loukově 
jsme zastavili na oběd. Po chvilce 
odpočinku vyrazilo naše loďstvo 
posilněné buřtgulášem dál. Teď už 
nás čekaly jenom jezy v Březině  
a v Hubálově, které překonat už 
pro nás byla hračka. 

Ke konci plavby nás déšť stej-
ně dostihl, tentokrát ale pořádná 
průtrž mračen. Takže v Poříčí, kde 
náš výlet skončil, jsme byli všichni 
úplně promočení. Večer jsme ještě 
poseděli u prasátka na rožni a pro-
brali zážitky dne. 

Tak za rok, třeba zase na Ji-
zeře, ahóóój!

Martina Dvořáková

Loďstvo Kruhů letos čítalo deset lodí a zhruba třicet lidí.

Sousedská slavnost vyláká místní do ulic, 
město bude žít festivalovou atmosférou
Znáte dobře své sousedy a město, 
v němž žijete? Máte přehled  
o místních spolcích, podnikatelích  
a službách? Víte, kdo z vašeho okolí 
umí dobře hrát na kytaru, zpívat nebo 
něco vyrábět? Skvělou příležitost 
lépe poznat místo, ve kterém žijete, 
nabízí Sousedská slavnost, která se 
uskuteční v sobotu 19. září.

Program potrvá na náměstí  
a poblíž něj takřka po celý den – od 
deseti do deseti – a bude opravdu 
rozmanitý. Návštěvníci si budou 
moct zaskákat na trampolínách, 
pokreslit vlastní hrneček či zah-
rát deskové hry. Připravena bude 
lákavá hudební nabídka, účast 
přislíbil třeba Ota Menzel i další 
místní umělci.

Obchody prodlouží své otevírací 
doby a náměstí zaplní stánky míst-

ních podnikatelů, spolků i nadšenců. 
Hladové krky si také přijdou na své, 
a to jak masožravci, tak vegani  
a milovníci sladkého. Samozřejmě 
se nezapomnělo ani na děti, ty se 
mohou těšit na tvořivé dílničky nebo 
loutkové divadlo Štěpána Tučka.

Bude se i soutěžit, a to  
o nejlepší jablečný pokrm! Vybere 

ho nezávislá porota a soutěž do-
plní doprovodný program zahrnující 
třeba přednášku o zdravém jídle. 

Milovníky dob minulých potěší 
zase historická procházka městem. 
Tento den bude také po rekonstrukci 
slavnostně otevřena kostelní věž.

Dopoledne se navíc uskuteční 
oblíbené bleší trhy ve farní zahradě. 

Zájemci o prodej se ještě mohou 
hlásit na mailu blesak.mh@gmail.
com či v prodejně Farmářka z Ráje.

Akci pořádá město Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci s místními 
spolky. Počet aktivit a účastníků ros-
te takřka každý den. Pokud i vy máte 
co nabídnout, ozvěte se koordiná-
torovi akce Jaroslavu Trpkošovi na 
j.trpkos@seznam.cz nebo 731 440 
036. Tentýž kontakt mohou využít ti, 
kteří by se rádi přidali mezi sponzory 
události. Jakákoliv finanční pomoc je 
vítána.

Pro podrobnější informace 
sledujte webové stránky www.zazit-
mestojinak.cz, facebook města nebo 
rovnou přijďte a nechte se překvapit.

Kristýna Motlová,
Žijeme pro Hradiště

Strom roku 2015 – podpořte strom, který žije s vámi
Oblíbená celostátní anketa Strom roku se v ČR pořádá od roku 2002, 
a to pod taktovkou Nadace Partnerství. Anketou chce nadace podpořit 
aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí a zároveň touto formou veřejnosti 
představit zajímavé stromy s příběhem, které jsou naším přírodním bo-
hatstvím a zaslouží si pozornost.

Z našeho blízkého okolí byla letos do finále nominována Tatobitská 
tisíciletá lípa. Obec Tatobity se nachází na jižním úpatí Kozákova, asi 
10 kilometrů od Turnova. Příběh jejího nejstaršího památného stromu si 
můžete přečíst na dalších řádcích.

Památné lípě v Tatobitech se přezdí-
vá tisíciletá, přestože odborníci se 
shodují, že je strom pravděpodobně 
o několik století mladší. Lípa se ob-
jevuje v mnoha povídkách, básních, 
písních a stala se nedílnou sou-
částí historie Tatobit, což dokazuje 
i její vyobrazení na obecním znaku  
a vlajce. Každoročně zde na počest 
tohoto památného stromu pořádají 
Slavnost lípy. 

Místní kronikář vzpomíná, že již 
v době jeho mládí byla lípa obezdě-
ná a do prostorné dutiny ukrývající 

lavičku se dalo vcházet schodištěm. 
V 50. letech se však při bouři odlo-
mila polovina stromu a zbylo torzo, 
které místní řemeslník Josef Jaček 
zpevnil obručemi. Odlomené zbyt-
ky stromu ležely několik let u domu 
pana Sedláka, až zcela ztrouchnivě-
ly. Nikdo se je totiž neodvážil spálit. 

Na všechny letos nominované 
stromy se můžete podívat na inter-
netových stránkách www. stromro-
ku.cz, kde se také dozvíte, jak vámi 
vybraný strom můžete finančně 
podpořit. Hlasování potrvá až do 10. 

října a vítězný strom nadace vyhlásí 
20. října u příležitosti Dne stromů. 
Na vítězný strom kromě odborného 
ošetření čeká i postup do meziná-
rodní ankety Evropský strom roku.

Peníze získané hlasováním pro 

Památná lípa velkolistá v Tatobitech.

Tisíciletou lípu obec Tatobity využije 
k výsadbě lipové aleje, která by spo-
jovala Tatobity s nedalekou osadou 
Žlábek.  

Svatava Bukvičková

chově Hradišti Amalie Lundgren Pe-
dersen z Dánska.

Z opačného úhlu pohledu byl 
pobyt dobrovolníků pro místní ob-
čany příležitostí, jak se seznámit  
s lidmi z cizích a mnohdy velmi 
vzdálených zemí. Tuto možnost 
snad neměli naposledy. Ondřej Lo-
chman by totiž rád z workcampu v 
Mnichově Hradišti udělal tradici.

Kristýna Motlová, 
Žijeme pro Hradiště

Zažít město jinak, to je motto celorepublikové akce, která míří i k nám.
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Proč Jan Šverma?
V listopadu tohoto roku si naše měs-
to hodlá připomenout významnou 
událost, která se zde odehrála před 
70 lety, totiž státní pohřeb Jana Šver-
my (v celé historii Československé a 
později České republiky se jednalo o 
jeden z šesti státních pohřbů). Jsme 
si vědomi, že tato aktivita vyvolá u 
veřejnosti různé, možná i negativní 
ohlasy a postoje související s hod-
nocením osoby Jana Švermy. Uvě-
domme si ale skutečnost, že posled-
ních 26 let od pádu komunismu se o 
tomto významném rodákovi v našem 
městě, s výjimkou některých akti-
vit místní organizace KSČM, která 
často připomíná osobu Jana Švermy 
nekriticky, zcela mlčelo. 

Mnozí naopak pamatují dobu, 
kdy byla jeho osoba téměř glorifiko-
vána, často na úkor historické sku-
tečnosti. Naším záměrem rozhodně 
není vracet se k Janu Švermovi 
tímto způsobem, ale naopak pokusit 
se objektivně zhodnotit jeho činnost 
a život. 

Za tímto účelem jsme oslovili 
přední historiky zabývající se čes-

koslovenskými dějinami dvacátého 
století, kteří se pokusí nahlédnout 
na osobnost Jana Švermy z růz-
ných úhlů. S jejich příspěvky se  
v budoucnu budete moci seznámit 
na stránkách Kamelotu. Titíž od-
borníci také přislíbili účast na mo-
derované panelové diskuzi, která se 
uskuteční v listopadu a bude jistým 
vyvrcholením aktivit připomínajících 
toto výročí s vědomím, že dějiny by 
neměly být nazírány černobíle.

V dnešním vydání přinášíme 
medailonek Jana Švermy vypraco-
vaný historiky z pražského Ústavu 
pro studium totalitních režimů. Zá-
roveň otiskujeme zápis z městské 
kroniky o státním pohřbu Jana 
Švermy konaném v roce 1945 
a fotografie z archivu. Další pří-
spěvky k tématu budou otiskovány  
v dalších číslech.

Za pracovní skupinu k tematice 
70 let od státního pohřbu 

Jana Švermy Václav Haas, Jana 
Dumková a Václav Holas, 

za radu města Ondřej Lochman

Narodil se v Hradišti, zahynul v Tatrách
* 23. 3. 1901 Mnichovo Hradiště
† 10. 11. 1944 hora Chabenec  
(Nízké Tatry)

Pocházel z rodiny advokáta. Po 
absolvování gymnázia nastoupil ke 
studiu práv na Karlově univerzitě 
(studia zanechal nedlouho před do-
končením). 

V roce 1921 vstoupil do KSČ  
a aktivně se zapojil do politického ži-
vota. Působil ve Svazu komunistické 
mládeže Československa, postupně 
se zařadil mezi přední funkcionáře 
československého Komsomolu. Vy-
stupoval na veřejných shromáždě-
ních a přispíval do komunistického 
tisku, stranickým vedením byl vy-
brán jako redaktor do Večerníku Ru-
dého práva. Kromě toho byl zvolen 
do ÚV Svazu komunistické mládeže, 
vydával a vedl časopis Avantgarda. 

V květnu 1926 jej strana posla-
la do Moskvy na dvouleté studium  
v Mezinárodní leninské škole, která 
měla za úkol školit budoucí přední 
funkcionáře komunistických stran. 
V Moskvě se v létě 1928 jako člen 
delegace KSČ zúčastnil VI. kongre-
su Kominterny.  Na V. sjezdu KSČ  
v únoru 1929 byl zvolen do ÚV KSČ 
a do politbyra. Také se stal vedou-
cím odborového oddělení ÚV KSČ.

Na začátku třicátých let se věno-
val především záležitostem odborů. 
V květnu 1929 byl zvolen za člena 
kolektivního vedení Ústředny prů-
myslových svazů. Zabýval se také 
problematikou marxistické teorie, 
především ve vztahu k národním 
dějinám – v roce 1933 vydal studie 
Česká otázka ve světle marxismu  
a Rok 1848 v Čechách. 

V létě 1934 se po nuceném od-
jezdu Klementa Gottwalda do Mosk-
vy Šverma spolu s Rudolfem Slán-
ským stali faktickými vůdci KSČ. Pod 
Švermovým a Slánského vedením 
se KSČ dařilo postupně opouštět po-

litické ghetto, do kterého se zahnala 
svou vyhroceně negativistickou poli-
tikou v letech 1929 –1934. 

Vrchol Švermova působení ve 
vedení KSČ nastal v roce 1935.  
V květnu byl zvolen poslancem Ná-
rodního shromáždění, v červenci  
a srpnu se v rámci československé 
delegace zúčastnil VII. kongresu Ko-
minterny v Moskvě (byl zvolen kan-
didátem EKI). Na podzim 1935 se 
pokusil v československých podmín-
kách aplikovat závěry VII. kongresu. 
Formuloval program spolupráce 
komunistů s dalšími levicovými  
a středovými politickými subjekty 
motivovaný nebezpečím fašismu, 
především ohrožením Českosloven-
ska ze strany nacistického Němec-
ka. Jedním z výsledků Švermova 
působení v čele KSČ byla např. 

komunistická podpora obranného 
rozpočtu a především hlasování 
komunistů pro Edvarda Beneše při 
volbě prezidenta v prosinci 1935. 

Politika Švermova vedení na-
razila na odpor Kominterny. Šver-
ma se Slánským byli obviněni také  
z nerespektování moskevských 
direktiv. Na počátku roku 1936 pro-
běhla v rámci KSČ kampaň proti 
pravicovému oportunismu (tedy proti 
politice Švermy a spol.), v jejímž 
rámci přednesl Šverma několik poni-
žujících sebekritik. Také byl zbaven 
funkce v sekretariátu KSČ. 

Přestože bylo Švermovo půso-
bení v čele KSČ podrobeno těžké 
kritice, zůstal nadále v nejužším ve-
dení komunistické strany. Od ledna 
1936 až do zastavení činnosti KSČ  
v říjnu 1938 zastával funkci šéf-

„Státní pohřeb vynikajícího pracovníka zahraničního odboje, místního rodáka, poslance Jana Švermy“
Československá vláda se rozhod-
la uctít památku jednoho z vůdců 
slovenského povstání v roce 1944, 
vynikajícího pracovníka našeho 
zahraničního odboje, poslance 
Jana Švermy, státním vojenským 
pohřbem. Životní cesta tohoto bo-
jovníka, který jako věrný syn čes-
kého národa stál v předních řadách 
protifašistického a národního osvo-
bozovacího boje, skončila dne 10. 
listopadu 1944 na severních svazích 
Nízkých Tater daleko za Bánskou 
Bystricí při těžkém a svízelném ústu-
pu za sněhové vánice, před přesilou 
německých vetřelců, které si zavolal 
Tiso, aby mu pomohli zlomit odpor 
bojovníků za svobodu.

Nebylo jiného východiska, jak 
se vyhnouti této nastražené pasti.

Janu Švermovi, který kráčel  
v čele partyzánského štábu, podařilo 
se dosáhnouti vrcholu hory Chabe-
nec (vysoké 2000 metrů), kde klesl 
vyčerpán, ochablý a skonal. Jeho 
tělo je sneseno malou družinou čle-
nů hlavního partyzánského štábu do 
Lomnisté doliny a pochováno pod 
mohutným horským smrkem. Zde 
odpočíval Jan Švema až do konce 
roku 1944. Odtud byl převezen do 
Podbrezové (1945), kde byl zahájen 
smuteční akt, v kterém pokračovali  
v centru slovenského povstání Bán-
ské Bystrici, v Bratislavě a v Brně, 
kudy byly vezeny pozůstatky mrt-
vého do hlavního města republiky.  
V Praze byla rakev vystavena v Pan-
theonu Národního musea. Státní 
vojenský pohřeb konal se dne 10. 
listopadu 1945.

Ve 14 hodin zahájena byla tryz-
na, při které byly učiněny projevy 

představitelů prozatímního Národní-
ho shromáždění Josefem Davidem, 
ministrem průmyslu B. Laušmanem, 
generálem dr. Ferjenčíkem a gene-
rálním tajemníkem KSČ poslancem 
Slánským. Po skončených smu-
tečních projevech vynesena rakev  
s ostatky a upevněna na lafetě děla 
vyzdobeném rudou a státní vlajkou.

Pod šedě zataženou oblohou, 
s které linul se déšť v jednom kuse 
bez přestávky, kráčel po Václavském 
náměstí mohutný průvod těch, kteří 
se přišli poklonit Národnímu hrdino-
vi, přes Příkopy na Poříčí, Králov-
skou třídou k Invalidovně, tam se 
rozloučila Praha naposled se svým 
věrným synem národa, jehož rakev 
s pozůstatky byla sňata s lafety děla 
a uložena do pohřebního auta, kte-
ré ji dopravilo do rodného Mnichova 
Hradiště, kam po odjezdu z Prahy  

s čestným průvodem s rakví a vozy 
s věnci přijelo ke 20. hodině večerní. 
Na hranicích katastru převzala rakev 
zahalenou ve státní vlajku místní po-
sádka, předsedové ONV (Jar. Plch) 
a MNV (Rud. Kruliš). V doprovodu 
čestné stráže byla rakev dopravena 
do dvorany sokolovny, která byla 
smutečně vyzdobena, a byla umís-
těna na černém vysokém katafalku. 
Po stranách stála čestná stráž, kte-
rou tvořili vojáci místní posádky se 
samopaly. Před katafalkem v čele 
sálu byl umístěn věnec obrovských 
rozměrů s bílým kruhem květů, na 
okraji s rudou hvězdou, zlatým sr-
pem a kladivem, s písmeny Party-
záni v bílých květech, věnec presi-
denta republiky, věnec osazenstva 
železáren v Podbrezové, rudý věnec 
rodiny Švábovy, věnec KSČ, KSS, 
veliký bílý věnec se stuhou: Velkému 

redaktora Rudého práva. Na VII. 
sjezdu strany v dubnu 1936 byl opět 
zvolen do ÚV KSČ. V srpnu 1937 
vedl delegaci poslaneckého klubu 
KSČ při návštěvě republikánského 
Španělska. V době mnichovských 
událostí působil jako šéfredaktor Ru-
dého práva v nejužším vedení KSČ.
Na konci listopadu 1938 odjel do 
Moskvy, odkud byl v květnu následu-
jícího roku vyslán do Paříže na práci 
v zahraničním sekretariátu KSČ.  
V říjnu 1939 odjel z Francie do Jugo-
slávie. V lednu 1940 odcestoval ile-
gálně z Jugoslávie a přes Bulharsko 
se dostal zpět do SSSR.

V Moskvě pracoval v exilovém 
vedení KSČ (byl jediným jeho čle-
nem, který zůstal v Moskvě i v době 
jejího bezprostředního ohrožení 
německou armádou). Působil také 
v zahraničním sekretariátu Komin-
terny a ve Všeslovanském výboru. 
Své novinářské zkušenosti uplatnil 
jako komentátor československé-
ho vysílání moskevského rozhlasu  
a přispěvatel různých periodik. Od 
srpna 1943 byl členem redakční 
rady čtrnáctideníku Československé 
listy. Během moskevského exilu se 
zabýval také problematikou slovan-
ství a jeho vztahu k českým zemím, 
své názory k tomuto tématu shrnul  
v článku Slovanská myšlenka v čes-
ké politice (1943).

Dne 28. září 1944 byl moskev-
ským vedením společně s Rudolfem 
Slánský vyslán na Slovensko, kde 
probíhalo Slovenské národní povstá-
ní (přes to, že byl již delší dobu váž-
ně nemocen). Zde působil jako člen 
Válečné rady při Hlavním partyzán-
ském štábu. Po porážce povstání při 
ústupu povstaleckých jednotek do 
hor 10. listopadu 1944 tragicky za-
hynul při přechodu hory Chabenec.

Kolektiv historiků, Ústav  
pro studium totalitních režimů

vlastenci, jenž padl v boji za naši 
svobodu Československá vláda, vě-
nec předsednictva Národního shro-
máždění, věnec náměst. předsedy 
vlády Klementa Gottwalda, ministra 
V. Kopeckého, věnec rodáků mni-
chovohradišťských a jejich přátel  
v Praze a mnoho jiných a jiných.

Mlčky procházely zástupy dvo-
ranou a skláněly se před rakví hr-
diny, síň voní čerstvými květy, lidé 
loučí se s místním rodákem velikým 
mrtvým.

Neděle dne 11. listopadu 1945. 
V hluboký smutek jest ponořeno 
město. Smuteční prapory vlají na 
všech domech Švermovy třídy od 
nádraží, čerň praporů se řinula  
z domů na Masarykově náměstí  
a ostatních ulicích celého města.

Před 9. hodinou stojí před soko-
lovnou čestné oddíly místní posádky, 

oddíly partyzánů. Okraje ulic vroubí 
špalíry hustých řad občanů, kteří se 
sešli z dalekého okolí. O 10. hodině 
zahájena smuteční vzpomínková 
slavnost. Po doznění zvuků smuteč-
ního chorálu, který zahrála vojenská 
hudba, učinil smuteční projev ministr 
Kopecký, jménem armády rozloučil 
se s mrtvým hrdinou a bojovníkem 
gen. Píka, gen. Přikryl, který vzpo-
mněl posledních chvil statečného 
bojovníka za povstání na Slovensku. 
Jménem krajského výboru KSČ se 
rozloučil s J. Š. Josef Souček, za 
SNR Mir. Dvořák. Přednesením bás-
ně věnované bojovníky Janu Šver-
movi byla slavnost ukončena.

Ze sokolovny byly převezeny 
ostatky na místní hřbitov do rodinné 
hrobky. Cestou zastavil se vůz u rod-
ného domu, kde zapěl zesnulému 
zpěvácký spolek Smetana. Neko-

nečný průvod dospěl na hřbitov, kde 
rozloučil se s mrtvým ministr školství 
a osvěty dr. Zdeněk Nejedlý, za 
Slovenský výbor v Praze vyslanec 
Borek, za místní osvětovou komisi 
referent a předseda ONV Jaromír 
Plch, za MNV předseda Rudolf Kru-
liš, jako kamarád z dětství činovník 
místní organizace KSČ Karel Beran.

Za zvuků hymny ostatky Jana 
Švermy, které měly být uloženy ve 
Slavíně, na jeho vlastní přání byly 
uloženy k poslednímu spánku do 
rodné země, kterou On tolik miloval. 
Při vstupu ke hrobu uklouzla vdova 
po padlém a zřítila se po kluzkých 
schodech za rakví do hrobky a musi-
la být odvezena autem k lékařskému 
ošetření.

Pohřbu se zúčastnili: náměstek 
předsedy vlády Klement Gottwald, 
Viliam Široký, ministr dr. Zdeněk 
Nejedlý, major Rudé armády Ko-
valov, gen. taj. KSČ R. Slánský, 
min. V. Kopecký, min. dr. Šoltéz, 
poslanci: Vodička, Dolanský, Šlink, 
Souček, Machačová, zástupci armá-
dy: generál Píka, gen. Přikryl, gen, 
Kratochvíl, předseda ZNV Kopři-
va, zástupci ONV, MNV, dělnictva  
a jiní. Bezmála všichni jsou zapsá-
ni v pamětní knize. Smuteční hosté  
z řad místního občanstva jsou za-
psáni na pamětních arších k podpisu 
v sokolovně vyložených. Místní klub 
filatelistů vydal pamětní fotografie 
s obrázkem hrobky nár. hrdiny J.Š. 
Poštovní úřad po celý den orážel 
listovní poštu a předložené archy pa-
mětním razítkem s legendou: Státní 
pohřeb poslance Jana Švermy.

Z kroniky města

Vynášení rakve s ostatky Jana Švermy z hradišťské sokolovny, kde byla rakev 
vystavena.

Smuteční průvod s ostatky Jana Švermy kráčí Václavským náměstí v Praze.  
Z Prahy rakev zamířila do Švermova rodného Hradiště.

Smuteční průvod směřující přes náměstí směrem k rodnému domu (dnes  
v něm sídlí Základní umělecká škola Mnichovo Hradiště).



H I S T O R I E

150 let je Mnichovo Hradiště spojeno železnicí se světem
Dnes již upadající železniční přepra-
va byla před 150 lety blahodárnou 
vzpruhou pro rychlý hospodářský 
rozvoj mnichovohradišťského okolí. 
Dráha umožňovala poměrně levný 
přísun surovin a výrobků z celého 
světa a naopak vývoz a prodej míst-
ních výrobků, surovin a potravin. 
Nastala doba rychlého a pohodlné-
ho cestování za obchodem a doba 
začínající turistiky. Život se začal 
zrychlovat. Vznikla oddělená osobní 
a nákladní přeprava.

Železnice byla příčinou zániku 
formanských vozů a dostavníků.  
I pošta se přesunula od poštovních 
koňských poslů na železnici. Podle 
silnic zanikly živnosti kolářů, kovářů, 
formanů a stanice pro přepřahání 
koní. Vznikla „modrá armáda“ pra-
covníků na železnici, kde byla zaru-
čena stálá práce, později pod penzí 
s deputátem (volná jízdenka a uhlí 
na topení).

Železnice zrozená v oblaku páry

Vše začalo koncem 18. století 
v Anglii, kde ruční manufaktury pře-
cházely na strojní výrobu. Pro pohon 
potřebovaly továrny páru. Bylo tedy 
třeba zajistit dopravu uhlí. Nejdří-
ve se používala kolejová doprava  
s vozy taženými koňmi, které potom 
nahradily parní lokomotivy. Podobně 
v Čechách byla 7. září 1827 vybu-
dována „koněspřežka“ pro přepravu 
soli a jiného zboží, včetně cestují-
cích, mezi Lincem a Českými Budě-
jovicemi. 

V 70. letech koně nahradila 
parní lokomotiva. První provozu-
schopná byla vyrobena v Anglii 21. 
února 1804 konstruktérem Richar-
dem Trevithickem. Říkalo se jí The 
Puffng Devil – Bafající ďábel. Vůbec 
první parní lokomotiva se projela na 
českém území 11. listopadu 1838  
a jmenovala se Morava. 
   V okolí Liberce začal v první po-
lovině 19. století rychlý rozvoj textil-
ního průmyslu, nejrychlejší v celém 
Rakousku. Od ručních tkalcovských 
stavů se přešlo na stroje s vodním 
pohonem. Textilní průmysl potře-
boval vodu pro technologii výroby  
a hlavně pro pohon turbíny, kte-
rá soustavou transmisí poháněla 
všechny stroje v budově. Proto se 
textilní továrny stavěly u řek a poto-
ků, kde byl větší spád, tedy přede-
vším v horách. Na tak velký rozvoj 
výroby energie z potoků a říček ne-
stačila. Musel se použít parní stroj  
a ten potřeboval uhlí. 

Saské a pruské uhlí bylo drahé 
a vzdálené. Kvalitní a laciné černé 
uhlí bylo na Kladně a v Ostravě. Že-
leznice byla již v Pardubicích, které 
měly spojení (1855) s hotovou sítí  
z Vídně s Ostravou a Prahou. Sta-
čilo dráhu prodloužit z Pardubic do 
Liberce.
   O spojení s Pardubicemi se 
začalo jednat 22. dubna 1855  
v Hostinném, kde byl zvolen výbor,  
v jehož čele byl hrabě Arnošt Ha-
rrach, kníže Kamil Rohan, londýn-
ský bankéř Semon a další. Společ-
nost byla ustavena 5. června 1856  
a koncesi obdržela 15. června  
s kapitálem 18 milionů zlatých. Pre-
zidentem byl hrabě Harrach, mís-
toprezidentem Alexander Schöller, 
členy továrník Jan Liebig, Jan Šebek 
a další. Stavbu měly provést firmy 
bratří Kleinů a Vojtěch Lanna za 
9.089.550 zlatých. 

První výkop se uskutečnil v Par-
dubicích 22. září 1856 a v Liberci 
13. října 1856. Dělníků pracovalo 
na stavbě 17 tisíc. Bylo postaveno 
sedm tunelů (nejdelší Sychrovský 
635 metrů) a pět viaduktů (největší 

u Rychnova 113 metrů dlouhý v ob-
louku, 13,5 metru vysoký). Rozpočet 
byl překročen o 3 miliony zlatých. Od 
roku 1857 se železnice otevírala po-
stupně po úsecích od Pardubic, celá 
trať se slavnostně otevřela 1. května 
1859. Až v roce 1863 nesly akcie 
první šestiprocentní úrok. 

Od roku 1860 byl s Německem 
přes Žitavu spojen Liberec. Pro Mni-
chovo Hradiště se stal na šest let 
nejbližší železniční stanicí a spoje-
ním se světem Turnov. O propojení 
Liberce s Prahou se jednalo již 28. 
září 1856 se zájemci v lázních Sed-
mihorky pod předsednictvím barona 
Jana Bedřicha z Aehrenthalu. Bylo 
rozhodnuto zřídit společnost sestá-
vající z 21 členů, většinou šlechticů  
a průmyslníků, pod vedením hrabě-
te Kristiána z Valdštejna. Při dalším 
jednání 25. října 1857 v Mladé Bo-
leslavi se už rozhodlo o napojení 
na buštěhradskou dráhu z Mladé 
Boleslavi přes Neratovice do Kralup 
nad Vltavou. Uhlí z Kladenska se tak 
mělo vozit přímo do severních Čech 
a napojení na Prahu mělo vést z Ne-
ratovic. 

Koncesi na zřízení prozatím 
jedné koleje přes Neratovice do 
Prahy 28. srpna 1863 obdržel hra-
bě Arnošt z Valdštejna, kníže Hugo  
z Thurn-Taxisu (panství Dobrovice 
– Loučeň), baron Bedřich Leitenber-
ger (kosmonoské panství), Vojtěch 
Lanna (stavitel trati), Jan Liebig (prů-
myslník z Liberce), Alois Schöller 
(statkář a cukrovarník) a jiní. „Další 
kolej se zřídí, bude-li za dva roky 
výnos větší než 200 000 zl.,“ stojí  
v tehdejších dokumentech.

Dne 24. května 1864 se ustano-
vila společnost C. k. privátní Turnov-
sko-Kralupsko-Pražská železnice, 
jejíž kapitál v akciích byl sedm mili-
onů zlatých, a pustila se do práce. 
Nejobtížnější bylo lámání skal mezi 
Bakovem a Stránovem, zejména 
pod zříceninami Zvířetic a Michalo-
vic. Mosty na trati dlouhé 87,7 kilo-
metru vyrostly u Svijan, Bakova, nad 
údolím Strenického potoka (Stránov-
ský viadukt), u Neratovic a Kralup 
nad Vltavou. Stavět se začalo v čer-
venci 1864 a za rok, 15. října 1865, 
se trať do Kralup včetně viaduktu  
u Stránova slavnostně otevřela.

Napojení na Prahu z Nerato-
vic začalo vznikat 20. srpna 1869  
a včetně tunelu na Žižkově bylo do-
končeno až 28. října 1872. Stavbu 
totiž zpozdila prusko-rakouská válka 
v roce 1866. Provoz utrpěl válkou 
velkou pohromu. Například 29. červ-
na byla doprava zcela zastavena. Při 
bitvě u Svijan byl z Mnichova Hradiš-
tě vypraven zvláštní vlak pro raněné 
ještě v průběhu bojů. Nejezdilo se 
až do 10. září, protože terezínská 
posádka zničila neratovický most. 
Na odškodnění dal císař společnosti 
150 000 zlatých. Teprve až v roce 

1884 se tak vyplácely první dividen-
dy z akcií.

Hradiště připojeno!

V neděli 15. října 1865 vyjel vlak 
se 17 vagóny slavnostně z Kralup 
do Turnova. Celý byl ozdoben ba-
revnými prapory a zelení. Sedělo 
v něm mnoho úředníků státních  
i místodržitelských. Před ním (asi dvě 
minuty), jela samostatná lokomotiva, 
která před každou stanicí pískáním 
oznamovala slavnostní průjezd. Trať 
byla v Turnově vysvěcena strahov-
ským prelátem a lokomotiva s číslem  
1 byla pokřtěna jménem „Ernst“ (Ar-
nošt) podle hraběte Valdštejna. Dru-
hý den začal všední provoz oběma 
směry. Z Turnova jel vlak do Mladé 
Boleslavi 45 minut a Mnichovo Hra-
diště bylo spojeno železnicí s celým 
světem. 

Vlaků jezdilo nejdříve jen osm 
za den, pak frekvence stoupala. 
Provoz na trati byl tak přesný, že si 
obyvatelé u dráhy podle průjezdů 
vlaků řídili v domě hodiny. Sám se 
pamatuji na zvláštní názvy – „jede 
píťka“ – bylo pět hodin odpoledne.
   Rozchod kolejí byl stejný jako  
v dnešní době (Stephensona kon-
strukce o šířce 1435 mm, tedy čtyři 
stopy a osm a půl palce). Pro rych-
líkovou a osobní přepravu na této 
trati bylo v Rakousku ve vídeňském 
Novém Městě vyrobeno a zakoupe-

no postupně šest stejných lokomotiv  
s uspořádáním dvojkolí 1B typu 
232.3 (dvě hnaná soukolí, maximál-
ní rychlost 60 km/hod.).

Další odbočky byly postaveny  
v našem kraji v následujících letech: 
Bakov – Česká Lípa (1867), Mladá 
Boleslav – Nymburk (1870), Mladá 
Boleslav – Mělník (1897), Bakov – 
Dolní Bousov (1905) a Mladá Bole-
slav – Stará Paka (1906). 

Pro venkovský lid byl zpočátku 
každý průjezd hlomozící a kouřící 
parní lokomotivy vzrušující událostí. 
Babky se křižovaly, bály se „čertova 
vynálezu“ a odmítaly se svézt vla-
kem velkou rychlostí, jak to zkoušeli 
první odvážlivci. Když do roka zača-
la rakousko-pruská válka, tvrdily, že 
to je trest od Boha. 

Nádraží a všechny ostatní za-
stávky se stavěly včetně trati dál 
od měst, aby hlučný provoz nerušil 
denní i noční klid městeček. I Mni-
chovo Hradiště mělo stanici daleko 
od města. Celý prostor až k náměstí 
nebyl v době stavby železnice za-
stavěn, byla zde pole. Nyní město 
nádraží již pohltilo.

První návštěva císaře Františka 
Josefa I. po válce v Mnichově Hradi-
šti byla právě vlakem a to 31. října 
1866 ve 14 hodin, když panovník ob-
jížděl válečná bojiště. Dlouho se zde 
nezdržel a pokračoval vlakem na 
bojiště Podol u Svijan. Slavnou udá-
lostí byl průjezd vlaku 1. října 1891, 
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když do Liberce ráno projížděl vlak 
s císařem a cestou uskutečnil tři za-
stávky – v Mladé Boleslavi, Turnově 
a Mnichově Hradišti. Ve večerních 
hodinách se vracel a sláva se opa-
kovala znovu. To samé proběhlo 21. 
června 1906, když jel císař na ně-
meckou výstavu do Liberce. Domů 
se vracel vlakem na Starou Paku.

Dne 25. října 1896 se sešlo 34 
zájemců o stavbu dráhy z Mnichova 
Hradiště do Českého Dubu s pro-
dloužením do Křížan a napojením 
na trať Česká Lípa – Liberec. Na 
zasedání 1. listopadu 1896 zvolilo 
Družstvo za předsedu MUDr. Aloi-
se Linkeho, za jednatele Václava 
Buriána a za zpravodaje Josefa 
Düricha, 17. června 1898 se konala 
staniční komise a prohlídka trati, 23. 
července 1903 uzavřelo Družstvo  
s technickou kanceláří Köhler & Ra-
ynal v Praze smlouvu o vypracování 
projektu, který byl schválen 3. pro-
since 1903. V letech 1905 a 1906 
se konaly politické pochůzky a řízení 
vyvlastňování. Pro zřízení vlečných 
kolejí do klášterského pivovaru  
a továrny v Českém Dubu se konaly 
pochůzky 7. února 1908 včetně vy-
vlastňovacích řízení. Okres mnicho-
vohradišťský zaručil Družstvu upsání 
kmenových akcií za 175 000 zlatých.

Ke stavbě nedošlo, i když 
již byla zakreslena do map, kvůli 
hospodářským potížím továrníka  
z Českého Dubu, který měl částečně 
stavbu financovat. V Mohelnici nad 
Jizerou mají ještě v současnosti jako 
raritu v předstihu postavenou drážní 
budovu, z níž je nyní soukromá cha-
ta. O stavbě se naposledy jednalo  
v roce 1923 po apelaci okolních po-
slanců v parlamentu. Stavba však 
neprošla schválením. Škoda, mohlo 
vzniknout rychlé spojení s Libercem, 
bez přestupování v Turnově.

Mizející svět

Mnohá zaměstnání na železnici 
postupně zanikla. Důležití byli ve-
chtři (strážci trati), jejichž domky stá-
valy v pohledové vzdálenosti podél 
trati. Vechtr míval na starost úsek od 
jednoho domku k dalšímu. Neexisto-
val telefon, takže vechtři se dorozu-
mívali vytahováním dvoubarevných 
proutěných košů na stožár a metr 

dlouhou plechovou troubou. Pozdě-
ji obsluhovali závory na přejezdech 
silnic soustavou kladek stovky metrů 
daleko. Dnes už si přejezdy obslu-
huje vlak sám. Až do šedesátých 
let minulého století se používaly  
k osvětlení semaforů a výhybek pe-
trolejové lampy. Každá stanice měla 
tak svou lampárnu a lampáře. Býval 
zde též výhybkář, prodavač jízde-
nek, úschovna zavazadel a někde 
občerstvení nebo nádražní restau-
race. Všemu velel přednosta stanice  
s červenou čepicí. 

V současnosti je provoz na trati 
minimální. Doba těžkotonážních ná-
kladních vlaků a přeplněných osob-
ních vlaků minula. Nákladní vlaky 
nahradila drahá, ale rychlá doprava 
kamióny, bez překládání a skladová-
ní, osobní přepravu zajišťují dálkové 
autobusové linky. Vše je automatizo-
váno a elektrifikováno.
   K plánovanému zdvojkolejení tra-
ti také nedošlo, ale pozemky podle 
ní jsou stále stavebně blokovány  
a mosty přes trať a elektrická vede-
ní se staví pro dvoukolejku tak, aby 
průjezdná výška vyhovovala i po 
elektrifikaci tratě. Na pozemky u trati 
stále platí stavební uzávěra.
   Dnes na mnichovohradišťské ná-
draží chodím nerad. Je mi smutno 
z té opuštěnosti a zanedbanosti. 
Pamatuji, když žilo ruchem lidí, bylo 
čisté, vymalované a ověšené truhlíky 
kvetoucích rostlin. Snad ekonomům 
dojde, co nás učili ve škole o dopra-
vě a tření, že nejlacinější je lodní 
doprava, pak kolejová a nejdražší 
je ta nejrychlejší, tedy silniční. Stále 
větší tempo bude jednou naše záhu-
ba. Zkuste se s dětmi projet parním 
vlakem, a vrátit se tak do doby, kdy 
nikdo tolik nespěchal. Klub přátel že-
leznic Českého ráje připravuje k 150. 
výročí zvláštní jízdy historických vla-
ků na trase Turnov – Kralupy nad 
Vltavou oběma směry. Zjistíte, jak 
mnoho se za těch 150 let změnilo.

Vratislav Šverma

(za použití části dobového materiá-
lu z „Geschichte der Eisenbahnem 
der Oester. Ung. Monarchie“, red. 
Herman Stach, 1898, Sien-Leipzig 
Teschen; Historie železnice Rakous-
ko-Uherského císařství)

Nádraží Mnichovo Hradiště v době Rakouska.

Jedna z šesti parních lokomotiv (typ 232.3) zahajujících před stoletím a půl 
provoz na hradišťské dráze.

Vítání císaře Františka Josefa I. na vyzdobeném mnichovohradišťském nádraží 
v roce 1891. Tehdy se mocnář zastavil ještě v Mladé Boleslavi a Turnově. 
Místní mu mávali i večer, když se stejnou cestou vracel z Liberce.

Definitivní projekt trati Mn. Hradiště – Český Dub – Křížany (1910).
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Chcete v Kamelotu inzerovat?
Městský zpravodaj je otevřený nejen 
čtenářským příspěvkům, ale také 
firmám a podnikatelům. Máte zájem 
na těchto stránkách inzerovat? 

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

Danu Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). 

Věříme, že oficiální městský 
zpravodaj bude pro případné inze-
renty zajímavou možností, jak oslo-
vit potenciální zákazníky. Jen vězte, 
že reklamní materiály mohou pokrýt 
maximálně dvě strany.

Kam v září vyrazit?
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 10. září 2015, Muzeum v 2. patře zámku MH
Výstava k 70. výročí konce 2. světové války: výstava archivních fotografií
Termín: květen až říjen 2015, Kino Mnichovo Hradiště 
Výstava Via Sacra: výstava fotografií 16 poutních míst ekumenické cesty Via Sacra na 
území Čech, Německa a Polska
Termín: od 3. června do 6. září 2015, kostel Tří králů a kaple sv. Anny
Výstava Zkoušky s kousky: výstava výtvarných prací Evy Kozákové
Termín: od 17. září do 31. října 2015, Muzeum v 2. patře zámku MH

Kulturní události
Koncert u piana: veřejný koncert Elišky Sýkorová
05/09 – 10:00, Podloubí na Masarykově náměstí
Víkend Rock: koncert pod širým nebem
05/09 – 20:00, Amfiteátr pod hradem Valečov, Boseň
Barokní opera: akce ke dnům Evr. kulturního dědictví s ukázkou dobové jevištní praxe
12/09 – 17:00, Státní zámek Mnichovo Hradiště, zámecké divadlo
No Waves: 2. ročník festivalu nezávislé kultury (skateboarding, hudba, divadlo, poezie)
12/09 – 13:00, Areál bývalého letního kina
V Paříži bych tě nečekala, tatínku: divadelní představení v rámci abonentního cyklu
15/09 – 19:30, Městské divadlo
Loupežník a princezna Anka: divadelní představení pro děti
19/09 – 15:00, Městské divadla
Pro Arte Bohemica: koncert barokní hudby v rámci cyklu Kruhu přátel hudby
24/09 – 19:00, Městské divadlo

Ostatní události
Něžná náruč rodičů: beseda pro rodiče o výchově a rodinných problémech
07/09 – Volnočasové centrum, Zámecká 744
Zastupitelstvo města: veřejné jednání nejvyššího orgánu města
07/09 – 17:00, Kino Mnichovo Hradiště v ulici Ivana Olbrachta
Slavnostní vysvěcení kapličky v Dnebohu
12/09 – 15:00, Dneboh
Konzultace veřejnosti s architektem města MgA. Jakubem Chuchlíkem
14/09 – 15:00, Městský úřad Mnichovo Hradiště, 2. patro, místnost č. 202
Veselá vařečka: soutěž o nejlepší veselskou sladkost
19/09 – Náves, Veselá
Zažít Hradiště jinak: sousedská slavnost v rámci celorepublikové akce
19/09 – 10:00, Masarykovo náměstí a ulice Palackého
12. Výstava jiřin, růží, mečíků a zeleniny: výstava k 20. výročí organizace zahrádkářů
19/09 – 9:00 hodin, Jídelna, Přepeře
Konzultace veřejnosti s architektem města MgA. Jakubem Chuchlíkem
28/09 – 15:00, Městský úřad Mnichovo Hradiště, 2. patro, místnost č. 202

Kino Mnichovo Hradiště
Nenasytná Tiffany (2D): český horor, ohlédnutí za 50. MFF Karlovy Vary
02/09 – 19:00
Mallory (2D): dokument H. Třeštíkové oceněný hlavní cenou na 50. MFF Karlovy Vary
03/09 – 19:00
Domácí péče (2D): český film s A. Mihulovou oceněnou na 50. MFF Karlovy Vary
04/09 – 17:00
Slow West (2D): britský western, ohlédnutí za 50. MFF Karlovy Vary (české titulky)
04/09 – 20:00
Schmitke (2D): česká mysteriózní detektivka, ohlédnutí za 50. MFF Karlovy Vary
05/09 – 17:00
Kobry a užovky (2D): české drama, ohlédnutí za 50. MFF Karlovy Vary  
05/09 – 20:00
V hlavě (3D): animovaný film o tom, co se během dospívání děje v hlavě (dabing)
06/09 – 15:00
Pořád jsem to já (2D): oscarový příběh ženy s Alzheimerovou chorobou (české titulky)
09/09 – 10:00
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel (2D): švédská komedie (české titulky)
09/09 – 19:00
Cesta vzhůru (2D): dokumentární film o horolezci Radku Jarošovi
10/09 – 19:00
Papírová města (2D): mysteriózní drama (české titulky)
11/09 – 17:00
Gangster Ka (2D): český thriller ze světa org. zločinu inspirovaný knihou Padrino Krejčí 
11/09 – 20:00
Méďa 2 (2D): pokračování americké komedie (dabing)
12/09 – 17:00
Vetřelci (2D): obnovená premiéra kultovního sci-fi v režisérské verzi (české titulky)
12/09 – 20:00
Mimoni (2D): opakování nejúspěšnějšího animovaného filmu letošní roku (dabing)
13/09 – 15:00

Jurský svět (3D): akční film z pravěkého světa (dabing)
16/09 – 19:00
Amy (2D): film o popové hvězdě Amy Winehouse
17/09 – 19:00
Divočina (2D): životopisný film o cestě, která hlavní hrdince změnila život (české titulky)
18/09 – 17:00
Padesát odstínů šedi (2D): opakování diváckého hitu letošního roku (české titulky)
18/09 – 20:00
Papírová města (2D): mysteriózní drama (české titulky)
19/09 – 17:00
Love (3D): francouzsko-belgický film, ohlédnutí za 50. MFF Karlovy Vary (české titulky)
19/09 – 20:00
Ferda Mravenec (2D): klasická loutková pohádka H. Týrlové vyprávěná F. Filipovským
20/09 – 10:00
Gangster Ka (2D): český thriller ze světa org. zločinu inspirovaný knihou Padrino Krejčí 
23/09 – 19:00
Iracionální muž (2D): nový film Woodyho Allena (české titulky)
24/09 – 19:00
Mission Impossible: Národ grázlů (2D): akční thriller a pátý film série (české titulky)
25/09 – 17:00
Vetřelci (2D): prodloužená režisérská verze slavného sci-fi (české titulky)
25/09 – 20:00
Filmové překvapení (2D): láska, nemoc a nevěra ve filmu oceněném Oscarem
26/09 – 17:00
Everest (2D): drama podle skutečné události z roku 1996 (české titulky)
26/09 – 20:00
Mune – Strážce měsíce (3D): animovaný film o strážci Měsíce (dabing)
27/09 – 15:00
Whiplash (2D): hudební drama, která slavilo úspěch v letním kině (české titulky)
30/09 – 19:00

Sportovní pozvánky
Celostátní tenisový turnaj mužů
12/09–14/09 – 9:00, TK Mnichovo Hradiště
Finále Českého drezurního poháru: finále 10 ročníku
18/09–20/09, Farma Ptýrov 


