
Léto „Na kamíNkách“,
iNvestice Na obzoru

NÁMĚSTÍ
Představujeme trojici nej-
úspěšnějších návrhů nové 
podoby Masarykova ná-
městí. Vyjádřit se k nim 
můžete i vy! 
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BARÁČNÍCI
Mnichovohradišťská obec 
baráčníků v září oslaví 100. 
výročí založení. Jak budou 
vypadat oslavy? Pozvání 
prý přijalo tisíc baráčníků.
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Minulý rok bylo velmi horké léto. Několik z Vás nám proto na radnici za-
slalo žádost o to, abychom se lépe postarali o prostranství u Jizery. Ve 
spolupráci s Povodím Labe, které na žádost města upravilo břehy Jizery 
po proudu od Kamenného mostu, tak došlo k lehké proměně takzvané 
pláže u Jizery, kde se dříve říkalo „Na kamínkách“. Byly odtěženy padlé 
stromy, prořezány břehy, upraveny vstupy do vody, vytvořen prostor pro ty, 
kteří chtějí strávit čas u řeky se psy. Prostor pro slunění a koupaní je tak 
výrazně větší a příjemnější. Jsme ale ještě na začátku, dle financí budou 
postupně vyměněny opotřebované lavičky a stoly, doplněny dřevěné vstu-
py do řeky a počítáme také s ohništi. Letos už to u Jizery vypadá výrazně 
lépe a věřím, že za rok už bude mít prostor finální podobu.

Krom úprav „pláže“ dál pokračujeme s přípravami investic. Na další 
straně se seznámíte se třemi různými návrhy jak revitalizovat náměstí. 
Současně nyní jednáme o finálním návrhu multifunkčního dumu spojující-
ho školní jídelnu, nové prostory DDM, novou kuchyni a novou třídu mateř-
ské školy v Mírové ulici. Ze čtyř návrhů jsme se rozhodli pro projekt kance-
láře Projektil architekti. Detailní popis soutěže budete od srpna nacházet 
na webu města a podrobný popis projektu přinese i zářijový Kamelot.

Investic však připravujeme mnohem více, ať již jde o revitalizaci leso-
parku nebo výstavbu vodovodu Dobrá Voda–Lhotice. I léto tedy bude pa-
třit na radnici jejich přípravám, abychom byli připraveni na realizaci těchto 
staveb v letech 2017 a 2018.

Léto by však nemělo být jen o práci, ale také o odpočívání. Toto číslo 
Kamelotu tak přináší letní „turistickou“ přílohu, pomocníka v objevování 
našeho města a jeho okolí. Přeji Vám příjemné toulky po okolí a dostatek 
letního odpočinku. Na viděnou třeba „Na kamínkách“.

Ondřej Lochman, starosta města

ČERVENEC/SRPEN 2016

PŘÍLOHA
Kam vyrazit v červenci  
a srpnu za kulturou? Co ve 
městě a jeho okolí podnik-
nout a jaká místa navštívit? 
Poradíme vám.

tel 315 810 620

ITBUSINESS

budoucnost komunikace 

gigabit internet chytrá televize výhodné volání
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

INTERNET     TELEVIZE      TELEFON

... jsme tu pro Vás!

Od katastrofálního sesuvu půdy uplynulo 90 let

INZERCE

INZERCE INZERCE

město vzdalo hold popraveným vůdcům povstání

Zástupci Mnichova Hradiště a spolků se v Praze zúčastnili tradiční připomínky a piety za 27 popravených vůdců 
českého stavovského povstání. V kostele sv. Mikuláše, odkud posléze vykročil průvod na Staroměstské náměstí, 
místo exekuce, přednášel o osobě jednoho z nich, Václava Budovce z Budova, historik Pavel Sosnovec. Na náměstí 
měl projev také starosta, jenž připomenul důležitost dodržování tradic, které nás formují. Na památku odbojných 
mužů, kteří za své počínání propadli hrdlem, se na závěr shromáždění rozezněly zvony Týnského chrámu.

Navštívíte-li dnešní Dneboh a za-
předete-li s místními řeč na téma 
osudné události, která se odehrála 
v tehdejší osadě Kavčina přes-
ně před devadesáti lety, najdete 
i dnes spoustu rodáků, kteří vám 
rádi budou reprodukovat vzpomín-
ky svých předků. Zájem místních 
o vlastní minulost potvrdila jejich 
hojná účast na procházce pořá-
dané k tomuto výročí Ústavem 
struktury a mechaniky hornin Aka-
demie věd České republiky i to, že  

o víkendu připadajícím na přesné 
výročí události uspořádal osadní 
výbor obce Dneboh speciální vzpo-
mínkové odpoledne. 

Následující článek chce být 
malým příspěvkem k dějinám udá-
losti, která na dlouhou dobu ovlivnila 
život v obci. Jeho rozšířenou verzi 
si můžete přečíst v příštím čísle 
vlastivědného sborníku Od Ještěda  
k Troskám. Spoustu materiálů zo-
hledněných v článku včetně fotogra-
fického tabla s výjevy z katastrofy 

pak můžete vidět v městském mu-
zeu, které shromažďuje památky na 
tuto událost.

Léto roku 1926 se v českých 
zemích ohlásilo velkými srážkovými 
úhrny a z mnohých míst přicházely 
zprávy o ničivých povodních, které 
po sobě zejména v Polabí zane-
chávaly velké škody. Nikoho tehdy 
nemohlo napadnout, že plíživá ka-
tastrofa si svou daň vybere i v malé 
osadě Kavčina, stojící v bezpečné 
vzdálenosti od velkých vodních toků.

Lidé sice už několik týdnů po-
zorovali zvláštní jevy, ale nikdo jim 
nepřikládal příliš zvláštní význam. 
Tu nešlo otevřít okno, tu zase najed-
nou bylo obtížné zavřít dveře. Dne 
20. června se ve Dneboze dokonce 
sešlo pětatřicet sborů dobrovolných 
hasičů celého mnichovohradišťské-
ho obvodu, aby spolu zažily velko-
lepou oslavu své činnosti. Nikdo  
z nich nemohl tušit, že mnozí se na 
stejném místě sejdou znovu již po 
pouhém týdnu. ...10

Díky online kameře umístěné 
v čapím hnízdě na komíně  
u přejezdu v Jiráskově ulici mo-
hou  zájemci od dubna sledovat 
život čápů v přímém přenosu.  
A sledovat krásu zrození i drsné 
aspekty života. Čapí rodinka na 
komíně přivedla na svět čtyři 
mláďata, dvě však z hnízda 
vystrčila a jedno další samo 
uhynulo. Zbývá jedno mládě. Jak 
roste můžete sledovat na www.
mnhradiste.cz/capihnizdo. (red)

Z čapího hnízda
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Revitalizace náměstí: seznamte 
se s nejúspěšnějšími návrhy
Živé srdce města – místo, kde 
se můžeme scházet, pohodlně  
a bezpečně pohybovat, místo, které 
na nás působí hezky a příjemně,  
a navíc místo, které je smysluplně 
a prakticky navržené. Tak by mohlo 
vypadat centrum Mnichova Hradiště 
za pár let… 

Příprava revitalizace Masary-
kova náměstí se posunula do další 
fáze. Na konci května byly v kině 
představeny návrhy, které vzešly  
z architektonické soutěže, a tři oce-
něné návrhy osobně prezentovali 
jejich autoři. Výstava soutěžních 
návrhů ve vestibulu kina trvala až 
do konce června. Ti, kdo se na ni 
nedostali, si mohou všechny návrhy 
prohlížet v on-line katalogu, který 
najdou na webu města na stránce 
www.mnhradiste.cz/namesti. 

Architektonickou soutěž jsme 
vyhlásili na začátku ledna, měla 
dvě kola a byla anonymní. Umožni-
la vybírat v prvním kole z celkového 
počtu 19 návrhů. Porota složená  
z architektů i zástupců města strávi-
la hodnocením mnoho hodin a sedm 
návrhů se rozhodla poslat do druhé-
ho kola. V něm nakonec vybrala tři, 

které získaly ocenění. O tom, že roz-
hodování nebylo jednoduché a ná-
roky porotců vysoké, svědčí i to, že 
byla udělena druhá cena a dvě třetí 
ceny, ale první cenu žádný z návrhů 
neobdržel. Připomínáme, že jako 
nejzdařilejší vybrala porota návrh 
Ing. arch. Josefa Hlavatého a Ing. 
arch. Lenky Hlavaté, který obsadil 2. 
místo, na sdíleném 3. místě skonči-
ly návrhy Dipl. Ing. Tilla Rehwaldta 
a Ing. Elišky Vaňkové a společnosti 
Atelier 111 architekti s.r.o., tedy Bc. 
Veroniky Indrové, Ing. arch. Barbo-
ry Weinzettlové a Ing. arch. Jiřího 
Weinzettla.

I když je zorganizování architek-
tonické soutěže podle pravidel Čes-
ké komory architektů náročné, Ma-
sarykovo náměstí si to bezpochyby 
zaslouží. Jde přece o nejdůležitější 
a nejcennější veřejné prostranství ve 
městě. Náměstí má navíc bohatou 
historii a předchozí pokusy o jeho 
revitalizaci (při zadání projektantovi 
„na přímo“ a bez většího zapojení 
veřejnosti) nedopadly úspěšně. 

A co bude dál? Máme 19 ná-
vrhů, které ukázaly možnosti jak 
náměstí řešit, a máme tři oceněné 

architektonické ateliery. Soutěž byla 
anonymní, a proto nyní přichází na 
řadu jednání se zástupci oceněných 
atelierů o podmínkách spolupráce  
a případných úpravách návrhů. Ře-
šit budeme otázky týkající se parko-
vání, počtu autobusových zastávek, 
průjezdnosti náměstí, rozmístění 
zeleně. A samozřejmě také cenu 
projektu a cenu vlastní realizace. 

Pokud vše půjde dobře, rádi by-
chom s jedním z oceněných ateliérů 
podepsali v srpnu smlouvu a v září 
pozvali obyvatele města k diskuzi 
nad úpravami vybraného návrhu. 
V polovině roku 2017 by se mohla 
zahájit první fáze úprav. A kdy bude 
hotové celé náměstí? Optimisticky 
říkáme, že nejdříve v roce 2019.

Pokud byste nám k oceněným 
návrhům chtěli cokoliv sdělit – ať už 
vyzdvihnout přednosti jednotlivých 
řešení nebo upozornit na nedostat-
ky, obraťte se na projektovou mana-
žerku Martinu Kulíkovou (martina.
kulikova@mnhradiste.cz, tel. 326 
776 618). S hodnocením návrhů se 
můžete seznámit na této straně.

Redakce

2. místo: návrh Josefa Hlavatého a Lenky Hlavaté

3. místo: návrh Tilla Rehwaldta a Elišky Vaňkové

Východiskem návrhu je snaha o pro-
storové, provozní i materiálové sce-
lení náměstí a posílení jeho pobyto-
vé i reprezentativní funkce. Za tímto 
účelem předkládá nové dopravní ře-
šení, které potlačuje silniční charak-
ter jižní části náměstí a nechává 
vyznít radniční blok jako dominantu 
celého prostranství. Podobně jako 
ostatní oceněné návrhy počítá v již-
ní části s vytvořením autobusových 
zastávek, které umožní přesunutí 
autobusového nádraží k vlakovému. 
V uvolněné severní části navrhuje 
univerzální plochu pro konání nej-
různějších společenských akcí. 

Porota oceňuje uměřený pro-
storový koncept, který soudobými 
výrazovými prostředky aktualizuje 
původní historickou figuru náměstí. 
Návrh odchýlení krajské komunikace 
posiluje uživatelské kvality náměs-
tí. Vzhledem k rozsahu vyvolaných 
úprav je však otázkou, zda bude 
jeho realizace možná. Úprava ulice 
Palackého je vzhledem k nedávné 
rekonstrukci také nepravděpodobná. 
Cyklodoprava je řešena racionálně 
a zároveň komfortně. Obytný cha-
rakter a širokou funkční otevřenost 
posiluje i sjednocené řešení povr-
chů a bezbariérová profilace jejich 
návazností. Prostorové propojení 
jednotlivých částí náměstí podporuje 
realisticky navržená výsadba stromů 
po obvodu a po stranách radničního 
bloku. Zde porota doporučuje zvážit 
větší distanc stromořadí od fasád 
„špalíčku“ a více exponovat repre-
zentativní nároží radnice. 

Hlavní výhrada poroty směřuje 
k materiálovému řešení. Navržený 
místní pískovec je pro účely výdlaž-
by zcela nevhodný. Zvolený formát 
by vzhledem k potřebě pojízdnosti 
velké části ploch vyžadoval nepřimě-
řeně velkou tloušťku kamene nebo 
uložení na beton. Kromě finanční 
náročnosti spatřuje porota problém 
navrženého formátu i v následných 
opravách. 

V jinak uměřených dimenzích 
jednotlivých částí prostranství půso-
bí rozpačitě a prázdně prostor kolem 
morového sloupu. Izolace sloupu 
oválnou lavičkou je významově dis-
kutabilní a z pohledu uživatele spíše 
formální. V případě dalších úprav 
návrhu je však z prostorového i pa-
mátkového hlediska stále žádoucí 
chápat morový sloup jako dominantu 
této části náměstí. 

V navazující ploše autobusové 
zastávky se jeví navržený přístřešek 
disproporční a prostorově neukot-
vený. Zcela nedostatečný je návrh 
i počet parkovacích stání. V jižní 

části je parkoviště v kolizi s nástupní 
hranou autobusové zastávky a bez 
dalších opatření by parkující vozy 
atakovaly i navazující chodník. Pro 
účely krátkodobého stání není mož-
né počítat s plochami mimo řešené 
území. Vytvoření výhradně pěší 
zóny ve východní a severní části 
náměstí komplikuje dostupnost in-
stitucí i obchodů a ohrožuje jejich 
životaschopnost. Jako námět proto 
porota doporučuje zvážit změnu do-
pravního režimu v této části náměstí 
z pěší zóny na obytnou a doplnění 
parkovacích míst po obvodu pojízd-
ného pruhu.

Vzhledem k nově zvolené pozici 
sochy Václava Budovce z Budova 
porota doporučuje prověřit její kom-
pozičně pohledové vlastnosti ve vol-
ném prostranství.

Přes uvedené výhrady a témata 
k případnému dopracování porotu 
přesvědčil celkový kultivovaný výraz 
návrhu, který prokazuje citlivý pří-
stup i základní řemeslnou zručnost 
a kompetenci.

Základní prostorové členění návrhu 
pracuje s odlišnými charaktery jed-
notlivých částí náměstí: reprezen-
tativním předprostorem radnice na 
východě, rekreační částí v uvolněné 
ploše po autobusovém nádraží na 
severu, dominantou morového slou-
pu na západě a převážně dopravním 
využitím na jihu. Všechny části ná-
městí jsou pak propojeny jednotnou 
kompozicí výdlažby.  

Porota oceňuje kultivovaný 
autorský projev i základní prostoro-
vé členění, které nabízí širší škálu 
charakterů prostranství. Dopravní 
řešení, které v základním schéma-
tu vychází ze současného stavu, 
je realistické a funkční. Pozitivně 
porota hodnotí především doprav-
ní režim východní a severní části, 
který umožňuje dostupnost institucí 
a obchodů, aniž by výrazněji zhoršil 
obytnou kvalitu náměstí. Proporce 
chodníků, řešení parkování a jeho 
pěší prostupnost jsou řešeny s citem 
pro fungující městské prostředí.  

Hlavní výhrada poroty směřuje 
k formální grafické kompozici návr-
hu, která upřednostňuje abstraktní  
a značně diskutabilní koncept kří-
žení nad reálnými směry pohybu 
uživatelů. Dekorativní funkce linií, 

patrná z leteckého pohledu, nepřiná-
ší chodci žádnou přidanou hodnotu 
ani informaci, nečlení prostor do 
srozumitelných celků, ale naopak 
zanáší do komplikovaného prostoru 
náměstí chaotický prvek zcela mimo 
vrstvený historický řád. Rastr linií 
pak určuje i orientaci a organizaci 
dílčích ploch a výsadby. Sympatic-
ký trvalkový záhon v západní části 
náměstí je namísto magnetické síly 
morového sloupu a přirozených tra-
jektorií chodců tvarován a prořezán 
směry a cestami, které vedou odni-
kud nikam a vytvářejí novou prosto-
rovou bariéru. Jako problematickou 
z hlediska prostorové organizace 
hodnotí porota i trojřadou alej v se-
verní části, která navzdory působivé 
vizualizaci okupuje dle situačního 

výkresu značnou část otevřené plo-
chy náměstí, a komplikuje tak jeho 
univerzálnější využití. Porota v této 
souvislosti doporučuje zvážit orga-
nizaci výsadby tak, aby zůstala za-
chována její rekreační atraktivita, ale 
zároveň nevytvářela novou provozní 
i vizuální bariéru. Navržený typ stro-
mů je nutné prověřit pro klimatické 
podmínky Mnichova Hradiště. 

Porotu nepřesvědčil návrh vod-
ního prvku, jehož koncept považuje 
za nadbytečné klišé a jeho formální 
artikulaci za problematickou z hle-
diska uživatelů i údržby. 

Navzdory uvedeným výhradám 
a tématům k případnému dopraco-
vání se porota shoduje, že návrh 
svým zpracováním prokazuje cit  
a řemeslnou kompetenci autorů.    

3. místo: návrh Ateliéru 111 architekti s.r.o.

Východiskem návrhu je snaha  
o prostorové scelení náměstí při re-
spektování stávající pozice hlavních 
komunikací. 

Porota oceňuje uměřenost 
základního prostorové členění  
i dílčích doplňků prostranství. Po-
zitivně hodnotí také respekt autorů  
k omezeným finančním možnostem, 
který prokázali maximálním využitím 
stávajících materiálů. Doplnění stá-
vajících kostek řezaným formátem, 
který akcentuje předprostor radnice, 
prokazuje smysl pro prostorovou 
hierarchii. Sympatické je i bezbari-
érové řešení vstupů do radničního 
bloku, především objektu Klubu. Na-
vržené venkovní schodiště se může 
stát oblíbeným pobytovým místem. 

Výhrady poroty směřují ke 
způsobu prezentace, zejména ne-
přesným a nepřesvědčivým vizuali-
zacím, které zhoršují dojem ze čtení 
situačního plánu a autorského textu. 
Ke zvážení je také malé množství 
stromů. Pokračování navrženého 
stromořadí po obvodu náměstí by 
podle názoru poroty více pomohlo 

deklarované obytnosti prostoru. Na-
opak ponechání tří stávajících sakur 
na západní straně působí značně 
rozpačitým dojmem. 

Podobně jako u návrhu č. 6  
(2. místo) porota konstatuje, že vy-
tvoření výhradně pěší zóny ve vý-
chodní a severní části náměstí kom-
plikuje dostupnost institucí i obchodů 
a ohrožuje jejich životaschopnost. 
Jako námět proto porota doporuču-
je zvážit změnu dopravního režimu 
v této části náměstí z pěší zóny na 
obytnou a doplnění parkovacích 
míst po obvodu pojízdného pruhu.    

Navržené prostorové uspořádá-

ní mobiliáře kolem morového slou-
pu, ale i v severním předprostoru 
městského úřadu působí nahodile. 
Místo mísovitých lavičkových květi-
náčů doporučuje porota zvážit vy-
tvoření plochy pro rostliny a lavičky  
i jejich rozmístění řešit s větší empa-
tií k pohodlí a bezpečnosti uživatele.  

Navzdory nepřesvědčivé pre-
zentaci a dalším uvedeným vý-
hradám i tématům k případnému 
dopracování, návrh podle poroty 
prokazuje schopnost autorů praco-
vat úsporně a jednoduchými výrazo-
vými prostředky dosahovat slibného 
prostorového potenciálu.  
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Akademie třetího věku zve na nový studijní 
program věnovaný dějinám umění

INZERCE

Pokud v Hradišti na přelomu červen-
ce a srpna potkáte skupinku, která 
natírá plot a domlouvá se u toho růz-
nými jazyky, tak vězte, že je to par-
tička dvanácti dobrovolníků, kteří se 
k nám sjeli z celého světa, aby zde 
strávili čtrnáct dní na tak zvaném 
workcampu. 

Město pořádá workcamp již 
podruhé, opět ve spolupráci s orga-
nizací INEX-SDA. V loňském roce 
dobrovolníci zvelebovali dvoreček 
za knihovnou a Kocmanovu vilu u 
Jizery, letos na ně čekají především 
natěračské práce – nový kabát do-

Dobrovolníci z ciziny budou 
pracovat v Hradišti i letos

stane plot ve Veselé nebo prvky na 
dětských hřištích. Pokud zbyde čas, 
dojde i na údržbu a čištění zanedba-
ných náhrobků dnes již zapomenu-
tých Hradišťáků na místním hřbitově. 
Po práci a o víkendech budou mít 
účastníci workcampu možnost po-
znat město a jeho okolí. Doprovodný 
program pro ně, jak jinak než dobro-
volně, připravuje spolek Žijeme pro 
Hradiště a také Městský parlament 
dětí a mládeže Mnichovo Hradiště. 

Martina Kulíková, 
projektová manažerka města

Za tónů studentské hymny Gaudea-
mus igitur se dvě desítky absolventů 
druhého ročníku mnichovohradišť-
ské Akademie třetího věku postavili 
a užívali si v obřadní síni radnice po-
city hrdosti z dalšího rozšíření svých 
znalostí. Mnohým už v tu chvíli jistě 
běželo hlavou, zda bude kurz připra-
vený na nový akademický rok stejně 
zajímavý jako ten letošní.

Letos vzali zkušení lektoři své 
posluchače na několik výprav do 
světa literatury. Společně se za-
bývali stěžejními literárními díly  
i schopností správně číst a interpre-
tovat text. Zejména potřebu správ-
ného čtení a pochopení autorových 
myšlenek vyzdvihl starosta Ondřej 
Lochman, jenž přišel absolventům 
pogratulovat společně s místosta-
rostou Jiřím Bínou ověnčen staros-
tenským řetězem. 

„Jistě si vzpomenete na jed-
noho muže s knírkem, který kdysi 
přečetl Nietzscheho knihu Tak pravil 
Zarathustra a rozpoutal největší vá-
lečný konflikt v dějinách. Kdyby ten-
to muž s knírkem četl pozorněji nebo 
dočetl do konce, mohlo být všechno 
jinak,“ zmínil starosta.

Svět literatury byl náplní dru-
hého ročníku existence Akademie 
třetího věku v Mnichově Hradišti, 
leitmotivem třetího ročníku, který 
Vzdělávací institut Středočeského 
kraje (VISK) otevře na podzim, bu-
dou Dějiny umění. Uzavře se tak 
volný tříletý blok, jenž byl na začátku 
věnován historii a kultuře a letos li-
teratuře. Přihlašování právě probíhá.

Kurzy Akademie třetího věku 
jsou určeny seniorům starším 55 let 
a zajišťuje je mladoboleslavská po-
bočka VISK ve spolupráci s městem 
Mnichovo Hradiště. Výuka probíhá 
ve Volnočasovém centru v Zámecké 
ulici, a to formou celkem deseti stu-
dijních dní (vždy s časovou dotací 
pěti hodin studia). V praxi to zna-
mená každý měsíc jeden den strá-
vený ve škole poslechem přednášky  
a účastí na následném semináři  
a na konci každého ze dvou semest-
rů společné kolokvium, tedy rozpra-
va nad probranou látkou.

Program Dějiny umění, na který 
se podle metodičky dalšího vzdělá-

vání Pavly Langerové už přihlásilo 
deset absolventů programu Svět 
literatury, bude zaměřen na umění  
a umělecké směry od nejstarších 
dob po současnost. Jeho součástí 
bude i umělecká tvořivá dílna.

Motivovat absolventy k dalšímu 
vzdělávání se snaží také město. 
Kromě certifikátů o absolvování  
a dárků od Středočeského kraje zís-
kali po slavnostním ceremoniálu též 
příspěvek ve výši sedm set korun na 
další kurz. Ten je zpoplatněn část-
kou 850 korun za jeden semestr.

 Zájemci o další vzdělávání, 
kteří by si rádi ještě rozšířili obzory, 
mohou navštívit internetové strán-
ky VISK, kde se dozvědí víc a kde 
rovněž najdou tiskopis přihlášky. 
Příjem přihlášek letos probíhá až do 
30. srpna. Najdou tam i přihlášku do 
semestrálního cyklu doprovodných 
seminářů Jak se neztratit a oriento-
vat v dnešním právním světě (právní 
gramotnost seniorů), jenž je rovněž 
zpoplatněn částkou 850 Kč.

Čerství absolventi si kurzy ne-
smírně chválí. Jako důkaz jejich kva-
lity můžeme vnímat i studenty, kteří 
za vzděláváním dojíždějí z okolních 
obcí i měst, například z Jablonce 
nad Jizerou.

Redakce

Studenti se vstoje zaposlouchali do tónů hymny Gaudeamus igitur.

Absolventi převzali certifikáty o absolvování i krabice plné lahodných koláčů.

Absolventi druhého ročníku Akademie třetího věku společně se zástupci VISK a města. Foto: 3x Redakce

Protipovodňové cvičení 
dobrovolných hasičů
Koncem května probíhalo v Kláš-
terské ulici protipovodňové cvičení 
členů jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Mnichovo Hradiště. Cílem 
cvičení, které město organizuje ka-
ždoročně, je prověřit připravenost 
jednotky při stavbě mobilní protipo-
vodňové zdi.

Při cvičení se mimo jiné uká-
zalo, že uložení mobilního hrazení 
ve stávajících kontejnerech je ne-
vyhovující a manipulace s ním je  
i za pomoci vysokozdvižného vozíku 
téměř nad lidské síly. Na základě 
této skutečnosti byl na cvičení přivo-

lán zástupce firmy JaP Jacina s.r.o. 
(výrobce hrazení) a zástupce Povodí 
Labe. Ti po konzultaci s jednotkou 
slíbili problém řešit.

Poděkování za jinak dobře 
zvládnuté cvičení patří členům jed-
notky dobrovolných hasičů, panu 
Havlovi ze společnosti Saturn služby 
s.r.o., který zajistil techniku a do-
pravní značení, a také strážníkům 
městské policie, kteří dohlíželi na 
bezpečnost provozu.

Lenka Hofmanová,
krizové řízení městského úřadu

Kousek přírody na návsi  
v Hradci je opět malebný
Projekt obnovy návesních tůní v 
Hradci byl na jaře letošního roku 
zdárně dokončen. Akce započala v 
loňském roce na podzim, kdy místní 
obyvatelé společně vykáceli pře-
bytečné stromy a nemalé množství 
náletových dřevin. V dalším kroku 
pak město vybralo dodavatele pro 
zemní práce.

Obě tůně bylo třeba odbahnit 
a svahy upravit do mírného sklonu, 
vytahat pařezy a odstranit betono-
vé panely, které do tůně – přírodní 
nádrže – rozhodně nepatří.  Úkolu 
se zhostil Zbyněk Hýzler s velkým 
pásovým bagrem. Po konečných 
úpravách terénu byly plochy kolem 
tůně znovu osety travou, na vhodná 
místa budou ještě na podzim vysa-
zeny nové stromy. 

„Otevřel se tak nový pohled na 
druhou návesní tůň v obci, která byla 
doposud zcela zarostlá a potýkala se 
s nedostatkem vody. Nadměrný po-
čet náletových olší způsoboval velký 
odběr vody z tůní, což neprospívalo 
místnímu ekosystému,“ sdělila Jana 
Charvátová z Hradce. 

Nyní je tedy náves v Hradci, 
ležící na oblíbené cyklostezce spo-
jující Mnichovo Hradiště a Březinu, 
příjemnou oázou klidu a útočištěm 
pro řadu obojživelníků i rostlin.  
Menší z tůní postupně opět obroste 
žlutě kvetoucími kosatci, od obou 
se po deštích ozývají žabí koncerty, 
přechodně zde můžete vidět divoké 
kachny. 

Osadní výbor Hradec

Vyzkoušejte nový vstup do řeky
Bude-li se v letních měsících potře-
bovat svlažit, zajděte určitě k Jizeře 
– podmínky pro koupání se zde od 
loňského roku postupně vylepšují. 
Vše začalo vloni, kdy velká horka 
přivedla k břehům Jizery množství 
koupáníchtivých Hradišťáků. Zá-
roveň se ale množily připomínky  
k tomu, jak prostory kolem řeky vy-
padají, a nápady na jejich vylepšení. 

Vedení města se proto hned 
po létě začalo domlouvat na úpra-
vách se zástupci Povodí Labe a již 
na podzim byly strženy a prořezány 
břehy a odstraněny spadlé stromy. 

V březnu letošního roku se ko-
nalo setkání s veřejností, na němž 
se plánovaly další úpravy. Přítomní 
se shodli, že by úpravy měly být 
jednoduché a v takovém duchu, aby 
nenarušily to, proč se sem chodí 
– možnost relaxovat v klidu a v pří-
rodě. Větší zásahy a stavby nejsou 
možné i kvůli tomu, že se jedná  
o záplavové území. 

Na jaře se tak pokračovalo s te-
rénními úpravami – část pláže byla 
vysypána pískem, byly upraveny 
vstupy do vody a na upravený břeh 
byla vyseta tráva. U cesty se objevily 
nové odpadkové koše. Nově prose-
kána byla také jižní část prostranství, 

kde vznikl vstup do vody pro psy. Vě-
říme, že vytvořením oddělené „psí 
pláže“ se předejde případným kon-
fliktům mezi pejskaři a těmi, kterým 
psi na pláži u vody vadí. „Psí pláž“ 
je od dalších prostranství oddělena 
panelovou cestou, která umožňuje 
hasičům přijet v případě potřeby po-
hodlně až k řece a čerpat vodu. 

Práce se nezastaví ani v letních 
měsících. Plánujeme postupnou 
výměnu už značně opotřebených 
laviček a stolů za nové, dobudováno 
bude také ohniště. Největší novinka 
přijde ale začátkem července, kdy se 
v Hradišti na týden usadí architekto-
nický Ateliér MáMa se svými studenty  
z Fakulty architektury ČVUT. Pokud 
vás tedy mezi 11. a 16. červencem 
bude u řeky rušit bouchání kladívek 
a zvuk pily, předem se omlouváme 
– odměnou budou dřevěné schody  
a další prvky pro děti i dospělé, které 
studenti v rámci letní dílny vyrobí.

Nápadů na úpravu a zvelebení 
prostranství u Jizery je hodně a po-
čítáme s tím, že další rok budeme  
v úpravách zase pokračovat. A teď 
už jen aby bylo hezké léto!

Martina Kulíková, 
projektová manažerka města

Město vysoutěžilo novou 
smlouvu na svoz odpadů
Ve výběrovém řízení na zajištění 
komplexního sběru komunálního 
odpadu na území města Mnichova 
Hradiště včetně místních částí zví-
tězila firma Compag Mladá Boleslav. 
Nový kontrakt byl uzavřen na pětileté 
období a společnost Compag Mladá 
Boleslav kromě požadavku nejlepší 
ceny vyhověla požadavkům města 
i po stránce moderních technologií, 
jejichž využití při svozu odpadů bylo 
ve výběrovém řízení rovněž požado-
váno. V prvním kroku jde o elektro-
nickou evidenci svozových nádob, 
která nahradí současné papírové 
známky.  

„Elektronická evidence pomocí 
RFID čipů městu umožní přesnou 
evidenci nádob a lepší kontrolu 
výkonů svozové firmy. Zároveň to 
bude znamenat efektivnější řízení 
odpadového hospodářství a úspory 
finančních prostředků z městského 
rozpočtu,“ upřesňuje starosta Ond-
řej Lochman.

Čipování popelnic bude probíhat 
postupně během letních prázdnin.  
O konkrétním postupu (kdy bude 
probíhat čipování v jednotlivých 
částech města) budou občané včas 

informování na webových stránkách 
města, městským rozhlasem a for-
mou letáků. 

„Nádoby budou čipovány hlavně 
ve svozové dny, takže předpoklá-
dáme, že valnou většinu se podaří 
očipovat během července a srpna,“ 
doplňuje rovněž starosta. 

Přesto se předpokládá, že  
v některých oblastech bude čipování 
přece jen probíhat i mimo svozové 
dny. Občané, kterých se to bude 
týkat, budou v takovém případě vy-
zváni, aby v určené dny přistavili ná-
doby na místo svozu, aby tyto mohly 
být čipem opatřeny. Nádoby, které 
nebudou mít platný čip, nebudou  
v budoucnu sváženy. Přesné datum, 
kdy tato skutečnost nastane, stanoví 
město.

Přidání, výměna nebo zruše-
ní nádoby bude probíhat obdobně 
jako doposud. Konkrétní informace  
k těmto úkonům získají občané 
osobně na městském úřadě, ale 
také na webových stránkách města 
www.mnhradiste.cz.

Dana Stránská, odbor investic  
a komunálního hospodářství MÚ 
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Tolik vědeckých kapacit pohromadě jako ve dnech 25. – 28. května Mni-
chovo Hradiště dlouho nepamatuje. V sále Klubu se v těch dnech sešly 
české špičky z oboru geologie, aby si předaly zkušenosti na téma sesuvů 
půdy. Mezi přednášejícími byli mimo jiné Josef Stemberk, vedoucí Ústavu 
struktury hornin a mechaniky Akademie věd, Jan Král z Univerzity Karlovy, 
Tomáš Pánek z Ostravské univerzity nebo Jan Mertlík z Geoparku Český 
ráj. Čtyřdenní vědecká sešlost se na dva půldny otevřela také veřejnosti,  
a to ve čtvrtek 26. května odpoledne, kdy se konaly přednášky výše jme-
novaných vědců pro laickou veřejnost, a v sobotu 28. května dopoledne, 
kdy se mohl kdokoli zúčastnit terénní exkurze na Dneboh s odborným 
výkladem. Právě sesuv půdy na Dnebohu v roce 1926 byl popudem  
k uspořádání této akce. Foto: Jiří Senohrábek

Kino má díky investici města od května nový závěsný galerijní systém, 
díky němuž bude možné v jeho foyeru instalovat výstavy mnohem větší-
ho rozsahu, než dosud umožňovaly samostojné stojany umístěné navíc 
v poměrně odlehlém rohu vestibulu. Své první využití našly závěsy při 
prezentaci návrhů na revitalizaci Masarykova náměstí, které byly v kině 
za účasti architektů představeny ve čtvrtek 26. května a od té doby je zde 
před či po běžných filmových projekcích zhlédly již stovky návštěvníků 
kina. Foto: Jiří Senohrábek

Červen je tradičně měsícem, kdy děti z mateřinek a také žáci hudebního  
a dramatického oboru místní základní umělecké školy předvádějí v diva-
dle rodičům a dalším hostům to, co se za uplynulý rok naučily. Fotografie 
zachycuje jedno z vystoupení MŠ Jaselská ve čtvrtek 9. června, kdy se 
děti mimo jiné vlnily do rytmu Smetanovy Vltavy. Foto: Jiří Senohrábek

Je neuvěřitelné, kolik Hradišťáků si najde čas na promítání ve středu do-
poledne. Atraktivní tituly, většinou české komedie, a dopolední levnější 
vstupné lákají natolik, že kino k tradičnímu jednomu brzkému promítání 
měsíčně aktuálně přidává obvykle ještě druhé. To zatím poslední se ode-
hrálo ve středu 22. června, kdy se publikum již pošesté ve filmové historii 
posledních 35 let sešlo s romantickým básníkem Štěpánem Šafránkem 
v podání Pavla Kříže, a to v nejnovějším pokračování básnické řady na-
zvané Jak básníci čekají na zázrak. Kdo jste nejnovější Básníky zatím 
neviděli, přijďte v pátek 29. července ve 21:30 hodin do letního kina na 
Vostrov. Přesvědčíte se, že šestý díl není nesmyslnou recyklací staré látky 
a že jej scénárista Ladislav Pecháček nabil stejnou dávkou člověčiny, jako 
dnes již legendární úvodní díly z osmdesátých let. Foto: Kinobox.cz

To svatý Jakub ještě nezažil: Svěcený vyloudil 
z houslí tango, Ave Maria i zvuky newyorské ulice
Skutečně mnohovrstevnatou dra-
maturgii a hudební zážitky nabídl 
koncert Ve znamení tanga ve stře-
du 15. června v kostele sv. Jakuba, 
jehož hlavní hvězdou byl houslista 
Jaroslav Svěcený a specificky řízný 
zvuk mistrovského nástroje z roku 
1602 s původním lakem z dílny 
Giovanniho Paola Magginiho, jenž 
tvořil celé půlstoletí před narozením 
nejslavnějšího houslaře světa An-
tonia Stradivariho, nástroj, na který 
ani houslový virtuóz s mezinárodním 
renomé nehraje zrovna denně. 

Jedno hříšné tango za druhým 
tak trochu rouhavě před oltářem, 
hned vzápětí hluboce duchovní Ave 
Maria přímo pod zlacenou plastikou 
Madony. Ostrý střih a housle vyluzují 
zvuky newyorské ulice v interpretově 
vlastní skladbě Strings for NY, doslo-
va napěchované notami... 

Houslistu Jaroslava Svěceného 
pokorně doprovázeli kytarista Milo-
slav Klaus a akordeonista Ladislav 
Horák, aby si i oni posléze střihli 
uchu lahodící sóla.

Mnichovo Hradiště se ve středu 
15. června stalo díky aktivitě Měs-
ta a Klubu Mnichovo Hradiště po 
mnohaleté pauze dějištěm jednoho  
z posledních koncertů letošního 
Dvořákova festivalu, jenž už po je-
denašedesáté v rozpuku jara pro-
pojil hudbou tentokrát 15 měst čtyř 
krajů ve středních, severních a vý-
chodních Čechách. 

„Tak tohle svatý Jakub ještě 
nezažil,“ komentovala koncert s nelí-
čeným nadšením posluchačka Jana 
Dumková.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

Jaroslav Svěcený, Ladislav Horák a Miloslav Klaus koncertovali v nádherném 
prostředí kostela sv. Jakuba.

Neváhejte a přijďte v září na oslavy baráčníků, 
uvidíte nevídané... A možná přijde i Budovec!
Rok se s rokem sešel a znovu, jak je 
u nás zvykem nejméně v pětiletých 
cyklech, budeme slavit. A tentokrát 
opravdu ve velkém. Oslavy zahájíme 
na Masarykově náměstí, ale hlavní, 
téměř celodenní program, se ode-
hraje v překrásném areálu státního 
zámku v Mnichově Hradišti.

Vzpomeneme již 120 let exi-
stence naší Staroslavné vlaste-
necko-dobročinné obce baráčníků  
v Mnichově Hradišti (ustavující schů-
ze proběhla dne 26. ledna 1896), za-
kládající obce zdejší mladoboleslav-
ské V. župy, zároveň zde proběhne 
slavnostní sjezd V. župy Václava 
Budovce z Budova se sídlem v Mla-
dé Boleslavi. A jelikož je postava 
českého pána Václava Budovce  
z Budova (1551-1621) spjata nejen 
s baráčnickou V. župou, ale zejmé-
na s mnichovohradišťským zámkem, 
dospěli jsme po vzájemné dohodě 
se správou zámku k tomu uspořádat 
tyto oslavy v místě, které významu 
této osobnosti českých dějin přiná-
leží. Zvláště, připomínáme-li si letos 
465. výročí narození a 395. výročí 
úmrtí Václava Budovce z Budova, 
a nad to ještě 410. výročí zahájení 
stavby Budovcova křídla zámku.

Podrobně se dočtete o progra-
mu akce a o doprovodném progra-
mu souvisejícím ještě v záříjovém 
vydání Kamelotu a na plakátech 
a letácích přímo před akcí. Jenom 
stručně dodám, že úvod ráno na 
náměstí bude patřit promenádnímu 
koncertu dechové hudby a pak už 
se průvodem vydáme k zámku. Tam 
na návštěvníky bude čekat bohatý 

program, ve kterém se jim představí 
desítka výtečných folklórních soubo-
rů (jmenujme například téměř místní 
Furiant z Malé Bělé, Horačky z Čes-
kého Dubu, Šafrán z Jablonce nad 
Nisou, Dykyta z Krásné Lípy, So-
běslavský dudácký taneční soubor 
Jitra nebo spřátelené folklorní sdru-
žení z Polska a španělské Galícije, 
kteří také krátce vystoupí). Dobově 
program propojí Soubor historického 
tance Salome Chotouchov a ukázky 
cvičení vojáků Budovcovy gardy.

Odpoledne dojde i na slavnostní 
znovuvysvěcení obecních praporů – 

jako připomínku podobné slavnosti, 
která se přesně před 60 lety v zá-
mecké zahradě konala. Náš krásný 
obecní prapor pochází z roku 1928 
a přes letošní zimu byl k nadcháze-
jícímu výročí specializovanou firmou 
odborně a nákladně zrekonstruován. 
Chceme jej tedy nechat znovu vy-
světit. 

Na opravu praporu nám vý-
znamnou částkou dotačně přispělo 
město Mnichovo Hradiště, které 
nám pravidelně přispívá i na činnost 
spolku. Určitou měrou se pak na 
financování programu bude spolu-

podílet také naše V. župa. K letoš-
ním oslavám se nám podařilo získat  
i výraznou pomoc ve formě dotace 
ze Středočeského fondu kultury  
a obnovy památek pro rok 2016, za 
což jsme zvláště vděčni. 

Na veškerých baráčnických 
akcích již půl roku prezentujeme 
naše výročí a rozdáváme pozvánky 
a přihlášky k účasti. Máme již avizo-
vanou širokou účast čítající kolem 
tisícovky krojovaných z mnoha koutů 
naší republiky. Zejména rádi před-
vedeme návštěvníkům z řad veřej-
nosti i baráčníků – a navíc v rámci 
Dnů evropského kulturního dědictví 
– našimi kroji rozkvetlou zámeckou 
zahradu při České besedě. Uznejte 
sami, kde jinde se nám poštěstí tan-
covat přímo v inspirativním prostředí 
zámeckého parku s historickými 
kulisami zámku, kostela sv. Tří králů  
a kaple sv. Anny? 

Pevně doufáme, že kromě 
návštěvníků z dáli nezapomenou 
na naše výročí zejména ti místní  
a přijdou nás podpořit, ti starší pak 
zavzpomínat. Také ještě připravuje-
me materiály k plánované výstavě, 
tak zavzpomínejte a zapátrejte, 
nemáte-li doma (k zapůjčení) staré 
snímky rodinných příslušníků v kro-
jích apod. Stejně tak upotřebíme his-
torické halenky, spodničky, sukně, 
vyšívané košile a další krojové sou-
části. Lépe jim určitě bude, budou-li 
„žít“ s novou generací, nežli ležet ve 
skříních. Těšíme se na vás.
           

Martina Bachová, 
Obec baráčnická Mn. Hradiště

Baráčníci v roce 1928 a dnes. Foto: 2x Archiv Obce baráčníků MH

S Pratchettem zdejší publikum 
omládlo, diváci přijeli i z okolí
Většina místních tradičních přízniv-
ců divadla zůstala ten večer doma. 
Ale velmi potěšující bylo, že v hlediš-
ti městského divadla usedli v sobotu 
4. června převážně mladší diváci, 
kteří posezení v sametových křes-
lech příliš často nevyhledávají.

Terry Pratchett jako každý velmi 
specifický autor s nezaměnitelným 
autorským rukopisem dělí potenci-
ální publikum na zaryté fanoušky 
a stejně tvrdošíjné odpůrce. Jeho 
zdramatizovaný příběh Mort nako-
nec nepřilákal ani tak teenagery, 
jako spíš generaci dnešních třicát-
níků, která dospívala po znovuote-
vření Česka západní literatuře po 
roce 1989, tedy v časech, kdy byla 

pratchettovská módní vlna nejsilněj-
ší.

Bylo potěšující slyšet v kulo-
árech od znalců nejen z Hradiště, 
ale ještě častěji z Mladé Boleslavi, 
odkud se rekrutovala nemalá část 
diváků, pochvaly jak za tuto ne-
všední dramaturgickou volbu, tak 
především za poctivý a sofistiko-
vaný způsob, s jakým si s neleh-
kou pratchettovskou látkou poradil 
divadelní soubor z Lázní Toušeň. 
Po kvalitních žánrech, které by do 
divadla dostaly v dostatečném počtu 
mladší publikum, budeme pátrat dál.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Sousedská slavnost se už blíží
Začalo to jako nenápadná akce hrst-
ky nadšenců, kteří chtěli dát svým 
sousedům příležitost k setkání. 
Jenže loňský první ročník hradišťské 
Sousedské slavnosti, konaný v rám-
ci celorepublikového festivalu Zažít 
město jinak, nasadil laťku tak vyso-
ko, že organizátoři jsou už v plné 
práci, aby zajistili stejně skvělou at-
mosféru jako vloni. Hlavní myšlenka 
ale zůstává – Hradišťáci sobě, aneb 
je na nás, jak si slavnost užijeme,  
a co všechno pro naše lidi uděláme.

Sousedská slavnost se tento rok 
uskuteční v sobotu 17. září, ale už 
teď je jisté, že se všichni můžou těšit 
na mnoho místních skvělých muzi-
kantů na netradiční scéně v uzavře-
né Palackého ulici. Setkání obyvatel 
z místních částí se rozroste o další 

zástupce, a pokud se podaří vše sla-
dit, přijedou představitelé i ze spřá-
telených měst v Německu, Polsku  
a Španělsku. Jedlíci si pochutnají na 
dobrotách tradičních i alternativních 
a program bude samozřejmě myslet 
i na nejmenší účastníky. „Zájemců  
o účast každým dnem přibývá, chtěli 
bychom samozřejmě, aby slavnost 
byla ještě vydařenější než vloni, 
takže vyjednáváme o rozšíření pro-
stranství a navazujeme spolupráci  
s dalšími zajímavými lidmi. Držme si 
palce, ať jsme tak spokojení jako mi-
nule,“ vyjádřila se za přípravný výbor 
Dagmar Motlová (Farmářka z Ráje), 
u níž se stále může hlásit kdokoliv, 
kdo chce k slavnosti přispět.

Redakce
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Rytířů čtenářského řádu v Mnichově Hradišti přibývá

Ve čtvrtek 16. června byli v prostorách městské knihovny přijati do „čte-
nářského řádu“ další členové. Tentokrát jimi byli žáci čtyř prvních tříd  
2. základní školy, kteří se během uplynulého roku naučili číst. Prokázáním 
této dovednosti složili zkoušku před velmistrem řádu. Ten je následně pasoval 
na rytíře. Povinnosti člena čtenářského společenství jsou formulovány ve slav-
nostním slibu, který přítomní stvrdili vlastnoručním podpisem, a zavázali se 
tak zejména k tomu, že budou po celý život knížky „opatrovat jako nejvzác-
nější poklady“. Malí čtenáři si odnesli především zážitky, ale také drobnosti, 
které jim mají tento zvláštní den připomínat. Pasování prvňáčků proběhlo ve 
spolupráci 2. základní školy, městské knihovny a „velmistra řádu čtenářského“ 
Václava Holase. (kav)

INFORMACE Z KNIHOVNY

Městská knihovna oznamuje svým čtenářům, že v době letních prázdnin bude 
fungovat beze změn. Čtenáři si tak mohou půjčit knihy na dovolenou i dětem na 
prázdniny. Jen je prosíme, aby knihy vraceli včas a při balení zavazadel je neza-
pomínali na hotelech, chatách a u moře. Také všichni víme, že knihy se s vodou 
nekamarádí. Pokud se stane, že vás kniha neposlechne a do vody spadne nebo 
se namočí, je potřeba za zmáčenou knihu koupit novou, nebo ji v knihovně zaplatit. 
Jestliže nestačíte knihy o prázdninách v termínu vrátit, stačí si výpůjčky prodloužit 
telefonicky na čísle 326 776 738, anebo napsat na e-mail: knihovna@mnhradiste.
cz, knihovnice vám rády vyhoví. Za naši knihovnu vám chci popřát slunečné léto 
plné krásných zážitků a pohodových chvil, ať ho prožijete kdekoli. (min)

Chcete třídit hliník a nevíte, kam ho odevzdávat?
Městská knihovna zřídila sběrné 
místo pro odevzdávání hliníku. Hliní-
kové obaly stačí přinést do knihovny 
a my už se postaráme o jejich ekolo-
gickou likvidaci. Pokud si nejste jistí, 
co přesně je hliníkový obal, připravili 
jsme pro vás malý návod.

Hliník jako obalový materiál po-
tkáváme například ve formě obalu 
čokolád, víček kryjících kelímek  
s jogurtem, šlehačkou a dalšími 
mléčnými výrobky, víček zavařova-
cích sklenic, vaniček, v nichž mů-
žeme koupit paštiku a další masné 
výrobky, plechovek od piva či ener-
getických nápojů. V hliníkové fólii, 
kterou lze oddělit od papírové části, 

najdeme i máslo či tvaroh.
Odhady jsou takové, že čtyř-

členná rodina vyprodukuje za rok 
4,8 kg hliníku, který skončí na sklád-
kách. 

A jak hliníkový obal bezpečně 
poznáme? Podle symbolu tří šipek, 
uvnitř nichž je číslo 41 nebo podle 
označení ALU pod šipkami. 

Prázdné nádobky od sprejů čas-
to kombinují hliník a železo. Jestliže 

Básníku Josefu Brožovi vzdalo hold šest desítek milovníků poezie
Účastníci z Mladé Boleslavi, Kos-
monos či Sobotky nebyli výjimka-
mi mezi publikem, které v pondělí  
6. června zasedlo, nezřídka se 
sklenkou vína, ke stolům v sále 
Klubu s cílem navštívit Krajinu bás-
níkova srdce. Takový název dali 
účinkující, herci František Skřípek 
a Josef Kettner, zpěvačka Veronika 
Vildmanová a houslistka Jitka Koláč-
ná Břízová, literárnímu podvečeru, 
jímž vzdali hold celoživotnímu dílu 
básníka Josefa Brože.

Osmdesátiminutový svátek poe-
zie se odehrál za osobní přítomnosti 
tohoto nejvýznamnějšího obyva-
tele Lhotic, který neskrýval radost  
z nedávného udělení Ceny města za 
celoživotní přínos a celý večer také 
zarámoval svým proslovem, v závě-
ru – jak jinak u básníka – veršova-
ným. „Víte, já jsem si ze začátku ří-
kal, nějaká cena. Ale je fakt, že když 
jsem ji pak dostal, nesmírně mě to 
potěšilo. A jsem velmi vděčný těm, 
co mi ji udělili, a také těm, kdo mě na 
ni navrhli,“ řekl Josef Brož v soukro-

mí jednateli Klubu. A následně zmí-
nil jména několika oblíbených žáků, 
s nimiž je stále v kontaktu – Josefa 
Luky, Jany Dumkové či Jaroslava 
Koloce. A také Vilmy Barusové, kte-
rá mu již mnoho let oddaně přepisu-
je jeho rukopisné verše do sazby.

Komponovaný večer poezie Jo-
sefa Brože se už předtím odehrál na 
jiných místech Českého ráje, který 
svými básněmi pedagog, jenž je již 
neuvěřitelných 35 let ve výslužbě, 
opěvuje – v kapli hradu Valdštejn, 
nebo na zámku Humprecht. V Mni-

chově Hradišti měl, podle slov účin-
kujících, zatím největší návštěvnost.

Tři z pětačtyřiceti útlých sbírek, 
které Josef Brož za svůj takřka sto-
letý život vydal, byly během literního 
podvečera k prodeji. Nejoblíbenější 
vlastní knížkou je samotnému Jo-
sefu Brožovi Listopad vzpomínek. 
Je oslavou života, především pak 
dětství a mládí, do něhož se s po-
korou a neuhasínající láskou dítěte k 
vřelé a taktéž láskyplné matce vrací 
stařec, vědomý si blížící se koneč-
nosti života. Ani na sklonku svého 

pozemského bytí ale nevzpomíná 
na dětství a mládí s bolestínskou 
nostalgií, ale naopak velmi svěže, 
s radostí, lačnou zvědavostí život 
nasávajícího dítěte a neskrývanou 
vděčností za to, co mu v minulých 
letech bylo dopřáno. 

Aktuálně přichází Josef Brož ke 
svým čtenářům se sbírkou Dotýkání 
krásy. Zakoupit ji bude možné pou-
ze v Mnichově Hradišti, a to podle 
všeho celkem na čtyřech místech 
– v obou knihkupectvích, muzeu  
a infocentru.

OPUŠTĚNÁ 
ROZHLEDNA

(Josef Brož)

Už víc než rok tu stojím
se zavřenými dveřmi.

A pozvat vás se bojím,
to, návštěvníku, věř mi.

Tak proč mě tedy stavěli?
Otázka časem víří.

Jsou bezmocní či zbabělí?
Jsem tu jak na pranýři.

Bouřím a vichrům napospas
mě vydali a bez rozsudku.

Obzoru široširý pás
je svědkem mého smutku.

Umíráčkem tu vyzváním,
zoufalstvím v duši blednu.
Ta básnička je pozváním

k posmrtné mši za rozhlednu.

Začíst se můžete také do ještě 
nepublikované básně Josefa Brože 
Opuštěná rozhledna, kterou má Ka-
melot tu čest uvést jako první. Báseň 
je důkazem toho, že i básník se ve 
svých textech může ryze aktuálně 
vztahovat k současnému dění a pal-
čivým problémům. 

Báseň inspiroval smutný osud 
stále ještě nedokončené rozhledny 
Čížovka.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

je podíl hliníku malý, nemá smysl 
tyto obaly dále třídit a následně 
zpracovávat. Podíl hliníku poznáte 
pomocí magnetky – jestli se obal 
skládá převážně z hliníku, magne-
tismus nezapůsobí. Setkáme-li se 
s lesklým víčkem třeba od jogurtu, 
které může být z hliníku, ale také z 
plastu, stačí předmět pouze zkusit 
zmačkat a máme jasno. Hliník se na 
rozdíl od plastu do původního tvaru 
nevrátí, zůstane zmačkaný. Další  
pomůckou, jak odlišit hliník od stejně 
lesklé, avšak plastové fólie, je zkusit 
daný obal roztrhnout. Nebude-li při 
trhání klást odpor, je to hliník.

U hliníkových kapslí do kávova-

rů je třeba dát si pozor, jestli hliník 
není pokryt potravinářskou fólií. Ji-
nak by měly být tyto obaly recyklova-
telné. Pro zkoušku množství hliníku 
v kapsli ji můžeme opět podrobit 
zkoušce magnetkou. Zpracovatel-
ským firmám určitě pomůžete, po-
kud obal očistíte od zbytků kávy.

„Kovové obaly“ od svíček jsou 
hliníkové (nemagnetují), výjimkou 
jsou zbytky po knotu, ty jsou nejspí-
še železné. Takže kalíšek od svíček 
(bez vosku a zbytku po knotu) patří 
také do hliníkového odpadu.

Jana Jedličková, 
městská knihovna

Folk v Mnichově Hradišti:  
pro stovku diváků splněný sen
Pořadatel kulturních akcí i interpret 
jsou zpočátku zaskočeni, že sál je 
poloprázdný. Po pár minutách se ale 
cosi zlomí a publikum, byť komorní, 
dýchá se svým interpretem a trochu  
i za něj. „Jo, to půjde!,“ zvolala do 
hubeně obsazeného hlediště z jeviš-
tě městského divadla po třetí písnič-
ce, Devatenáct let, zprvu nedůvěřivá 
folková legenda František Nedvěd...

Koncert v pondělí 23. května 
měl od té doby úžasnou atmosféru 
plynoucí z propojení energií účinku-
jících a diváků. A díky místnímu vel-
kému profesionálovi Josefu Wacht-
lovi také vysoce nadstandardní zvuk, 
který v závěru výslovně pochválil  
i samotný zpěvák. Nechyběl ani inte-
ligentní humor, založený především 
na špičkování mezi Františkem Ne-
dvědem a jeho synem Vojtou, který 
jakoby mu z oka vypadl. 

„Nikdy jsme tu nehráli, všechno 
je jednou poprvé. Příště vás třeba 
přijde víc. Ale byli jste opravdu skvě-
lí,“ zhodnotil evidentně upřímně po-
cit ze svého mnichovohradišťského 
koncertu František Nedvěd.

V sále pro 280 diváků sedělo 
něco málo přes sto posluchačů.  

A po 110 minutách nepřetržité hud-
by z něj, troufneme si říci, odcházelo 
přes sto maximálně spokojených 
folkových fandů. Bohužel, vzhle-
dem k tomu, že vstupné neuhradilo 
ani polovinu nákladů, dost málo na 
to, aby se folkový experiment mohl 
v Mnichově Hradišti v brzké době 
opakovat. Přes masivní mediální 
kampaň i za humny města se ukáza-
lo, že folk má sice v Hradišti a jeho 
okolí své věrné a otevřené fanoušky, 
kteří nakonec pohnou i tak otrlým  
a zkušeným interpretem, jako je 
František Nedvěd, bohužel jich je 
ale příliš málo.

Jsou to nakonec sami diváci, 
kdo rozhodují do budoucna o dra-
maturgii městské kultury. Pořadateli 
v podobných případech nezbývá 
víc než si bezmocně povzdechnout: 
Bylo to fajn vidět publikum a zpě-
váka s nadstandardně hrající do-
provodnou kapelou Tie Break takto 
absolutně sladěné na jedné vlně. 
Bohužel ale není reálné takový zá-
žitek opakovat.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště
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Poznávací zájezd Základní školy Studentská za krásami Itálie

MŠ Jaselská se rozloučila se školním rokem i předškoláky
Konec školního roku bývá velmi bo-
hatý na různé akce pro děti a letos 
tomu nebylo jinak. Se životem včel 
se děti seznámily prostřednictvím 
interaktivního pořadu „Svět včelky“. 
Dozvěděly se spoustu zajímavostí  
o včelách, jejich společenství, vy-
zkoušely si, jak se včelky pomocí 
čichu rozeznávají a jaké to je sosat 
sosáčkem, zaplnily plástve a na zá-
věr si ještě vyrobily svíčku z včelího 
vosku. 

Na konci května se celá školka 
vypravila na výlet Plakánkem na 
hrad Kost. Počasí nám přálo, takže 
to byla velmi příjemná procházka 
krásnou přírodou. Nejstarší děti jely 
ještě na jeden výlet, a to na celý den 
do země plné her, zábavy, stromů  
a zvířat, do zábavně-naučného par-
ku Mirakulum v Milovicích. 

Den dětí jsme oslavili piknikem, 
na němž si děti pochutnávaly na 
dobrotách, jež připravili jejich rodiče. 

Každoročně na závěr školního 
roku probíhá loučení se školáky for-
mou školní akademie. Program vždy 
souvisí se školním mottem, které 
letos bylo „S Pyramidáčkem vím, 
co jím, a pečuji o své zdraví“. Třídy 
si proto připravovaly vystoupení na 
téma voda, obiloviny a luštěniny, 
ovoce a zelenina, hygiena, pohyb, 
zdraví a legrace, děti ze sborečku 
Berušky zpívaly o kuchařkách... 

Pak přišla slavnostní chvíle, loučení 
se školáčky. Každý z nich byl deko-
rován šerpou a dostal knížku jako 
vzpomínku na školku a jako správ-
ný školák si na záda nasadil školní 
tašku. Na závěr ještě školáci zazpí-
vali společně písničku Zvonky a celé 
divadlo jim zvonečky zazvonilo na 
cestu do školy.

Poslední společnou akcí pro 
školáčky nebyla akademie, ale pře-
spání v mateřské škole. Poté, co se 
děti sešly ve školce a uchystaly si 
pelíšky na noc, přišly na návštěvu 
paní učitelky ze základní školy. Ško-
láčci se jim představili a zazpívali 
svým budoucím učitelkám písničky. 
Po takovém seznamování vyhládne, 
a tak jsme se dali společnými silami 
do přípravy bramboračky. Moc všem 
chutnala. Když jsme nabrali novou 
energii, přesunuli jsme se ven na za-
hradu, kde už pro nás byla nachysta-
ná hra a následné grilování buřtíků. 
Den se pomalu chýlil ke konci a my 
nedočkavě čekali, kdy už se setmí, 
abychom se mohli vydat na noční 
procházku po zahradě zakončenou 
stezkou odvahy, na jejímž konci na 
všechny odvážlivce čekal dáreček. 
Plní zážitků si všichni zalezli do spa-
cáků a spokojeně usnuli.

Šárka Jarošová, 
Mateřská škola Jaselská

Předškoláci se rozloučili se školkou a nasadili školní tašky.

O dobroty na piknik se postarali rodiče dětí.

Spolu s dalšími žáky 2. stupně Zá-
kladní školy Studentská jsme se 
zúčastnili poznávacího zájezdu do 
Itálie. Ubytováni jsme byli ve městě 
San Benedetto del Tronto na Palmo-
vé riviéře. 

Hned na úvod zájezdu nás če-
kala prohlídka překrásných Bená-

tek, proslulých kanály, honosnými 
kostely a rozlehlým náměstím sva-
tého Marka. Po této prohlídce jsme 
lodí objížděli blízké ostrovy Murano  
a Burano, které jsme také navštívili. 
Přímo v Muranu nám tamní zručný 
sklář předvedl své umění a barevné 
Burano, které je proslulé výrobou 

krajek, všechny okouzlilo svou ma-
lebností. 

Žáci si užili do sytosti i koupá-
ní a opalování, ale pochopitelně to 
nebylo tou jedinou a hlavní náplní 
zájezdu.

Dalším městem, které jsme 
navštívili, byl impozantní Řím, ital-

ská metropole a jedno z vůbec 
nejnavštěvovanějších měst na svě-
tě. Díky zkušené průvodkyni jsme 
prošli nejvýznamnější památky 
od Kolosea přes Fontanu di Trevi  
a Pantheon až po Vatikán a vyslechli 
si o památkách mnoho zajímavostí. 
Bylo to náročné, ale stálo to za to. 

Děvčata obdivovala malebné uličky a kanály italských Benátek.

První rok parlamentu dětí a mládeže úspěšně za námi
Na začátku byl pouze jednoduchý 
nápad něco změnit. S postupem 
času se však z pouhé idey stal pro-
jekt, za jehož realizací stálo a stále 
stojí spoustu lidí. Vy ho pravděpo-
dobně znáte jako Městský parlament 
dětí a mládeže. 

Během tohoto školního roku 
jsme se museli vypořádat s trnitým 
začátkem práce na přípravách prv-
ních akcí, ale i s neshodami v týmu. 
Jak však šel pomalu čas kupředu, 
vytvořili jsme si skvělou skupinu 
studentů s nyní již několika zorgani-
zovanými akcemi na kontě a dalšími 
v plánu. Rádi bychom v našem pů-
sobení pokračovali i v dalších letech, 
proto již nyní plánujeme prezentace 
pro školy v Mnichově Hradišti a ná-
bor nových tváří, které mají zájem 
něco změnit. Fantazii se meze ne-
kladou a my už nyní plně pracujeme 
nejen na zlepšení akcí letošních, ale 
i těch nových, které teprve budou mít 
premiéru. 

Při přípravě jakéhokoliv projektu 
je samozřejmě velmi důležité praco-

vat se zodpovědnými lidmi, kteří umí 
táhnout za jeden provaz. Za obrov-
skou oporu a sponzorské dary bych 
ráda tedy poděkovala především 
vedení města, firmě Těžex, spolkům 
z Mnichova Hradiště a spoustě dal-
ších, se kterými je radost pracovat.

Nic z toho by nám však nebylo 
umožněno bez vedení Klubu dětí  
a mládeže, jmenovitě patří mé nej-
větší díky Hance Skramuské a Petře 

Pilbauerové za úžasný přístup a ne-
docenitelnou pomoc jak ve chvílích 
největšího nadšení, tak ve chvílích, 
kdy už jsme to chtěli všechno vzdát. 
Za celý parlament pevně věříme, že 
nás nadšení a elán neopustí a my 
vám budeme moci představit naše 
další akce. Je se na co těšit! 

Tereza Cimrmanová, Městský 
parlament dětí a mládeže MH

Na další výlet jsme jeli vlakem 
(mimochodem nás velmi mile pře-
kvapila jejich přesnost a čistota) do 
přímořského střediska Grottamma-
re. Po výšlapu na vyhlídku se nám 
otevřel úžasný pohled na otevřené 
moře a město pod námi. Samozřej-
mě jsme neodolali a navštívili i míst-

ní trhy s tradičními produkty.
Zájezd se vydařil a hlavně díky 

paní učitelce Sojkové, která celý zá-
jezd zorganizovala, budeme mít na 
co vzpomínat.

Pavlína Čermáková,  
Základní škola Studentská

Školáci navštívili Českou televizi...
Páté třídy ze ZŠ v Sokolovské ulici 
vyrazily 20. dubna v ranních hodi-
nách na exkurzi do Prahy. Cesta 
rychle ubíhala a zanedlouho skupi-
na natěšených výletníků stála před 
budovou České televize na Kavčích 
horách. Průvodci, kteří se nás ujali, 
měli za úkol dětem poodhalit, jak 
probíhá natáčení jednotlivých pořa-
dů a co všechno mu předchází. Po 
zhlédnutí krátkého dokumentu o jed-
notlivých disciplínách práce v televi-
zi (zpravodajství, dokument, dabing, 
seriál a další) následovala dlouhá 
procházka po rozsáhlém areálu tele-
vize, která zahrnovala návštěvu stu-
dia, kde probíhala zkouška pořadu 
Sama doma, který se vysílá „naživo“

Zkušený pan kameraman nám 
dovolil vyzkoušet si i práci za kame-
rou. Další zajímavé zastávky byly 
například ve studiu Kouzelné školky 
nebo ve velkém sále, v němž byla v 
plném proudu výroba kulis pro druhý 
díl pohádky Anděl Páně. Krásnou 
prohlídku zakončila návštěva sálu s 
kostýmy, které mohly děti vyzkoušet 

a na památku se v nich vyfotit. 
Další zastávkou byl pověstmi 

opředený Vyšehrad. Počasí nám 
přálo, a tak jsme zhlédli řadu pa-
mátek, o kterých si děti připravily 
informace. Nevynechali jsme ani 
vyšehradský hřbitov se známou 
dominantou, Slavínem. Celou ex-
kurzi zakončilo skotačení na hřišti 
se zaslouženou odměnou v podobě 
nanuku nebo zmrzliny.

Jak na exkurzi vzpomínají samy 
děti? „Měli jsme také možnost vy-
zkoušet si čtecí zařízení, které po-
užívají moderátoři při čtení zpráv,“ 
říká Nela Fričová z 5. B. Zuzku 
Ledvinkovou zaujala zajímavost: 
„Chodby na Kavčích horách, kterými 

jsme prošli, měří přes 40 kilometrů. 
Neprošli jsme zdaleka všemi, ale i 
tak to bylo bludiště.“ Max Maděra si 
návštěvu pochvaloval: „V ČT se mi 
líbilo, že jsme si mohli zkusit, jaké 
je to natáčet s kamerou. Pěkný byl 
i pohled na Pražský hrad a Vltavu.“ 
Matěje Bjačka zaujala informace ze 
sportovního zpravodajství: „Každý 
den sleduji přehled sportovních udá-
lostí, protože se o sport zajímám. 
Dozvěděl jsem se, že sportovní 
hlasatelé se nemusí před vysíláním 
naučit a zapamatovat si všechny 
výsledky, které nám během pořadu 
Branky, body, vteřiny sdělují. Čtou je 
totiž z obrazovky, která je před nimi, 
a my diváci ji nevidíme. Tento text 
jim připraví kolegové ze sportovní 
redakce. Je to práce celého týmu 
lidí, což jsem si až do teď neuměl 
představit. Musím říci, že by se mi 
podobná práce spojená se sportem 
asi taky líbila.“

Žáci a učitelky 5. tříd,
Základní škola Sokolovská

Veselé zpívánky ve Veselé
V novém Pečovatelském domě Lud-
mila ve Veselé bylo ve čtvrtek 19. 
května dopoledne pořádně veselo. 
Místní seniory totiž přišly pobavit 
kulturním programem děti z Mateř-
ské školy Veselá. 

Poté, co předvedly nacvičené 
písničky a divadelní představení, 
prohlédly si za odměnu domácí zví-
řátka, která jsou chována za domem 
Ludmila. Příjemné prostředí staci-
onáře dotváří i výtvarné práce dětí. 

Veselská mateřská škola 

během roku úzce spolupracuje  
i s dalšími místními organizacemi. 
Kromě pravidelných vystoupení na 
mezinárodním setkání v této místní 
části Mnichova Hradiště se účastní 
i dalších akcí. 

Na ukázku svého tanečního  
a divadelního umění děti pozvaly 
také v červnu v rámci poutě ve Ve-
selé. 

Pavla Churáčková, 
Lenka Dutková, MŠ Veselá



Z Drábských světniček je krásný výhled do kra
jiny.

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

Přijměte pozvání na některá 
z řady okolních koupališť, užijte si 
lezení po pískovcových skalách, vy-
ražte na kolech lesním stínem nebo 
si jen odpočiňte na břehu nedale-
kých rybníků okolo Kněžmosta. Mni-
chovo Hradiště a sever Mladobole-
slavska má rozhodně co nabídnout.  

NAUČNÉ STEZKY

INFOCENTRUM ZÁMEK MN. HRADIŠTĚ MĚSTSKÉ MUZEUM HRAD VALEČOV DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY DOPRAVA
Adresa: Masarykovo náměstí 299
 Mnichovo Hradiště
Telefon: +420 326 776 739
 +420 326 772 464
Web: www.mnhradiste.cz
Ot. doba:  Úterý-pátek 9-12 a 13-17  
 Sobota 10-12:30 a 13-16
 Neděle 10-12:30 a 13-15
Infocentrum poskytuje informační materiá-
ly, mapy, průvodce, informace o dopravě, 
tipy na výlety a rovněž prodává vstupenky 
na kulturní akce.

Adresa:  V Lípách 148
 Mnichovo Hradiště
Telefon:  +420 326 773 098
Web:  www.mnichovo-hradiste.cz
Ot. doba: Úterý-neděle 9-16

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

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

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

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

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

Adresa:  Dneboh

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

Okolo Mnichova Hradiště vede dálnice 
D10 spojující Prahu, Mladou Boleslav a 
Turnov, křižuje jej rovněž železniční trať 
070 z Prahy přes Mladou Boleslav do Tur-
nova a linky turistických autobusů Český 
ráj. Mnichovohradišťsko rovněž protíná 
páteřní cyklistická dálnice Greenway 
Jizera, která navazuje na mezinárodně 
oblíbenou Labskou cykloszeku a vede až 
do Jizerských hor. Místní část Hoškovice 
rovněž disponuje veřejným mezinárodním 
letištěm (LKMH).

ŽIVÁ PAMĚŤ VESELSKÁ

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

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

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

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

příhrazské skály

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

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

Skalní město skrývá ve ska-
lách vytesanou modlitebnu zva-

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

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

BITVA 1866

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

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

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

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

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

LETNÍ PŘÍLOHA 2016

Skalní hrad Valečov, sídlo Valečovských z Valečova, přívr-
ženců Jana Žižky z Trocnova, bylo po husitských válkách 
vypáleno a opuštěno. Lehký terén a romantické okolí plné 
skalních obydlí, kde ještě na konci 19. století žili lidé, sem 
láká turisty po celou sezónu.

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

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

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

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

výstavu Počítačový dávnověk, kde se můžete na vlastní kůži vrátit do časů předků dnešních počítačů.

Posíláme pozdrav ze zámku Mnichovo Hradiště!

Přijďte do infocentra rozšířit si svou 
sbírku turistických známek a suvenýrů
Radnice a před ní zaparkovaná LIAZka na 
jedné straně známého dřevěného suvený-
ru, městský znak s typickou biskupskou 
mitrou odkazující na církevní zakladatele 
města a socha patronky sv. Anny na straně 
druhé. Taková je podoba první turistické 
známky Města Mnichovo Hradiště, která 
připomíná, že osmitisícová obec označují-
cí se za jednu z bran do Českého ráje má 
turistům co nabídnout.

Není to jediná nová turistická známka 
s výletní atraktivitou spojenou s Hradištěm. 
K tradiční známce Zámku Mnichovo Hra-
diště, vydané již před lety, přibyla, stejně 
jako v případě městské známky díky ak-
tivitě Klubu Mnichovo Hradiště, pár týdnů 
předtím také výroční turistická známka, 
připomínající 150 let od bitvy u Mnichova 
Hradiště, jež byla jedním z významnějších 
vojenských střetnutí prusko – rakouské 
války roku 1866. Tato známka, jíž rovněž 
zakoupíte v infocentru, byla poprvé před-
stavena v rámci velkolepé připomínky bitvy 
na břehu Jizery v Klášterské ulici dne 1. 
května tohoto roku, které se podle odhadů 
zúčastnilo takřka 4 000 diváků.

Infocentrum před sezónou obecně vý-
znamně rozšířilo sortiment nabízených su-
venýrů. Na výběr je nově několik magnetek 
s turistickými cíli v okolí, turistické vizitky i 
méně tradiční suvenýry, jakými jsou kupř. 
balíčky tradičních hliněných kuliček, opět 
s motivy regionálních památek. V červenci 
jdou do tisku čtyři nové pohlednice s motivy 
zřícenin a rozhledových míst z nejbližšího 
okolí Mnichova Hradiště. Sehnat kvalitní 
pohled Mužského, nebo odnést si  jako 
jeden z pohlednicových motivů také neda-
lekou zříceninu hradu Zásadka, už nebude 
pro turisty a zainteresované místní nadlid-
ským výkonem.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště
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Letní kino a úspěšné současné filmy vás  
o prázdninách opět čekají na Vostrově
Open Air Vostrov Mnichovo Hradiště 
je už mnoho let vyhlášeným místem 
koncertů známých i méně známých 
kapel, grilovaček, karnevalů a dal-
ších akcí především pro mladé. Ale 
teprve podruhé se stává i místem 
filmových projekcí pod širým nebem!

Stejně jako loni vás zveme na 
louku u Jizery, kde můžete vleže či 
vsedě, na trávníku či u stolů s lavi-
cemi sledovat filmy a u toho popíjet  
a pojídat z bohaté nabídky vostrov-
ského občerstvení.

O prázdninách vám promít-
neme 16 titulů, většinou českých. 
Začínáme dokumentem Trabantem 

do posledního dechu (sobota 2. čer-
vence), který ve stálém kině vidělo 
celkem 489 diváků v pěti projekcích, 
a dalších 163 návštěvníků přišlo do 
kina na besedu s Danem Přibáněm 
19. května.  V červenci vás dále po-
zveme na letošní divácky nejúspěš-
nější film Lída Baarová (698 diváků 
v sedmi projekcích ve stálém kině), 
na komedii Padesátka či hudební 
dokumenty Lemmy a Amy, v srpnu 
pak na Everest, Řachandu nebo 
Revenant: Zmrtvýchvstání. Letošní 
sezónu uzavřeme 26. srpna dalším 
filmovým trhákem, Teorií tygra (od 
dubna do června snímek vidělo ve 

stálém kině zatím 691 diváků v osmi 
projekcích).

Dovolujeme si vás také upozor-
nit na jeden starý, ale vynikající film, 
který uvádíme u příležitosti vzpomín-
ky na letce RAF z Mnichova Hradiš-
tě, pana Karla Stanislava Ottu, který 
by 13. července 2016 oslavil 95. na-
rozeniny. Film Nebeští jezdci z roku 
1968 vypráví o československých 
letcích v britské RAF za 2. světové 
války a dodnes patří k nejlepším fil-
mům české kinematografie.

Ve srovnání s loňským rokem 
vám letos nabízíme pouze nové fil-
my, jednotné vstupné tedy upravuje-

me na 80 Kč. V případě nepříznivé-
ho počasí promítat nebudeme.

Držitelé Dvořákova pasu mohou 
vzít sebou na projekci jednu osobu 
zdarma a majitelé předplacených 
abonentek na letošní vostrovskou 
sezónu mají do letního kina volný 
vstup. Celý program letního kina  
i s podrobnostmi o jednotlivých 
filmech najdete na našich interne-
tových stránkách http://kino.mnhra-
diste.cz a na malých tištěných pro-
gramech.

Marcela Jindříšková, 
Klub Mnichovo Hradiště

Kamenné kino otevírá znovu v srpnu
Po červencové pauze nabídne měst-
ské kino divákům opět pořádnou 
porci filmových novinek všech žánrů. 
Několik z nich bude mít premiéru na 
letošním 51. ročníku Mezinárodní-
ho filmového festivalu Karlovy Vary 
(drama Učitelka režiséra Jana Hře-
bejka a scénáristy Petra Jarchovské-
ho natočené podle skutečného pří-
běhu z 80. let 20. století, film, který  
je také v hlavní soutěži o Křišťálový 
glóbus), hudební dokument Lucie: 
Příběh jedný kapely, belgický film 
Belgica z prostředí slavného noční-
ho baru a další).

Pro děti jsou připraveny dvě 
nové výborné animované komedie 
Tajný život mazlíčků a další pokra-
čování Doby ledové s podtitulem 
Mamutí drcnutí. Letní romantická 
komedie Seznamka s Jiřím Lang-
majerem a Adélou Gondíkovou v 
hlavních rolích a rodinná pohádková 

komedie Strašidla režiséra Zdeňka 
Trošky jistě také přispějí k odpočin-
kové pohodě prázdnin a dovolených. 
Příznivci akčních filmů mohou přijít 
na další dobrodružství agenta bez 
minulosti Jasona Bourna s Mattem 
Damonem v hlavní roli či na Legen-
du o Tarzanovi. Silné a působivé pří-
běhy obyčejných lidí jsou zachyceny 

v nekomerčních snímcích Než jsem 
tě poznala a Belgica.

Ve dvou středečních dopoled-
ních projekcích diváci uvidí opět 
české filmy (jedním z nich bude ko-
medie Jak se zbavit nevěsty).  Také 
každou srpnovou sobotu se budou 
promítat dva filmy, první od 18 ho-
din, především pro děti, a druhý od 
20 hodin pro dospělé. Závěr prázd-
nin bude patřit dětem a mládeži – na 
programu jsou premiéry filmů Můj 
kamarád drak a Obr Dobr.

Podrobný srpnový program kina 
i s termíny bude zveřejněn zhruba v 
polovině července, sledujte interne-
tové stránky http://kino.mnhradiste.
cz a výlepové plochy.

Užijte si léto a dovolené ve zdra-
ví a pohodě!

Marcela Jindříšková,
Klub Mnichovo Hradiště

Podplukovník Otta by letos oslavil pětadevadesát let
Rodák z Mnichova Hradiště a vete-
rán druhé světové války Karel Otta 
by 13. července 2016 oslavil 95 let. 
Na počest této osobnosti, která po 
německé okupaci utekla do Polska, 
kde vstoupila do československých 
legií, prošla boji na Blízkém výcho-
dě i v Africe a v roce 1943 rozšířila 
řady britských leteckých jednotek 
RAF, aby bojovala za svobodu své 
domoviny, se ve městě připravuje 
několik akcí.

V předvečer výročí, tedy  
12. července, se bude na Vostrově 
promítat film Nebeští jezdci, jediný 
a dosud nepřekonatelný českoslo-
venský snímek o československých 
letcích v Royal Air Force. 

Od 15. srpna do 12. září bude  
v sále Klubu instalovaná meziná-
rodní putovní výstava zachycujeící 
osudy československých přísluš-
níků RAF od 30. let 20. století, kdy 
mnozí z nich začínali svou vojen-
skou kariéru. Návštěvníci budou 
mít možnost zavzpomínat na Mni-
chov a okupaci, sledovat nebez-

pečné cesty vedoucí naše krajany 
do zahraničního odboje, seznámit 
se s československými perutěmi  
v RAF i s bojem našich letců za svo-
bodu. Návštěvníci také budou infor-
mování o perzekuci našich zahranič-
ních vojáků v průběhu druhé světové 

Válečný veterán, pilot RAF a rodák  
z Mnichova Hradiště Karel Otta.

války, jejich návratech i následné 
perzekuci ze strany komunistické 
moci, ale také odnešním připomínání 
jejich odvahy formou památníků, pa-
mětních desek, filmů či knih. Výstava 
obsahuje mnoho fotografií a doku-
mentů z rodinných archivů, některé  
z nich tak uvidí návštěvníci z Mni-
chova Hradiště vůbec poprvé. 

Výstavu při této příležitosti dopl-
ní i několik fotografií a informací ze 
života Karla Stanislava Otty. Auto-
rem výstavy je Klub vojenské historie 
276th Sqdn (reenacted) RAF.

„V den, kdy byla definitivně 
ukončena 2. světová válka, tedy  
2. září, bude Karlu Ottovi na jeho 
rodném domě odhalena pamětní 
deska,“ dodává Filip Procházka, 
zakladatel Klubu vojenské historie 
276th SQDN (reenacted) RAF a rea-
lizátor zmíněné výstavy.

V aktuálním čísle Kamelotu se  
o osudech Karla Otty dozvíte více  
v článku  Vratislava Švermy.

Redakce

Doba ledová 5: Mamutí drcnutí.

Zámek láká na loutky i zahradní slavnost
Zámek Mnichovo Hradiště kromě 
své vnější nádhery patří díky rodu 
Valdštejnů, který jej obýval řadu let 
a vybudoval zdejší exkluzivní sbírky, 
mezi deset nejkvalitnějších interi-
érových instalací expozic v České 
republice spolu s Hlubokou, Sychro-
vem, Konopištěm, Českým Krumlo-
vem, Hrádkem u Nechanic, Velkými 
Losinami, Kroměříží, Jindřichovým 
Hradcem a Telčí. Uvidíte, že prohlíd-
ka bude stát za to. A co dál největší 
lákadlo Mnichova Hradiště chystá na 
letošní letní sezónu?

Vedle zámeckých zahradních 

slavností, jichž se v dobových kos-
týmech účastní herci Městského di-
vadla Mladá Boleslav nebo členové 
souborů historického tance, jsou to 
zejména pohádkové neděle pro děti. 
Každou neděli v červenci a srpnu 
probíhají od 10:15 a 10:45 hodin 
dětské prohlídky zámku a následně 
loutková divadelní představení. Tyto 
dopolední akce mají název Za po-
věstmi Českého ráje a Pojizeří a těší 
se značnému zájmu především mezi 
rodinami. Pohádky hrají profesionál-
ní loutkáři nebo studenti herectví.

V zámeckém areálu budou přes 

léto probíhat dlouho připravované 
opravy ohradní zdi od Orlické brány 
k jízdárně a od kočárovny k nároží 
na křižovatce u sousoší sv. Jana 
Nepomuckého v hodnotě zhruba 13 
milionů korun.

Ti, kteří by se ještě před návště-
vou zámku o této pamětihodnosti 
rádi dozvěděli ještě něco navíc, jsou 
určeny internetové stránky www.klic-
kpamatkam.cz, které propojují deva-
desát hradů a zámků spravovaných 
Národním památkovým ústavem.

Redakce
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KALENDÁR AKCÍˇ
ZÁMEK MN. HRADIŠTĚ

5. A 6. ČERVENCE, 10:00
ŠLECHTICKÉ KRATOCHVÍLE S BAROKNÍM TANCEM 
a přehlídkou dobových kostýmů. Barokní tance a scénky ze života šlechty s 
přehlídkou dobových kostýmů od renesance po 19. století s odborným vý-
kladem MgA. Petra Tylínka a se souborem Campanello. Od 10 hodin tance 
a scénky, od 19 hodin přehlídka dobových kostýmů v konírně.

KAŽDÁ ČERVENCOVÁ A SRPNOVÁ NEDĚLE, 10:15, 10:45 A 11:30
ZA POVĚSTMI ČESKÉHO RÁJE A POJIZEŘÍ
Pohádkové dopoledne. Dětská prohlídka zámku s pohádkou a průvodcem 
v dobovém kostýmu (dětské prohlídky začínají v 10:15 a 10:45) a loutková 
představení u sala terreny v zahradě (od 11:30). 

16. A 17. ČERVENCE, 10:30, 13:30 A 15:00
ZÁMECKÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST + NOČNÍ PROHLÍDKY
Dobová zahradní slavnost k výročí Václava Budovce z Budova (1551–1621) 
a 410. výročí dokončení renesanční části zámku roku 1606. Komponovaný 
program, jehož  součástí budou ukázky z díla Wiliama Shakespeara a Mig-
uela Cervantese s ohledem na 400. výročí jejich úmrtí a pobyt Václava Bu-
dovce v Anglii v této době. Účinkují herci Městského divadla Mladá Boleslav 
Petr Mikeska a Karolina Frydecká a bývalý ředitel MDMB František Skřípek 
se soubory staré hudby, historického tance a šermu. V sobotu 16. července 
jsou na programu také oblíbené noční prohlídky od 20:30, 21:15 a 22 hodin.
18 AŽ 22. ČERVENCE, 10:00–16:00
SEMINÁŘ BAROKNÍ HUDBY BAROK BEZ PARUK
Seminář hudební barokní praxe 17. a 18.století, který se odehrává v sala 
terreně v zámecké zahradě pod vedením Michala Pospíšila.
CELÝ SRPEN
DEVATERO ŘEMESEL
Prodejní výstava chráněných dílen, o víkendech s ukázkami řemesel. Pořá-
dá Centrum 83, poskytovatel soc. služeb Mladá Boleslav.
27. SRPEN, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
HRADOZÁMECKÁ NOC
Oživené noční prohlídky zámku „Průřez staletími“. V rámci prohlídek vystu-
puje soubor historického tance Salome Chotouchov.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
11. A 25. ČERVENCE, 8. A 22. SRPNA 15:00–17:00
KONZULTACE VEŘEJNOSTI S ARCHITEKTEM MĚSTA
Architekt města MgA. Jakub Chuchlík je každé sudé pondělí k zastižení  
v 2. patře městského úřadu v místnosti č. 202 a je k dispozici veřejnosti.

KORYTA
27. SRPNA, 19:30, KONCERT, LETNÍ AMFITÉATR
KONCERT QUEENIE
Po koncertu Abby a Beatles zvou Koryta na další pecku ze skupin revival. 
Queenie si zakládají na přesném pojetí písní Queen ve špičkové kvalitě  
a dobových kostýmech. Realizují koncertní divadlo. Díky vysoce profe-
sionálnímu přístupu jsou žádaným interpretem hlavně v zahraničí. Vstu-
penky v ceně 120 Kč je možné zakoupit v předprodeji v Klubu na náměstí v 
Mnichově Hradišti nebo v Korytech u paní Kozákové, tel: 724 288 236. Na 
místě budou o desetikorunu dražší. Pro hladové a žíznivé bude zajištěno 
občerstvení.

PŘIPRAVUJE SE...
3. ZÁŘÍ, ODPOLEDNE, FARSKÁ ZAHRADA
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Nejen děti, ale i jejich rodiče budou moci v sobotu 3. září odpoledne 
přivítat školní rok a rozloučit se s prázdninami. Ve farské zahradě bude 
pro ně ten den připraveno loutkové divadlo, několik her pro děti i 
dospělé a škola, či, chcete-li, workshop, ve kterém se mohou děti i 
dospělí naučit něco triků a kejklů. A Klub Mnichovo Hradiště, který akci 
pořádá, příchozím možná přiveze malé překvapení. Podrobnosti o progra-
mu akce najdete již brzy na vývěskách Klubu, popřípadě na jeho profilu na 
Facebooku.
10. ZÁŘÍ, 19:30, ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
OSLAVY 120 LET OBCE BARÁČNÍKŮ MNICHOVO HRADIŠTĚ
Stovky krojovaných baráčníků z celé země, bohatý folklorní program a vel-
kolepá slavnost na oslavu výročí baráčnické obce, Václava Budovce z Bu-
dova, jednoho ze 27 popravených vůdců českého stavovského povstání, a 
renesanční přestavby zámku. Přijďte si užít den plný tradic, hudby a tance.

SEDMIHORKY
5. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
ONDŘEJ HAVELKA & JEHO MELODY MAKERS
Ondřej Havelka a jeho hot-jazzoví pardálové se vrhají do jubilejní sezóny s 
nakažlivou vitalitou a v nebývalé formě. V novém programu Nás to tady furt 
baví zazní mnohé hity, jež si publikum za ta léta oblíbilo a k nim přibude pár 
fungl nových swingových smrští, které jistě chytnou za srdce též.
8. ČERVENCE, 19:00, KONCERT 
DUO JAMAHA
Hudební skupina ve složení, které tvoří otec Alfonz a syn Marian Kotvanov-
ci, působí už 11 let. Výběr jejich písní je multižánrový, pro všechny věkové 
generace a je zárukou skvělé zábavy! Repertoár netvoří jen lidové a taneč-
ní písně, ale i domácí a zahraniční hity nebo moderní remixy. 
12. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
JELEN
Kapela Jelen je držitelem ceny Anděl 2014 v kategorii Objev roku a se svý-
mi úspěchy míří stále výš. Akustické seskupení sdružené kolem frontmana 
kapely Jindry Poláka si posluchače získává zejména svým energickým  
a zemitým zvukem, skvělými melodiemi a bohatými texty.
14. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
POSLEDNÍ RECITÁL MARTY KUBIŠOVÉ
Držitelka zlatých slavíků, oblíbená zpěvačka Marta Kubišová, oznámila ko-
nec své pěvecké kariéry. V rámci Sedmihorského léta tak máte jedinečnou 
možnost ještě jednou zažít tuto výjimečnou osobnost a slyšet naživo nej-
slavnější hity, ale také hity z nejnovějšího alba, které vydává v roce 2016.
21. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
ANETA LANGEROVÁ
Aneta Langerová pokračuje v úspěšném turné Na Radosti ke stejnojmen-
nému novému albu. Za doprovodu kapely a smyčcového tria v rámci turné 
2016 vystoupí také na Sedmihorském létě 2016. Vedle písní z nového alba 
nebudou chybět i starší skladby v nových aranžích. 
28. ČERVENCE, 20:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
V londýnské Nemocnici U svatého Ondřeje se dva dny před Štědrým dnem 
doktor Mortimore (Miroslav Etzler) připravuje na důležitou Ponsobyho na-
dační přednášku, která mu může pomoci v kariérním postupu. Potřebuje k 
tomu jenom klid a čas, ale ani jednoho se mu nedostává. Chvíle soustře-
dění mu znesnadňuje provoz nemocnice, příprava vánočního představení 
a také nečekaná návštěva jeho bývalé milenky Jane (Sabina Laurinová) a 
jejího ještě nečekanějšího „dárečku“. Zoufalý lékař prosí o pomoc přítele 
Huberta (Petr Motloch), ale tato prosba situaci jenom komplikuje a přícho-
dem manželky Rosemary (Vanda Hybnerová) a dalších postav se ještě více 
zamotává. Výsledkem jsou neuvěřitelné, typicky cooneyovské zmatky.
4. SRPNA, 20:00, KONCERT
HONZA NEDVĚD
Po téměř dvouleté pauze přichází návrat Honzy Nedvěda. Letos navíc se 
svými fanoušky oslaví 50 let na scéně. V rámci Sedmihorského léta vystou-
pí v doprovodu Jindry Koníře a Pavla Helana a zazpívá své největší hity 
včetně těch, které už dávno zlidověly..
18. SRPNA, 20:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VYSAVAČ
Bohumil Klepl v jedinečné komediální one man show o zamilovaném uklí-
zeči z nákupního centra. Máte chuť nechat si vysát každodenní starosti z 
hlavy? Přijďte se podívat na romantickou komedii plnou vtipných eskapád, 
hrdinských kousků, trapných nárazů na držku i snění a obdivovat komedi-
ální talent Boba Klepla.
28. SRPNA, 17:30, KONCERT
VESELÁ TROJKA
Tři kamarádi z Černé Hory, Pavel Krška (heligonka), Miroslav Hrdlička (klá-
vesy) a Jaromír Kozelek (akordeon), kteří celý život hráli muziku pro široké 
vrstvy posluchačů, se dostali do důchodového věku, a tak nyní tvoří a hrají 
pro všechny, kteří si rádi poslechnou českou lidovou písničku. 

VALEČOV
15. ČERVENCE, 20:30, KONCERT
TURBO „35“
Oslava a křest DVD 35 let kapely Turbo.
29. ČERVENCE, 20:30, KONCERT
VÁCLAV NECKÁŘ A BACILY
Oblíbený český popový zpěvák zazpívá za doprovodu kapely Bacily své 
nestárnoucí hity.
19. SRPNA, 20:30, KONCERT
ARGEMA
Česká rocková kapela z Uherského Hradiště.

VOSTROV
1. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
HARLEJ & ALKEHOL & REST
Trojice rockových kapel slibuje energický večer.
16. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
ZNOUZECNOST & BIKINI & 3:2 PRO MH
Plzeňskou punkovou partičku doplní dvě regionální kapely.
22. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
KOMUNÁL & DE BILL HEADS & LOCAL BAND
Rockové legendy doprovodí regionální host.
23. ČERVENCE, 20:00, KONCERT
OLDSCHOOL TECHNO CLASSICS
Program ušitý na míru příznivcům techna.
30. ČERVENCE, 20:00, KARNEVAL
VOSTROVNÍ KARNEVAL
Zábava v maskách. Vstup volný.
6. SRPNA, 20:00, KONCERT
ČECHOMOR - KOOPERATIVA TOUR 2016
Oblíbená kapela vycházející svou tvorbou z folklorních písní je zpátky!
12. SRPNA, 20:00, KONCERT
WOHNOUT & TWILIGHT KID & PANKIX
Tvrdé, a přesto melodické kytary a několik podob rocku.
20. SRPNA, 10:00, DĚTSKÝ DEN
DĚTSKÝ DEN - KAŠPÁREK V ROHLÍKU
Znáte bejbypank? Pestrá šhow Kašpárka v rohlíku nadchne děti i rodiče.
27. SRPNA, 20:00, KONCERT
LOCAL BAND FEST
Přijďte si poslechnout ryze regionální kapely. 
31. SRPNA, 17:00, KONCERT
ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS
Legendární swingující formace se po roce vrací na Vostrov.

17. ZÁŘÍ, 10:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
SOUSEDSKÁ SLAVNOST (2. ROČNÍK)
První sousedská slavnost v rámci celorepublikové akce Zažít město jinak se 
v Hradišti setkala s obrovským úspěchem. Podaří se na něj letos navázat?
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Jak probíhá aktivizace v Domově Modrý kámen?
Aktivizace je proces, kterým jsou 
lidé, jedinci nebo i skupiny, vedeni 
k činorodosti. Jak je z této charak-
teristiky patrné, výsledkem je „čino-
rodost“, tedy stav člověka, kdy má 
dobrý pocit z toho, že něco dělá sám 
pro sebe nebo pro své okolí. Smys-
lem aktivizace v sociálních službách 
je podporovat takové procesy, jejichž 
výsledkem je větší nezávislost na 
službě a vyšší míra samostatnosti.

Z tohoto důvodu se aktiviza-
ce stala nedílnou součástí služeb 
poskytovaných naším domovem 
přijatým klientům. Odborně školené 
pracovnice zajišťují celoročně aktivi-
zaci klientům v Domově pro seniory 
a v Domově se zvláštním režimem 
„Vesnička“. Hlavní nabídka aktivit 
se soustřeďuje do klubovny a reha-
bilitační tělocvičny ve druhém patře  
a dílny tvořivých prací v prvním patře 
domova.

Aktivizační programy v našem 
domově probíhají každý den v pře-
dem stanoveném čase a místě. 
Průměrně se jich zúčastňuje až 80 
% klientů. Záleží na povaze klienta, 
zda je společenský nebo samotář, 
na jeho zájmech, zda rád zpívá, 
rád čte, zda ho baví filmy nebo si 
potřebuje jen popovídat či protáh-
nout ztuhlé klouby. Ale vždy nejvíce 
záleží na momentálním zdravotním 
stavu klienta a na jeho psychickém 
rozpoložení. Klienti nejsou k aktivi-
tám nuceni, nejsou pro ně povinné, 
ale pracovníci mají povinnost tuto 
službu nabízet.

Pracovnice klubovny se snaží  
o vytvoření pestré nabídky aktivit, 
aby bylo uspokojeno co nejvíce po-
třeb klientů. K oblíbeným činnostem 
patří četba z denního tisku a časo-
pisů, trénování paměti, společné 
sledování vybraných televizních pro-
gramů, prohlížení obrázků a práce  
s nimi, testy, kvízy a křížovky, ma-
nipulace s terapeutickými skládan-
kami, hrami a předměty, kterými je 
klubovna bohatě vybavena.

K vyhledávaným aktivitám patří 

dého klienta. Vidí před sebou cíle, 
které musí splnit, těší se na spo-
lupracovníky i na výsledky svého 
snažení a v neposlední řadě na 
pochvalu i ocenění od aktivizační 
pracovnice a kolegů. 

Klienti, kteří nechtějí nebo 
nemohou navštěvovat společné 
organizované programy, oceňují 
možnost aktivizace na pokoji. Ta 
zahrnuje většinou rozhovory, vyprá-
vění, protahovací cvičení, prohlížení 
a předčítání podle vlastního výběru. 

Nedílnou součástí naší prá-
ce je spolupráce s mateřskými, 
základními a uměleckými školami  
z Mnichova Hradiště, Katusic a ob-
čas některých škol z okolí. Přispí-
vá k mezigeneračnímu setkávání, 
vzájemnému poznávání a rozvíjení 
komunikace dětí s klienty a naopak. 
To splňují především velikonoční  
a vánoční dílny s mateřskou školou 
Jaselská. Klienty vždy potěší pra-
videlná prosincová návštěva žáků  
ze Základní školy Studentská, pře-
vlečených za Mikuláše, čerty a an-
děly.

Hluboké estetické zážitky zane-
chají v klientech pravidelná krojova-
ná vystoupení baráčnických souborů 
Jizeran z Řepova a Furiant z Malé 
Bělé.

Zpestřením života domova je 
organizování různě zaměřených 
výstav. Ty se stávají cílem pro-
cházek klientů i jejich rodinných 
příslušníků, místem pro diskuze  
o vystavených exponátech, tématem 
hovorů o úrovni výrobků. Expozice 
přinášejí nové poznatky, probouzejí 
vzpomínky na známá místa a upev-
ňují v klientech pocit důležitosti a 
hrdosti na svoje vystavené výrobky.

Výrobky aktivizační činnosti nás 
už tradičně prezentují na výstavě 
„Šikovné ruce našich seniorů“ v Lysé 
nad Labem a na malých zahrad-
nických výstavách v Březovicích, 
Přepeřích a Pěnčíně. Přispívají tak 
k výborné propagaci domova na ve-
řejnosti. ...12

také pravidelné pondělní a čtvrteční 
zpívání, na kterém se potkávají kli-
enti z celého domova, kde se pozná-
vají nejen mezi sebou, ale i se se-
niorkami z města. Společné zpívání 
je prospěšným dechovým cvičením 
a navozuje u klientů dobrou náladu, 
odstraňuje pocity osamělosti, přispí-
vá k socializaci a k celkové pohodě  
a spokojenosti účastníků.

Vzájemné setkávání a společné 
zážitky poskytuje také pravidelná 
páteční filmotéka. Pestrý výběr pre-
zentovaných programů, promítaných 
na velké plátno, uspokojí milovníky 
pamětnických filmů, hudby, písniček 
i přírody.

K užitečným a vyhledávaným 
činnostem patří tělesná, rehabilitač-
ní cvičení. Jejich cílem je udržení 
dobré tělesné kondice po co nejdel-
ší dobu, zachování aktivity tělesné 
a s ní související aktivity duševní. 
Pohybová aktivizace je prováděna, 
pravidelně proškolovanou aktivizač-
ní pracovnicí, v bohatě vybavené tě-
locvičně, nebo individuálně na pokoji 
klienta. Klienti mohou využívat růz-
né cvičební nebo masážní přístroje, 
rotopedy, pohyblivý pás, masážní 
podložky a pomůcky ke cvičení, 
žebřiny, gymbally, míče a další. Ne-
dílnou součástí pohybových aktivit 
je také nácvik a procvičování chůze  
s klientem.

V dílně tvořivé činnosti nachází 

uplatnění stále více klientů se zá-
jmem něco vytvářet, a dílna se tak 
stává místem setkávání lidí s touhou 
být ještě užiteční a potřební. Aktivi-
zační pracovnice se snaží u klientů 
objevit jejich manuální schopnosti  
a dovednosti a využívá je pro práci 
s přírodními materiály, textilem a pa-
pírem. Podle svých možností klienti 
šijí, háčkují, pletou z papíru, lepí, 
stříhají, obracejí a vycpávají předem 
ušité drobné hračky a předměty. 
Aktivizační pracovnice všechny vý-
robky zkompletuje, dodělá drobné 
detaily a hotový výrobek je odměnou 
za mnohdy nelehkou práci, kterou 
klient odvede.

V dílně tvořivé činnosti vzniká  
i veškerá celoroční výzdoba domo-
va, která úzce souvisí s děním v do-
mově (čarodějnický bál, Velikonoce, 
Vánoce) a je obměňována i podle 
ročních období. Některé interiérové 
doplňky a drobné dárky, sloužící 
k propagaci domova, byly taktéž 
vyrobeny přičiněním klientů. Odmě-
nou za jejich snažení je pocit vlastní 
užitečnosti a sounáležitosti s celým 
kolektivem, protože na jednotlivých 
výrobcích se zpravidla podílí více 
klientů. Vrcholem práce celé dílny je 
vystavení jejich výrobků na každo-
roční vánoční výstavě. 

Pravidelné docházení do díl-
ny má blahodárný vliv na psychiku  
a celkové duševní rozpoložení kaž-

Karel IV.: jaký byl a jaká 
byla doba, ve které žil?
Starostové a místostarostové žákov-
ského parlamentu jednotlivých tříd 
ze ZŠ Sokolovská vyjeli 17. května 
na zámek Stránov, kde se konala in-
teraktivní prohlídka s kostýmovaný-
mi postavami k 700. výročí narození 
krále a císaře Karla IV. 

V 9 hodin pro nás přišel před 
zámek trubač a v jeho doprovodu 
jsme došli na nádvoří. Nejdříve jsme 
v kapli navštívili arcibiskupa Arnošta 
z Pardubic, který byl svou učeností 
vladaři velkou oporou. Potom jsme 
navštívili Petra Parléře a mistra 
Theodorika, kteří nám vyprávěli o 
středověkém umění, architektuře 
a řemeslech. Do plánů gotického 
stavitele Petra Parléře jsme mohli i 

nahlédnout a zkusili jsme si zved-
nout jeden ze základních kamenů 
katedrály svatého Víta. Všechny 
nás nadchla návštěva Blanky z Va-
lois, královny české země. Ta byla 
nadšena z naší návštěvy a snažila 
se nás naučit tančit, ale moc snahy 
naučit se to nikdo neprojevil. Největ-
ším překvapení byla návštěva Karla 
IV. Byli jsme svědky jeho moudrosti 
a diplomatického řešení sporu s ně-
meckým vévodou a nadšeni a obo-
haceni novými znalostmi jsme se 
vrátili do školy, kde jsme ještě vyplni-
li pracovní listy. Výlet se mi moc líbil.

                                                                                           
David Červa, 6. A, 

Základní škola Sokolovská 

Úspěšné výtvarné „kvarteto“
Karel IV. – jeho život a dílo, to byl 
námět soutěže, kterou vyhlásilo 
Muzeum Jana Amose Komenského 
v Praze pod záštitou Ministerstva 
školství mládeže a tělovýchovy  
k výročí našeho slavného panovní-
ka. Vynikajících výsledků dosáhli 
mladí výtvarníci z místního gymná-
zia a základní umělecké školy pod 
pedagogickým vedením zkušené 
výtvarnice Evy Ševců, která do sou-
těže zaslala rozsáhlou kolekci prací 
z obou škol.

Kromě výtvarné konkurence  
z České republiky, byla soutěž obe-
slána i ze zahraničních škol, napří-
klad z Anglie, Arménie, Austrálie, 
Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, 
Itálie, Lucemburska, Německa, 
Nového Zélandu, Saúdské Arábie, 
Slovenska, Ukrajiny, USA a dalších 
zemí.  O to více si ceníme vítězství 
žáků a studentů z Mnichova Hradiš-
tě, kteří ocenění převzali 16. června 
z rukou ministryně školství Kateřiny 
Valachové.

Za Základní uměleckou školu  
v Mnichově Hradiště soutěžila Soňa 
Kanderálová a 1. cenu za malbu zís-
kala v nejvyšší kategorii. Její výtvar-
ná práce malířsky představila Karla 
IV. jako starostlivého Otce vlasti. 
A dvě třetí ceny převzali Mihaela 
Tanase za zdařilý barevný portrét 
Karla IV. a teprve desetiletý Kryštof 
Mišiak za osobitou grafiku přestavu-
jící Karlův most v Praze. Oba také 
reprezentovali ZUŠ. 

Z Gymnázia Mnichovo Hradiště 
byla nejúspěšnější a 2. cenu obdrže-

la sedmnáctiletá Kristýna Salabová 
za malbu Blanky z Valois pojedna-
nou postmoderním způsobem.

„Dozvěděli jsme se, že Mni-
chovohradišťští byli úspěšní  
i v oblasti keramiky. Z celkem deseti 
tisíc zaslaných prací byla vybrána  
i keramická práce trojice děvčat Te-

reza Semlerová, Daniela Semlerová  
a Eva Pilbauerová za DDM Mni-
chovo Hradiště,“ dodává ředitelka 
Základní umělecké školy Mnichovo 
Hradiště Eva Ševců.

Vítězům blahopřejeme a dě-
kujeme za skvělou reprezentaci 
jejich škol. Reprodukce vítězných 
výtvarných prací mohou zájemci již 
nyní zhlédnout na výstavě v Galerii 
ateliéru Konírna v ZUŠ v Mnichově 
Hradišti. Otevřeno je vždy ve středu 
od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 
11 hodin nebo po domluvě. Výstava 
bude otevřena i o prázdninách do 
14. července 2016. 

Podrobnosti o výstavě jsou uve-
deny na plakátě. Informace však 
můžete získat i na internetových 
stránkách zdejší základní umělecké 
školy www.zusmh.cz. 

Jana Andrejsková,
Základní umělecká škola

Kristýna Salabová z gymnázia převzala
cenu z rukou ministryně školství
Kristýna Salabová, studentka sexty 
mnichovohradišťského gymnázia, 
se umístila na druhém místě v celo-
republikové soutěži Karel IV. očima 
dětí, vyhlášené Národním pedago-
gickým muzeem a Knihovnou J. A. 
Komenského. Dne 16. června pře-
vzala v Praze ocenění od ministryně 
školství Kateřiny Valachové.

Kristýno, co tě přivedlo k účasti 
v soutěži a k výtvarným aktivitám 
obecně?  

K účasti v soutěži mě přivedla 
paní profesorka Ševců, která nám 
dala za úkol vytvořit dílo právě na 
téma Karel IV. K výtvarným aktivitám 
jsem přirozeně tíhla asi odmalička, 
protože jsem neustále něco kreslila 
nebo vyráběla… Jinak to byli moji ro-
diče, kteří mě ve druhé třídě přihlásili 
na výtvarný kroužek ve zdejší ZUŠ 
(který navštěvuji dodnes).

 Jaké jsou tvé další záliby?
Na prvním místě je již zmíněné 

umění. Myslím, že tak to i nadále 
zůstane. Také mě moc baví práce 
s dětmi, ráda čtu, peču, učím se 
cizí jazyky, jezdím na kole, baví mě 
procházky a výlety do přírody, hra-
ji na klavír (tomu bych tedy chtěla 
věnovat více času) a také moc ráda 
cestuji. Jednou bych určitě chtěla 
procestovat velkou část světa.

 Vím, že se zajímáš o historii. Bylo 
obtížné ztvárnit zadané téma?

Nejprve jsem byla trochu na 
vážkách, protože si myslím, že toto 
téma je opravdu široké. Ale možná 
právě díky tomu, že mě baví historie, 
jsem si vybrala ztvárnění Blanky z 
Valois, která je z manželek Karla IV. 
mojí ,,nejoblíbenější“.

Co pro tebe osobně odkaz Karla 
IV. znamená? 

Myslím si, že to byl velice 
schopný panovník, který dokázal 
dát naprosto zruinovanou zemi do 
pořádku. Obdivuji ho nejen za jeho 
činy, ale i za to, jak žil a s čím vším 
se dokázal vyrovnat…
 
Za dva roky tě čeká maturita. Co 
plánuješ dál?

Zatím ještě nejsem úplně roz-
hodnutá, ale zvažuji buď pedago-
gickou nebo nějakou umělecky za-

Studenti z gymnázia  
se vrátili zpátky do školky
Kluci a holky z gymnázia přišli nám, 
dětem z mateřské školy v Mírové 
ulici, popřát ke Dni dětí. Jejich přání 
nebylo ledajaké – bylo to přání po-
hádkové. 

Pohádkové postavičky, ve které 
se studenti proměnili, zaplnily celou 
naši školní zahradu. Nejen že jsme 
museli poznat pohádky, ze kterých 
k nám postavičky přišly, ale čekalo 

nás ještě spoustu dalších úkolů. Da-
řilo se nám dobře, úkoly jsme splnili 
tak, že i ti z pohádek kulili oči.

Celé dopoledne bylo veselé  
a plné soutěží, kreslení a her, za 
které děkujeme studentům z míst-
ního gymnázia i jejich pedagogům, 
zejména paní Němcové.

                                                    
Mateřská škola v Mírové ulici

Soňa Kanderálová (druhá zleva), oceněná za 1. místo, a Kristýna Salabová 
(třetí zleva), která obsadila 2. místo.

měřenou vysokou školu. Jinak bych 
určitě chtěla cestovat, poznávat 
nové lidi, země…
 
V Mnichově Hradišti nejen stu-
duješ, ale i žiješ. Jakou roli hraje 
naše město ve tvých dalších plá-
nech?

Mnichovo Hradiště mám oprav-
du ráda. Líbí se mi jeho ,,akorátní“ 
velikost. Ale nemyslím si, že zde 
zůstanu bydlet. Asi i proto, že mám 
ráda změny a zůstat celý život na 
jednom místě mi není vlastní. Roz-
hodně se sem ale budu vždycky 
moc ráda vracet.

Hodně štěstí a úspěchů ve studiu 
i v umělecké tvorbě!

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Ceny předávala ministryně školství.

V kategorii grafiky převzal cenu za 3. místo Kryštof Mišiak (druhý zprava).
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Volejbalové žákyně z Hradiště 
jsou přebornicemi Čech!

Cestovní kancelář Happy tour
Lucie Sládečková

Havlíčkova 548 Mnichovo Hradiště 295 01
tel.: 775 290 630, 728 892 087

email: lucie.rosenkranzova@seznam.cz
IČ: 01081896, DIČ: CZ8952272725

POZNÁVAČKA NA 
PODZIM/2016

s odjezdem z Mnichově Hradiště

VHODNÁ PRO SENIORY

a nejen pro ně

Beskydy s výjezdem do Žiliny (SR)
termín: 16. - 18. 9. 2016
cena: 2.850,-/osoba

Uvedená cena zahrnuje:
2x ubytování s polopenzí (hotel U Přehrady, www.uprehrady.cz), 
dopravu autobusem, vstupy na vybraná místa:

• exkurze ve výrobně Hořických trubiček, 
• návštěva města Hradec Králové, 
• muzeum v Novém Jičíně věnované výrobě klobouků, 
• muzeum třineckých železáren, 
• návštěva města Žilina, 
• výstup na zříceninu hradu Strečno, 
• prohlídka města Lipník nad Bečvou 
• Mladečské jeskyně. 

doprovod, cestovní pojištění v případě výjezdu na SR, povinné 
pojištění cestovní kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb.

 V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat na 
uvedených kontaktech v hlavičce inzerátu či přímo v 

cestovní kanceláři. 

Letošní zemské finále sokolských 
družstev žákyň se konalo 11. června 
v Pardubicích. Pořadatelem byl tam-
ní Sokol a jako každoročně se tento 
turnaj konal jako open za účasti i ne-
sokolských družstev z celé ČR.

Celkem se tu sešlo 16 družstev, 
která byla rozdělena do čtyř zá-
kladních skupin. Na ně navazovala 
hra ve skupinách o umístění. Naše 
děvčata byla rozlosována do jedné z 
nejtěžších skupin společně s Českou 
Třebovou, Jihlavou – Bedřichovem  
a Novým Veselím. Úspěšná cesta 
turnajem začala vítězstvím ve skupi-
ně, kde děvčata nenalezla přemoži-
tele. Poté následovala finálová sku-
pina o první až čtvrté místo složená 
z vítězů základních skupin. Tady 
jsme se setkali s družstvy Lanškrou-
na „A“, Lanškrouna „B“ a Pardubic. 
Protože ani zde jsme nenalezli pře-
možitele, zvítězili jsme v celém tur-
naji a pochopitelně i v redukované 
tabulce sokolských družstev.

Tímto úspěšným vystoupení 
jsme uzavřeli letošní úspěšnou se-
zonu a zároveň zahájili přípravu na 
sezonu příští. 

Na úspěchu se podílela Adé-
la Studničná, Markéta Choutková, 
Karolína Javůrková, Denisa Ková-

Volejbalistky na turnaji předvedly nepřekonatelnou formu.

INZERCE

Sokolové obhájili volejbalový RegentalCup 2016
V loňské sezóně hráči a hráčky 
Sokola Mnichovo Hradiště na ně-
meckém RegentalCupu zazářili  
a pohár pro celkového vítěze si při-
vezli domů. V pozici obhájce jsme  
v letošním roce na největší evropský 
mládežnický turnaj cestovali hlavně 
s chutí dobře si zahrát a užit si ví-
kend s volejbalem. V letošním roce 
se hlavního turnaje zúčastnilo 158 
týmů z Německa, Česka, Rakouska, 
Polska a Itálie.

Nejmladší kluci i děvčata hráli 
ve společné soutěži trojkový mini-
volejbal. Děvčata v konkurenci 26 
družstev postoupila ze základní do 
semifinálové skupiny. Zde prohrála  
s Jiskrou Zruč nad Sázavou, a proto-
že se o třetí místo nakonec nehrálo, 
byla děvčata vyhlášena na děleném 
třetím místě. Kluci sice pochytali více 
porážek od děvčat, ale proti klukům 
se jim vždy dařilo. Celkově skončili 
sice sedmí, ale protože před nimi 
nebyl žádný ze sedmi klukovských 
týmů, svou kategorii vyhráli.

Děvčata kategorie ročníků 2003 
hrála čtyřkový volejbal a letos holky 
konečně prolomily prokletí čtvrtých 
míst. Přes porážku v semifinálové 
skupině se dostala děvčata do fi-
nále, kde podlehla polskému UKS 
Sokolike Janowice. To zkušenější 
kluci ve stejné kategorii nezaváhali 
ani jednou a obhájili loňské vítezství. 
Ve finále „pomstili“ své kamarádky  
z dívčího týmu a porazili v tie-breaku 
stejného soupeře, tedy polský UKS 
Sokolike Wielkie Janowice.

Od ročníků 2001 se hrál šest-
kový volejbal, ale tuto kategorii jsme 

obsadili pouze u děvčat. Naše druž-
stvo žákyň předvedlo velmi dobrou 
hru a probojovalo se do finále přes 
semifinálové utkání s FTSV Strau-
bing. Ve finále děvčata narazila na 
Slávii Hradec Králové a po velkém 
boji tomuto soupeři podlehla. Kluci 
v kategorii kadetů, ročníky 1999, 
sice hned v prvním zápase podlehli 
vlastními chybami týmu TSV Wei-
ssenburg, takže přestože všechny 
další utkání rezolutně vyhráli, šli do 
semifinále z druhého místa. V ne-
dělním zápase s vítězem B skupiny 
PSKS Bielsko-Biala se ale kluci do-
kázali vyhecovat a soupeře přehráli 
pestrou hrou. Ve finále pak narazili 
na TSV Speyer, který ve skupině 
dokázali hladce zdolat, ale následně 
se zápas od zápasu zlepšoval. Ve fi-
nále jsme sice vyhráli první sadu, ale 
pak soupeř přidal a nám se naopak 
přestalo dařit na přihrávce i v útoku  
a povolili jsme mu zápas otočit. 
Přestože tie-break byl velmi vyrov-
naný, rozhodující dva míče uhrál náš 

německý soupeř a zvítězil 16:14.
Když svůj pohár přidali i junioři 

(ročníky 1996 a mladší), kteří v so-
botní skupině obsadili druhé místo 
a v následném play-off pak doká-
zali toto umístění zkoušet ve finále 
ještě vylepšit, ačkoliv proti nim byl  
v tie-breaku domácí TB Regenstauf, 
měli jsme všichni pocit, že turnaj byl 
opět maximálně úspěšný. Při vyhlá-
šení výsledků si našich sedm týmů 
převzalo sedm pohárů za dvě první, 
čtyři druhá a jedno třetí místo.

Letos jsme trošku doufali, že 
by obhajoba mohla být úspěšná, 
ale až vlastní vyhlášení nám to po-
tvrdilo. Před domácími týmy z TB 
Regenstauf jsme celkového vítěze 
RegentalCupu prý obhájili pouze  
o jediný bodík. RegentalCup 2016 
byl tedy pro volejbalistky a volejba-
listy ze Sokola Mnichovo Hradiště 
opět mimořádně úspěšný!

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

3. ZŠ uspořádala sportovní soutěž
Ve středu 25. května se v naší zá-
kladní škole konalo sportovní soutě-
žení žáků prvního stupně a speciál-
ních tříd – tradiční UCU, „Ukaž, Co 
Umíš“. Žáci se utkali s dětmi z mla-
doboleslavské ZŠ Na Celně. Vzá-
jemné soutěžení probíhalo v různých 
disciplínách, například ve slalomu  
s florbalkou a míčkem, skoku z mís-
ta, hodu míčkem do „huby“, házení 
kroužků na kolík, „lovení rybiček“  
a lesní překážkové dráze. Celé 
dopoledne nám přálo hezké po-
časí. Děti si užily sportování  
a nakonec se radovaly ze získaných 
cen.

Hana Vrzáňová, 
Základní škola Švermova

Sokolové obhájili volejbalový Regentalcup 2016

čová, Barbora Mařanová, Aneta 
Mařanová, Vendula Mařasová, 
Etela Milčáková, Tereza Nováková  
a Lucie Tvrzníková.

Miroslav Herbst,
Sokol Mnichovo Hradiště  

Rybářské závody ve Veselé 
vyhrál Lukáš Bergman

Poslední mládežnickou akcí v letoš-
ním roce byly rybářské závody pro 
všechny příchozí děti. Ty se konaly 
tradičně na návsi ve Veselé. Změna 
termínu na poslední chvíli vzhledem 
ke sportovnímu dni v Mnichově Hra-
dišti naplánovanému na téže datum 
měla za následek menší účast, než 
jakou organizátoři očekávali. Přesto 
bylo na startu 20 mladých závodní-
ků.

Klání nejmenších rybářů a rybá-
řek má jasná pravidla. Závodí se na 
dvě kola, místa se střídají a úlovky 
počítáme na centimetry (jeden centi-
metr = jeden bod).

První kolo mělo jasného ví-
těze, tedy spíše vítězku. Leontina 
Rybářová získala 157 bodů. Další 
nejúspěšnější závodníci na tom 
byli již vyrovnaněji Tomáš Paclt87 
bodů, Tomáš Nohynek 78 bodů  
a Lukáš Bergman 57 bodů. Přestáv-
ku využili všichni k občerstvení, kte-
ré bylo připraveno zdarma. Za chvil-
ku byli opět připraveni u svých prutů 
a mohlo začít druhé kolo. V poledne 
bylo dobojováno. 

Ulovilo se celkem 54 kusů ryb. 
Cenu za největší ulovenou rybu, 
kterou byl kapr obecný dlouhý 53 cm 
si odnesl David Kolomazník. Vítě-

zem letošního závodu se stal Lukáš 
Bergman se 173 body. Na druhém 
místě skončila Leontina Rybářová se 
157 body a třetí byl Lukáš Luštický, 
který nachytal 122 bodů. 

Místní organizace ČRS děkuje 
městu Mnichovo Hradiště za podpo-
ru při pořádání rybářského závodu 
pro mládež, řeznictví a uzenářství 
Pavel Dvořák za občerstvení a všem 
vedoucím rybářského kroužku za 
trpělivou práci s našimi nejmenšími 
členy.

ČRS MO Mnichovo Hradiště, 
www.rybari.wz.cz

V pozadí vedoucí kroužku Jakub Čermák, v čepici vítěz závodů Lukáš Bergman, druhá Leontina Rybářová a třetí Lukáš 
Luštický s cenami za své výkony. 
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Muzejní noc 2016 patřila 
prusko-rakouské válce

Dětský sportovní den přivítal stovky lidí
V pátek 3. června proběhla v muzeu 
muzejní noc, která přilákala kolem 
240 návštěvníků. Název „Když se 
v Hradišti o most bojovalo…“ napo-
vídá, že byla věnována 150. výročí 
prusko-rakouské války.

Kromě bojů v samotném Mni-
chově Hradišti se návštěvníci také 
dozvěděli, co se odehrávalo v okol-
ních vesnicích. Po návštěvě u mni-
chovohradišťského zámeckého léka-
ře Karla Mattuše, který jim představil 
sebe, svou rodinu i své město, měli  
možnost zavítat na faru ve Březině, 
kde kronikář za pomoci pana faráře 
zapisoval, jak Prušáci ve Březině 
plenili a vraždili. Na návsi v Bosni 
byli svědky zranění paní Bartošové 
a od paní Čihulkové z Mužského 
se dozvěděli o zastřelení tesaře 
Matouška. Poslední zastávka byla 
věnována těm, kdo se v minulosti 
starali a v současné době starají  
o hroby padlých, zvláště pak ing. 
Čeňku Schäferlingovi. 

Všechny výše uvedené scénky 
vycházely z dobových kronikářských 
zápisů, což si návštěvníci mohli ově-

řit přímo ve vystavených kronikách. 
Připraveny pro ně byly obecní a farní 
kroniky Mnichova Hradiště, Hoško-
vic, Březiny a Bosně i originály dal-
ších historických materiálů. Na závěr 
si zájemci ještě mohli prohlédnout 
výstavu Via Belli. Před vchodem do 
muzea se pak bavili aktivitami, kte-
ré připravili členové Klubu Jednoty 
bratrské. 

Podle dosavadních ohlasů se 
muzejní noc v Hradišti povedla, za 
což děkuji všem, kdo se na její pří-
pravě a průběhu podíleli. Jmenovitě 
děkuji tradičnímu představiteli hra-
dišťských osobností panu Eduardu 
Havránkovi, členům folklórního sou-
boru Furiant a Klubu Jednoty bratr-
ské a také Martině Kulíkové, Věře 
Nietschové, Míše Egrtové, Lence 
Procházkové, Pavlu Sosnovcovi   
a především mému kolegovi Václavu 
Holasovi. Poděkování za zapůjčení 
farních kronik patří místnímu děka-
novi Pavlu Machovi.

Jana Dumková, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Druhý ročník dětského dne orga-
nizovaného Mnichovohradišťským 
sportovním klubem a spolkem Žije-
me pro Hradiště nabídl bohatý spor-
tovně-kulturní program, a více než 
500 dětí tak dostalo pěkný dárek. Na 
své si přišli i dospělí návštěvníci, kte-
rých se do areálu sportovního klubu 
přišlo na program dětského dne po-
dívat více než tisíc, což byla rekordní 
návštěva. 

Pořadatelé navázali na minulý 
rok a opět se jim podařilo propojit 
spolkovou činnost místních or-
ganizací na jedné společné akci  
a nabídnout návštěvníkům různo-
rodé společenské vyžití.  Pro děti 
a jejich doprovod připravily místní 
spolky a organizace celou řadu 
zajímavých různorodých stanovišť.  
V letošním roce byl dětský den obo-
hacen o doprovodnou akci organizo-
vanou Klubem Mnichovo Hradiště, 
který představoval novou turistickou 
známku města s motivem závodní-
ho vozu, jenž se účastnil legendární 
rallye Paříž-Dakar. Součástí této do-
provodné akce byla beseda s jezdci, 
výstava fotografií a také soutěže pro 
děti i dospělé. U vstupu do areálu 
byly vystaveny dva vozy LIAZ, které 
se této světoznámé soutěže zúčast-
nily, a sbírku motorizované techniky 
doplnily veteránské vozy místních 
dobrovolných hasičů.    

Spolek Žijeme pro Hradiště  
s mnichovohradišťským Sokolem 
připravil na hlavním hřišti velký 
dětský koutek pro nejmenší ná-
vštěvníky s řadou herních prvků, 
doplněný o trampolínu a populární 
skákací hrad. Novinkou byly šlapa-
cí vysokozdvižné vozíky zapůjčené 
společností Linde, které měly velký 
úspěch u nejmenších závodníků. 
Svůj program pro děti si jako v mi-
nulém ročníku připravili fotbalisté, 
své pozemní i vzdušné výrobky pre-
zentovali letečtí modeláři, své pruty 
včetně živých ryb místní rybáři, tee-
pee postavila Liga lesní moudrosti, 

populárního pingpongového robota 
opět představil Sokol. Svůj stan po-
stavil rovněž Klub dětí a mládeže, 
kde si děti mohly vyzkoušet svou 
tvořivost – mohly si odnést vlastní 
výrobek či namalovat obrázek. Nově 
se na mnichovohradišťském stadio-
nu prezentovali místní skauti a svůj 
program si pro děti připravil také 
Klub Jednoty bratrské.

Spolek Žijeme pro Hradiště si 
rovněž nachystal celou řadu zajíma-
vých stanovišť. Vybudoval střelnici, 
kde si děti mohly vyzkoušet střelbu 
ze vzduchových zbraní, a díky bi-
atlonovému klubu BK Trefa Horní 
Stakory i střelbu z biatlonového spe-
ciálu. Dále byl k dispozici populární 
obří bublifuk, děti si mohly opět vy-
zkoušet chůzi po gumě (slack-line)  
a velmi vytížená byla neúnavná ma-
lířka na obličej Daniela. K dispozici 

byl fotokoutek, ve kterém si malí  
i velcí mohli na počkání vyrobit pa-
máteční fotografii s motivem dětské-
ho dne.

V sektoru integrovaného zá-
chranného systému se představili 
policisté jak státní, tak městští, 
zástupci Červeného kříže Mladá 
Boleslav maskovali poranění a před-
váděli první pomoc raněnému. Vše 
doplňovali místní kynologové, kteří 
měli k dispozici štěňata i dospělé 
psy a předváděli dovednosti ze své-
ho oboru.

 K hudbě a poslechu hrál mo-
derátor rádia Kiss Delta „Štěpo“ Ště-
pánek, jenž uvedl v rámci programu 
i dvě loutkové pohádky mladého 
herce Štěpána Tučka. Štěpánovo 
kouzelné divadlo se těšilo velkému 
zájmu dětí i dospělých. Velmi zají-
mavé vystoupení ve step aerobiku 

představilo Fit Studio Mnichovo 
Hradiště Soni Šimůnkové a pozadu 
nezůstal ani tým Sabiny Lacinové 
s vystoupením na trampolínách.  
V závěru dětského dne se předsta-
vili zástupci Hasičského záchran-
ného sboru Škoda Auto a místních 
dobrovolných hasičů, kteří předvedli 
ukázku zásahu u autonehody. Po-
mocí techniky vyprostili poraněného 
z havarovaného vozu a předvedli ná-
ročnou a nebezpečnou práci hasičů.

Proběhla rovněž autogramiáda 
dvou nadějných ligových fotbalistů 
FK Jablonec nad Nisou, a to Marka 
Kysely, který okusil v Interu Milán 
trenérské dovednosti Josého Mou-
rinha, a reprezentačního kapitána 
české osmnáctky Ondry Mihálika. 
Oba si v rámci autogramiády popo-
vídali s malými fotbalisty a rozdali 
řadu autogramů.  

Organizátorům se díky podpo-
ře hned několika sponzorů podařilo 
zajistit celou řadu dárků pro děti.  
Již u vstupu děti obdržely lahvičky 
či plechovky s pitím, malý dárek  
a slosovatelnou vstupenku. V závěru 
akce proběhla tombola o hodnotné 
ceny, z nichž jmenujme například 
model traktoru či poukázku do no-
vého hračkářství Hračky Amina na 
náměstí v Mnichově Hradišti.

Závěrem bychom rádi poděko-
vali jednotlivým spolkům, které se 
dětského dne v rámci dobrovolné 
činnosti účastnily, a zejména spon-
zorům, bez nichž by podobnou akci 
nebylo možné zorganizovat. Děku-
jeme EcoGlass Mnichovo Hradiště, 
Montana Mladá Boleslav, městu 
Mnichovo Hradiště, Stavby Nohy-
nek, s. r. o, Kofola CS a. s., KM-
-PRONA a. s., Auto MH, Rambou-
sek Mnichovo Hradiště, Josef Zikán 
– finanční poradenství, Zdravotní 
pojišťovna Škoda a Linde Material 
Handling ČR s. r. o.

Aleš Janatka 
za MSK a Žijeme pro Hradiště

Sokolové obhájili volejbalový Regentalcup 2016

Máme za sebou 5. ročník Veselé 
pouti, která je nejen tradiční poutí, 
ale i komunitním festivalem, jehož 
součástí je několik hudebních pro-
dukcí, divadlo pro nejmladší, tvořivé 
dílny, jarmark, pouťové atrakce, ale 
i výstavy, povídání o historii obce  
a také návštěvy zahraničních hostů. 

Pouť se nám povedlo obnovit 
v roce 2012 po 31 letech. Na první 
ročník vzpomínáme se sentimentem 
dodnes – vstupenky došly někdy 
kolem poledne a někdy ve stejnou 
dobu jsme museli volat i pivní poho-
tovost. Velkou podporou pro první tři 
ročníky byli také naši mezinárodní 
hosté z Portugalska, Španělska, 
Estonska a Polska, kteří nám pomá-
hali s přípravou bohatého kulturního 
programu.

Kulatý 5. ročník pouti navštívilo 
přes tisíc návštěvníků, což je více-
méně dvojnásobek počtu obyvatel 
Veselé. Přálo nám krásné počasí  
a veselské lípy na návsi opět vytvo-
řily prostor pro sousedské setkání. 
Díky evropskému programu Eras-
mus+ nás i tento rok navštívili naši 
přátelé z partnerské polské vesnice 
Dobków, od kterých jsme obdrželi 
pozvání i na jejich pouť plánovanou 
na konec srpna. 

Na přípravě pouti rok co rok pra-
cuje dobrovolně několik desítek Ve-
seláků a všem, kteří pomáhají, patří 
velikánský dík. A rádi bychom podě-
kovali i dalším partnerům: dětem a 
učitelkám z MŠ a ZŠ Veselá, členům 
SDH Veselá a SK Veselá, Klubu dětí  
a mládeže Mnichovo Hradiště, Jed-
notě bratrské Mnichovo Hradiště, 

Komunitní zahradě Mnichovo Hra-
diště, Malyře, spolku Žijeme pro 
Hradiště, rádiu Signál, městu Mni-
chovo Hradiště a členům osadního 
výboru Veselá. Za finanční podporu 
děkujeme sponzorům: LIPRACO, 
s.r.o., IMPREG, s.r.o. - Jiří Rejzek, 
AUTOSTYL Jiří Kracík, PRESS - 
HAMMER, s.r.o., a Janu Hubačovi 
za půjčení návěsu na scénu.

Děkujeme moc všem Veselá-
kům a Veselačkám, kteří pomohli 
s přípravami: všem kuchařkám za 
výborné buchty, těm, kteří strávili 
hodiny u vstupů anebo ve vesel-
ském stánku, všem, kteří pomáhali 
stavět stany, zdobit scénu, připra-
vovat místa na sousedské posezení  
a pak pomáhali s úklidem, těm, kteří 
pomáhali s kreativními dílnami, s or-
ganizací jarmarku tradičních produk-
tů i se zajištěním kapel a ozvučení, 
těm, kteří pomáhali nakrmit a napojit 
kapely a starali se o pohodlí všech 
pouťových pomocníků, těm, kteří 
pomohli s distribuci plakátů, a v ne-
poslední řadě i obyvatelům návsi za 
shovívavost.

Během prázdnin plánujeme 
veselské sousedské posezení pod 
lipami, které bude zároveň podě-
kováním za společnou spolupráci  
a příležitostí k plánování 6. ročníku, 
na který už dnes zveme. Uvítáme 
pomocníky, sponzory i partnery (da-
tum bude upřesněno).

Už dnes vás můžeme také po-
zvat na 11. září, kdy se koná 5., tedy 
také kulatý, ročník Veselé vařečky.

Tým Veselé vesnice

Veseláci děkují všem!

Napsali jste nám: Díky za pozvání!
Nestává se tak často, aby člo-
věk dostal milou pozvánku na 
akci, která svým obsahem vy-
vrací velmi známé pořekadlo či 
přísloví, „že ze vzpomínek se 
nedá žít“. V úterý 14. června 
jsem měl možnost se přesvědčit  
v městském divadle o tom, že 
vzpomínky jsou pro obohacení ži-
vota člověka velmi dobré a že se 
s nimi dá, i když možná po krátkou 
dobu, žít. 

Měl jsem možnost se zúčast-
nit slavnostního vyřazení předško-
láků z mateřské školky v Mírové 
ulici obohaceného o kulturní vlož-
ky. I já jsem měl tu čest vodit svá 
vnoučata do této školky a sledovat 
jejich vývoj, který byl ovlivněn pe-
dagogickou prací zdejších učite-
lek. Pokaždé, když jdu kolem bu-
dovy školky, vrací se mi vzpomínky 
na tato krásná léta, která jsem si 
mohl společně užívat se svými 

vnoučaty. 
Protože vnoučat bylo několik, 

měl jsem možnost si „vychutnat“  
i několik vyřazení. Každé z nich bylo 
jiné, plné velkých překvapení a ná-
padů. Jedno ale tato vyřazení měla 
společné. Opravdový profesionální 
přístup těch, kteří si celý program 
vymysleli, zrežírovali a dotáhli až 
do konce v té nejlepší kvalitě. Proto 
jsem byl velmi zvědavý, jak dopadne 
to letošní vyřazení. O tom, že bude 
plné nápadů a překvapení, nebylo 
pochyb. Paní učitelky jsou totiž velmi 
„ostřílené“ a znalé své práce. Přesto 
existuje určitá hranice nápadů, která 
se velmi těžko překračuje. Zvědavost 
byla tedy na místě.

A opět nás naši předškoláci se 
svými „režisérkami a scénáristka-
mi“ nezklamali. Nacvičili velmi milé  
a zábavné vystoupení. Nenapad-
lo by mě, že jako důchodce se tak 
rychle vrátím do svých mladších let  

a budu si moci „broukat“ ty melodické 
písničky od Michala Davida, Standy 
Hložka, Petra Kotvalda a Dády Pa-
trasové. Člověk si najednou uvědo-
mí, že na těch písničkách vyrůstal 
společně se svými dětmi a později 
také s vnoučaty. I scénky byly vel-
mi vtipné a zábavné. K důstojnosti 
tohoto slavnostního aktu přispěl 
pochopitelně i vhodný výběr budovy. 
Vážnost, originalita a význam této 
akce si divadlo jistě zaslouží. 

A tak jsem se najednou, ani 
nevím proč, přenesl o několik let 
dopředu, do budoucnosti. Najednou 
jsem viděl na jevišti místo těch roz-
tomilých, trochu bázlivých a neroz-
hodných budoucích školáků, urostlé, 
krásné mladíky a ještě kouzelnější 
slečny, jak se dostavili k slavnostní-
mu vyřazení a přebírají písemné do-
klady dospělosti, maturitní vysvěd-
čení, a přijímají gratulace od svých 
profesorů, rodičů... To je ale zatím 

jiná kapitola. Na její přečtení si bu-
deme muset ještě nějaký ten pátek 
počkat. Zatím popřejme těmto mla-
dým lidičkám, ať úspěšně vykročí 
do prvních tříd a ať se jim daří.

Moc poděkujme jejich dosa-
vadním „náhradním maminkám“, 
které se o ně tak dobře staraly. 
Zaslouží si to plným právem. Díky 
vám a plné absolutorium, vážené 
paní učitelky – Jaroslavo Kopecká, 
Evo Rejzková, Naďo Kudrnáčová a 
Ilono Bergmanová. Vám patří pře-
devším dík za tuto nikdy nekončící 
práci. A co popřát paní ředitelce 
Aleně Volfové? Aby jí ta výborná 
parta, kterou má kolem sebe, vždy 
dělala jenom samou radost, aby 
mohla být vždy hrdá na svůj kolek-
tiv a ve své práci vždy nacházela 
náplň života.

Ještě jednou díky za pozvání.

 Stanislav Novák
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Kalenský-Trans, s.r.o
dopravní společnost s patnáctiletou tradicí 

přijme řidiče sk. C, E s profesním průkazem 
a kartou do digitálního tachografu  

pro mezinárodní přepravu.
Požadujeme praxi a spolehlivost. Nabízíme stabilní práci (CZ-D-CZ), 
mzdové ohodnocení 30-35 tisíc měsíčně, solidní jednání rodinné firmy, 
náborový příspěvek, víkendy doma!
Průměrné stáří vozidel 2 roky (MAN, DAF, IVECO).
Pro pracoviště Česká Lípa doprava zajištěna firemním automobilem.
Kontakt: 775 321 002

INZERCEINZERCE

Od katastrofálního sesuvu půdy ve Dneboze – Kavčině letos uplynulo 90 let
...dokončení z titulní strany

Katastrofa sesouvání půdy  
v obci Kavčina, nebo, jak se zde 
tehdy říkalo, v Podskalí, se viditelně 
začala projevovat v ranních hodi-
nách v sobotu 27. června roku 1926. 
O jejím průběhu poměrně podrobně 
vyprávějí dva věrohodné prameny 
přímých účastníků sesuvu, při jejichž 
četbě se člověku i po 90 letech tají 
dech. Jsou jimi jednak vzpomínky 
tehdejšího jednatele dnebožského 
hasičského sboru Václava Šimona, 
jednak vzpomínky rodáka z Podska-
lí JUDr. Jindřicha Chotěbora, jimž  
v našem článku patří prostor na prv-
ním místě. 

„Druhý památný den po Žup-
ním sjezdu byla hned příští neděle 
27. června. Nebylo však viděti tak 
veselé a radostné nálady mezi 
hasičstvem a obecenstvem jako  
o sjezdu. Jeden na druhého pohlí-
žel ustrašeně, přímo zděšeně, neb 
byla hlášena hrozná katastrofa, že 
praskají domky našich sousedů by-
dlících přímo pod skalami, patřících 
ke Dnebohu.“ 

Podobně vzpomíná i druhý 
pamětník: „Po osmé hodině jsme 
všichni seděli u snídaně. Náhle si 
někdo všiml, že z protější chalupy u 
Havlasů vynášejí nábytek na dvůr. 
Mysleli jsme si, že je zlákal krásný 
slunečný den a že budou bílit světni-
ci. Brzy jsme ale poznali, jak jsme se 
mýlili. Viděli jsme, že nábytek vyná-
šejí kvapem i další sousedé, protože 
se jim z ničeho nic vzdouvají podla-
hy a praskají zdi. Nikdo nevěděl, co 
se děje, všichni byli proti tomu bez-
mocní. Byla to taková tichá hrůza. 
Vypadalo to jako nějaké zemětřese-
ní a přitom žádné otřesy nebyly. V 
místnosti nejdříve odprýsklo vápno, 
pak omítka a udělala se malá trhlina. 
Ta se před očima rychle zvětšovala 
a zvětšovala, až se rozestoupila zeď, 
vyvalil se štít a nakonec se propadla 
i střecha. Za takové dvě hodiny byl 
celý zděný domek na zemi.“ 

Jak vzpomíná Václav Šimon, 
pomocnou ruku při snižování ná-
sledků katastrofy obětavě podal 
místní hasičský sbor i obyvatelé 
z blízkých i vzdálenějších vesnic, 
které poplašným vyzváněním svolal 
zvonek místní zvonice: „Sbor svolán 
byl sborovým svolávacím signálem 
o 11. hodině dopolední. Čest budiž 
za to všem členům sboru, neb sešli 
jsme se všichni do jediného, až na 
členy z Podskalí, kteří však byli již 
zaměstnáni na záchraně svého ma-
jetku. Kvapem spěchali jsme všichni 
na místo neštěstí. Úžasné bylo však 

podívání, když jsme dospěli k cíli. 
Docela zřejmě bylo možno pozo-
rovati, jak půda od samých skal se 
vším stromovím, skalními balvany,  
s devíti domky i okresní silnící, tlačí 
se dolů, všemožně se zdýmajíc na 
louky i sousedící pozemky směrem 
ke Dnebohu a Honsobu. Ihned zača-
ly záchranné práce se vším napětím. 
Na záchranu domků nebylo ovšem 
ani pomyšlení, neb bylo očividně 
pozorováno, jak zdivo praská a že 
dostaví se další totiž sesutí. Vyná-
šel se kdejaký nábytek, šatstvo, zá-
soby potravin, kde byl ještě přístup 
do domků. Též vyváděl se dobytek 
všeho druhu, neb by byl jistě zasy-
pán zdivem. Pomocné práce s námi 
mimo majitelů domků, zúčastnila se 
i velká část občanů z Dneboha. Dále 
sbory hasičské z Olšiny, Hoškovic, 
Mužského, Bosně, Mnichova Hradi-
ště, Březiny a i v podvečer přihlásil 
se sbor klášterský, zda potřebujeme 
jejich služeb.“ 

O obrovských škodách pak 
hned druhý den po katastrofě zaslal 
zprávu do Národních listů předse-
da odboru Klubu českých turistů  
v Mnichově Hradišti dr. Jan Herold. 
Podtitulek článku hovoří za vše: „Na 
svazích Mužského sesuly se staleté 
pískovcové nánosy.  – Osada Kavči-
na smetena – silnice prorvána v dél-
ce 1 km, potok zmizel, les vyvrácen, 
pole a vodovod zničeny – ohromné 
škody.“ Sugestivně působí autorovo 
líčení, když píše, že „půda sjížděla 
po lesní stráni jako láva.“ Z pramenů 
se můžeme dozvědět také o tom, 
že katastrofa postihla i dva občany 
z nedaleké Olšiny, jejichž pole byla 
nenávratně zničena zasunutím. Pří-
mé následky katastrofy pak místní 
i sousedé likvidovali na místě ještě 
několik dní.

Největším neštěstím bylo posti-
ženo celkem jedenáct stavení a 14 
rodin, kterým naštěstí poskytli azyl 
jejich sousedé a příbuzní. Vzniklou 
situaci však bylo potřeba okamžitě 
řešit, a tak již druhého dne svolal 
předseda Okresní správní komise 
v Mnichově Hradišti Čeněk Nezdara 
k poradě do Okresního domu (dnes 
budova polikliniky) všechny její členy 
i všechny obecní starosty. Ti se pak 
1. července usnesli založit Okresní 
pomocný komitét pro postižené se-
souváním půdy ve Dneboze. Jeho 
úkolem bylo koordinovat sbírkové 
akce a zajistit přísun finančních 
prostředků pro samotné postižené. 
Hned 1. července pak bylo u míst-
ní tiskárny Fritsch vytištěno zvláštní 
provolání vydané jménem samot-

ného komitétu obracející se na čes-
kou veřejnost s prosbou o pomoc  
a hmotnou podporu. Toto provolání 
bylo včetně sbírkových archů zasílá-
no všem obecním úřadům v okrese, 
všem okresním správním komisím 
v zemi a dále také redakcím všech 
denních i krajinských listů. 

Účinek na sebe nenechal 
dlouho čekat a po tom, co byly vy-
tištěny výzvy ve známých českých 
denících, začaly do města přicházet 
první dary, které bylo potřeba rych-
le rozdělovat mezi postižené. Bylo 
jasné, že škody, které byly vyčísle-

ny na 504 768 Kč, tato jednorázová 
akce nemůže pokrýt. Komitét proto 
pověřil obecní zastupitele, kteří pří-
mo s žádostí o příspěvek obcházeli 
jednotlivé domácnosti. Pozoruhod-
ný je i další způsob získávání pro-
středků. V novinových článcích byli 
čtenáři přímo vybízeni, aby se jeli 
na místo přírodní katastrofy podí-
vat a přispěli na místě. V některých 
článcích se dokonce setkáváme  
s otištěným jízdním vlakovým řá-
dem. Za tímto účelem výběru pod-
por byl ve Dneboze dokonce zřízen 
stánek, kde si „turisté za katastro-

fou“ mohli koupit pamětní pohlednici 
z kolekce, kterou v den katastrofy 
nafotil místní fotograf Hypolit Vopat. 
Těchto pohlednic, které jsou dodnes 
ceněnými sběratelskými exempláři, 
byly prodány stovky a byly také měs-
tem i obcí zasílány zpětně dárcům 
jako potvrzení o přijetí příspěvku. 
S pomocí přišlo také mnichovohra-
dišťské studentstvo, které v sále 
radnice ve prospěch postižených 
sehrálo hru „Devátá louka“. Poměr-
ně vysokou částku pak poskytla také 
československá vláda, která ve třech 
subvencích zaslala 180 000 Kč. Na 
sbírkách se celkově vybralo přes 
280 000 Kč, což byla ve své době 
skutečně úctyhodná suma, jež po-
mohla pokrýt velkou část nákladů 
na nákup pozemků a stavbu nových 
obydlí.

Ne vždy ale postiženým bylo, 
nebo spíše mohlo být, vyhověno. 
Chicagské krajanské listy například 
vyjádřily lítost nad tím, že nemohou 
výzvu na svých stránkách otisknout, 
neboť podobných žádostí přichází 
z domoviny v posledním roce velké 
množství a vytištění výzvy by bylo 
vůči ostatním žadatelům nespraved-
livé. Komitét o pomoc při likvidaci 
škod žádal také armádu, ale ani ta 
nemohla vyhovět, neboť pomocné 
vojenské oddíly mohly být za první 
republiky vyslány pouze tehdy, kdy 
nebezpečí ohrožující majetek a živo-
ty lidí nešlo odvrátit pro nedostatek 
civilních pracovních sil.

Samotné sbírkové akce však 
představovaly jen část práce, kterou 
komitét a okresní úřad pro postiže-
né vykonal. Prakticky ihned poté, 
co místní zachránili movitý majetek, 
bylo třeba řešit zajištění přídělu no-

vých pozemků pro postižené oby-
vatele, aby mohli začít se stavbou 
nových domů. Za dané situace by se 
dalo předpokládat, že pozemky pro 
postižené poskytne domácí obec, 
ale ta jim bohužel nemohla vyho-
vět, neboť Dneboh vlastnil obec-
ních pozemků jen málo. O ujednání  
o tom, jak vzniklou situaci řešit nás 
zpravuje zápis z 16. července 1926 
sepsaný ve Dneboze. Obecní zastu-
pitelé se tehdy dohodli na výměně  
s majitelkami největších pozemků 
nacházejících se při cestě na Zá-
sadku, s Annou Matouškovou a An-
nou Šimonovou. Těm měla být jako 
náhrada poskytnuta půda v jednou 
takové míře z vlastnictví státního 
pozemkového fondu. K těmto po-
zemkům pak měla být přidána i část 
obecní louky, za niž měli postižení 
obyvatelé postoupit své pozemky 
na místě katastrofy obci. Jednání  
o výměně pozemků se pak ale vlekla 
velmi dlouho, protože nové pozemky 
byly zabrány živelně bez zaknihová-
ní, a když pak měli postižení předat 
své původní pozemky na Kavčině, 
často se zdráhali jich vzdát. Okresní 
úřad v této záležitosti musel mno-
hokrát intervenovat a prostředkovat 
smírčí jednání mezi obcí a jejími 
obyvateli, které se nakonec podaři-
lo dotáhnout do konce. Nové domy, 
které jsou vlastně dodnes nepřímou 
památkou na katastrofu, ve Dnebo-
ze dodnes stojí a nalezneme je od 
křižovatky u hasičského hřiště po 
obvodu silnice vedoucí na Zásadku. 
Okresní pomocný komitét pro posti-
žené sesouváním půdy ve Dneboze 
svou činnost definitivně zakončil po 
roce 1945, kdy předal zůstatek na 
vkladních knížkách obci a jeho úkoly 
tak byly splněny.

Kdo navštívil dvoudenní konfe-
renci pořádanou Ústavem struktury 
a mechaniky hornin AV ČR mohl se 
vedle jiných zajímavých informací 
dozvědět i o tom, že sesuv půdy ve 
Dneboze je patrně nejdéle sledo-
vaným sesuvem na území České 
republiky a že území v okolí Dráb-
ských světniček je i dnes pohybově 
nestabilní. Přejme si tedy upřímně, 
ať se podobné katastrofy zdejším 
obcím a jejich obyvatelům i přes tuto 
skutečnost navždy vyhýbají a zůsta-
nou jen pouhou vzpomínku na ob-
rovskou obětavost a úsilí, s kterým 
se do řešení následků škod před de-
vadesáti lety pustili nejen obyvatelé 
obce Dneboh.

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

H I S T O R I E
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Sedm pohledů na horu Mužský
Díl druhý: pohled pravěké archeologie

Po pauze, která byla způsobena 
aktuálnějšími články k výročí 
prusko-rakouské války, přináší-
me další díl seriálu o Mužském.   
V tom předchozím nás archeolog 
Filip Krásný zavedl až do dob 
druhohorních dinosaurů, kdy náš 
kraj pokrývalo moře. Dnes dáme 
slovo archeologii pravěku a po-
díváme se do časů vzdálených 
„jen“ několik tisíc let. Řekneme 
si, co archeologové na Mužském 
a v okolí vykopali, co vyzkoumali 
a také to, jaké záhady se už asi ni-
komu nepodaří objasnit.

Lovili neandrtálci v Příhrazských 
skalách?

Nejstarší archeologické nálezy 
tohoto kraje náleží již do starší doby 
kamenné, konkrétně do její střední 
fáze. Představují je kamenné nástro-
je, objevené (poněkud překvapivě)  
v areálu středověkého hradu Vale-
čova. Těžko rozhodnout, zda patřily 
neandrtálcům, nebo již „modernímu“ 
člověku. V časech lovců a sběračů 
zde zřejmě existovalo krátkodobé 
sídliště, z něhož byly do okolí pod-
nikány výpravy za zvěří. Loveny byly 
různé druhy tehdejší zvěře, včetně 
mamutů nebo srstnatých nosorožců. 
Kosti a lebky nosorožců byly dokon-
ce v lomu u Branžeže skutečně obje-
veny. Dnes jsou uloženy v muzeu na 
mnichovohradišťském zámku.

Hrada a Klamorna – nejpevnější 
pravěká pevnost Pojizeří

Konec doby ledové připravil 
podmínky pro mnoho zásadních 
změn, především pro počátek ze-
mědělství a s tím spojená první 
stálá sídliště. Jedno takové vyrostlo 
na náhorní plošině zvané Hrada již 
před zhruba 7000 lety. Dokládají to 
vykopávky několika generací ar-
cheologů, kteří zde objevili pozůs-
tatky kůlových domů, odpadní jámy  
s kostmi chovaných i lovených zvířat 
a doklady pěstování obilí a dalších 
plodin. Významným nálezem je také 
hrob tří- až čtyřletého dítěte, ulože-
ného na pravý bok a posypaného 
červeným barvivem. Dětský hrob  
z Mužského, datovaný do mladší 
doby kamenné, je nejstarším hro-
bem z Českého ráje. Další nálezy 
dokládají osídlení v pozdní době 
kamenné, starší době bronzové  
a především pak v mladší a pozdní 
době bronzové, kdy na Mužském 
stávala již skutečná pevnost – roz-
sáhlé hradiště opevněné přírodou  
a pravděpodobně již i člověkem. 

Lidojedi na Hradech

Někdy v této době se na Hra-
dech odehrál také skutečný masakr: 
archeologové prozkoumali obydlí, ve 
kterém našli poházené lidské lebky 
(některé rozbité tupým předmětem, 
jiné s vyraženými zuby), pohozenou 
kostru dítěte s oddělenou nohou, 
kostru dospělého bez prstů na ruce 
a další stopy hrůzné události. V tom-
to směru je pověstnou „třešničkou na 
dortu“ nález stehenní kosti se stopa-
mi kanibalismu. Lidské stehno bylo 
pečeno, poté z něj bylo odřezáno 
maso a otvorem vyškrabán morek. 
Pro úplnost dodejme, že k aktu li-
dojedství došlo na Mužském zhruba 
kolem roku 1000 př. n. l., k masakru 
a rozbíjení lebek kolem roku 400 
př. n. l. Pravěké osídlení Mužského 
uzavírá mladší doba železná, kdy na 
Klamorně, v těsném sousedství hra-
diště Hrada, stálo obydlí Keltů.

Jeskyně a převisy
  

Pískovcový fenomén Příhraz-
ských skal skrývá ještě řadu dalších 
unikátních archeologických lokalit. 
K těm nejzajímavějším jistě patří 
jeskyně v čele s Krtolou a Portálem 
nedaleko Krásné vyhlídky. V obou 
proběhly vykopávky, v obou bylo 
doloženo osídlení pravěkými lidmi. 
Co však zůstává tak trochu záha-
dou je důvod, proč jeskyně (a nejen 
zmíněné, platí to pro většinu jesky-
ní a převisů Českého ráje) člověk  
v dávné minulosti opakovaně navště-
voval. Dosavadní výzkumy odpověď 

na tuto otázku prozatím nepřinesly. 
Nezbývá tedy, než se spokojit s vy-
světlením, že šlo o blíže nespecifi-
kované kultovní účely. V příštím díle 
se podíváme do časů, kdy Mužský 
osídlili naši slovanští předkové.

Mgr. Filip Krásný,
Muzeum Mladoboleslavska

Výzva pro čtenáře
Máte doma nějakou zajímavost 
k hoře Mužský? Třeba fotografie 
či dokumenty, které jste ochotni 
poskytnout pro pořízení kopií? 
Napište nám na email filip.kras-
ny@seznam.cz, děkujeme!

Pohled na pravěkou pevnost Mužský-Hrada z ptačí perspektivy. Vpravo dole menší hradiště Klamorna, na horizontu 
vrch Mužký. Foto: Archiv autora

Vykopávky na Hradech v 60. letech minulého století. Foto: Archiv autora

Téměř 7000 let starý hrob dítěte, objevený na hradišti Mužský-Hrada. Foto: 
Snímek z knihy archeoložky Emilie Pleslové-Štikové „Mužský u Mnichova 
Hradiště, pravěká skalní pevnost“.

S Těžkým životem vojenským se seznámily čtyři stovky školáků            
Více než 400 dětí si v průběhu květ-
na a června vyzkoušelo v městském 
muzeu některé z činností, které pat-
řily v minulosti k životu každého vo-
jáka. Program s názvem Těžký život 
vojenský byl připraven v souvislosti 
s výstavou věnovanou 150. výročí 
prusko-rakouské války.

Děti si prohlédly výstavu a se-
známily se s událostmi, které se 
odehrály v našem okolí. Své po-
znatky si pak ověřovaly při plnění 
různých úkolů. Rozlišovaly například 
různé druhy zbraní, poznávaly vojá-
ky jednotlivých jednotek podle unifo-
rem, naučily se, jakou výstroj musel 
voják nosit, co a jak správně sbalit 
do vojenského batohu.  Vyzkoušely 
si, s jakou zátěží musel voják pocho-
dovat, a poznaly, že vůbec nebylo 

jednoduché namotat na nohy onuce. 
Pracovaly také s kopiemi historic-
kých vojenských map. Ti mladší se 
učili v mapě s německými názvy 
orientovat, ti starší vypočítávali tra-
sy a délky pochodu. Všem se líbilo 
pracoviště markytánů, kde se učili 
ošetřovat různá váleční zranění.

Zápisy v návštěvní knize svědčí 
o tom, že děti si z muzea odnášely 
nové poznatky i zajímavé zážitky. 
Řada z nich se muzejních progra-
mů účastnila už po několikáté. Proto 
nás, organizátory, velmi potěšil i zá-
pis žáků třetí třídy z Bakova nad Ji-
zerou: „ Dnes 13. června jsme tu byli 
se školou a zase nás nezklamali.“

Jana Dumková, Muzeum 
města Mnichovo HradištěV kopiích vojenských map se mladší učili číst, starší dokonce plánovat. Na každém stanovišti se děti seznámily s jiným aspektem vojenského života.

Věděli jste o existenci zajímavé 
knihy věnované klášteru Hradišti?
Neočekávaně přišla na čtenářský 
trh kniha o klášteře řádu cisterciáků, 
který stával v areálu dnešního pivo-
varu v Klášteře Hradiště nad Jizerou. 

Tamější konventní chrám Panny 
Marie býval za posledních Přemys-
lovců s délkou málem sta metrů del-
ší nežli soudobá katedrála sv. Víta 
na sídle králů, která měřila okolo 
pouhých 40 metrů. Vesnické koste-
líky Mladoboleslavska téměř nikdy 
nepřesahovaly délku 10-20 metrů.  
Pochopitelně, čím byl církevní stá-
nek delší, tím se při bohoslužbách 
do něho vešlo více věřících a také 
se jevil architektonicky úchvatnější. 

Ale teď k tomu aktuálnímu. Jako 
bájný pták Fénix povstaly z popela 
cenné poznatky o chrámu Panny 
Marie, a to na základě archeolo-
gických vykopávek, které probíhaly  
v bývalém cisterciáckém klášteře  
s přestávkami od roku 1852 do roku 
2010. Od roku 1995 jsem je sice 
vedl, ale dosud nebyly výsledky ar-
cheologických výzkumů až na něko-
lik zmínek zveřejněny. 

Popsány byly nálezové situace 
i mnohé archeologické nálezy. Na 
knize pracoval tým badatelů, histo-
riků, archeologů, dějepisců umění 
a architektury z různých praco-
višť, zatímco koordinační roli hrálo 
Centrum medievalistických studií  
v Praze. Zlatý hřeb knihy editora Ko-
váře tvoří obrázek – velmi náročná 
rekonstrukce původní monumentální 
podoby konventního chrámu, vzniklá 
z mravenčího posuzování stovek ar-
chitektonických článků. 

Cisterciácký klášter v dnešní 
obci Klášter Hradiště nad Jizerou, 
vypínající se od svého založení roku 
1177 nad řekou Jizerou, padl za 
oběť bestiálnímu řádění husitů včet-
ně části sympatizující šlechty dne 
30. dubna 1420, a to především kvůli 

svému majetku. Barvitě se podařilo 
mapovat poslední hodiny klášterní-
ho chrámu, například v kryptě.

Ze střechy ještě padaly sho-
řelé krovy se střešní krytinou, ale 
v kryptě páčila zdivočelá sebranka 
náhrobní desky hrobek opatů, aby  
z nich mohla vykrádat symboly 
církevní moci z drahých kovů. To 
všechno je v knize popsáno, včetně 
ilustrací nádherných architektonic-
kých článků chrámu, například svor-
níků z klenby se ztvárněním vinné 
révy a hroznů. Úžas dodnes vzbu-
zuje glazovaná červeno-bílo-černá 
dlažba chrámové podlahy, základy 
četných pobočných oltářů, z nichž 
byly strhány desky z ušlechtilých ka-
menných desek. Na ně spadaly bar-
barsky vytlučené skleněné vitráže  
z tmavozeleného tlačeného skla 
oken.

Vykopávky nedávné doby byly 
sice zastřešeny, ale pokud nedosta-
nete povolení vstupu od Obecního 
úřadu v Klášteře nad Jizerou, nedá 
se do krypty a zaoltářního prostoru 
konventního chrámu dostat. Nikde 
jinde se běsnění husitů v podobě 
tun sutin nezachovalo jako tam. 
Dodnes(!) nikdo na Mladoboleslav-
sku  nevystavěl delší církevní stánek 
nežli ten, co býval konventním chrá-
mem cisterciáků. Bohužel nikdo také 
neudělal pro skvostnou a za cenu 
mnoha milionů korun zachráněnou 
církevní památku v Klášteře Hradiště 
tolik, aby byla důstojně zpřístupněna 
široké veřejnosti. Také jako názorná 
obrazová učebnice hmatatelných 
následků husitské revoluce.

Knihu je možné zakoupit  
v městském muzeu v Mnichově Hra-
dišti. Stojí 295 Kč.

Jiří Waldhauser, 
archeolog 
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Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uví-
táme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní ceník 
i podmínky inzerování naleznete 
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu 
překročit dvě celé strany a inze-
renti, kteří se přihlásí jako první 
nebo s Kamelotem navázali 
dlouhodobou spolupráci, mají 
přednost. Takže neváhejte!

Pro inzerenty
Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu ve 
městě výhradu a chcete se o ni 
podělit s veřejností? Kamelot je 
tu pro vás! Městský zpravodaj 
je od svého založení otevřen 
čtenářským příspěvkům a rozši-
řuje svou základnu přispěvatelů, 
kterým vděčí za to, že je stále 
zajímavější. Své články, názory 
i fotografie můžete zasílat na 
kamelot@mnhradiste.cz (přílohy 
nesmí překročit 5 MB). Uzávěrka 
je vždy 15. den v měsíci.

Pište s námi Kamelot

tel.: +420 777 112 396 
email.: info@nativis.cz

Poříčská 16, Mnichovo Hradiště

www.nativis.cz

 Péče o Vaši pleť
Biokosmetika  

Nobilis Tilia, Saloos

Zdraví, krása, vitalita,  
svěžest a přirozený vzhled,  

regenerace, pružnost,  
zjemnění pleti,  

ultrazvuková špachtle...

KOSMETICKÝ SALÓN
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INZERCE
INZERCE

PŘIJMEME
na hlavní pracovní poměr

vyučené
ŠVADLENY – ŠIČKY

s praxí

Požadujeme: Šití na průmyslovém stroji, dirkování, entlování.

Odměna: 10 000 Kč–14 000Kč/1 měsíc

Provozovna: Mnichovo Hradiště - Jednosměnný provoz.

Kontakt: Dagmar Janovcová  mobil: 604 717 430

ZDEPE.CZ s.r.o.

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ

Přemyslova 712

Mnichovo Hradiště

www.zdepe.cz

Jak probíhá aktivizace v Domově...
...dokončení ze strany 7

Pro aktivizační práci je důleži-
tá spolupráce s ostatními domovy. 
Slouží k poznávání klientů mezi 
sebou, ale i k porovnávání rozdílů 
ve vybavení, výzdobě, v přístupu 
personálu. Klientům se tradičně líbí 
masopust v Neratovicích, letní slav-
nosti v Mělníce. Na výrobě kostýmů, 
exponátů a dárků pro tyto akce se 
opět podílejí klienti z dílny tvořivé 
činnosti. Většina z nich se těchto 
akcí nemůže zúčastnit, ale rádi si 
společně prohlíží fotografie, které 
jim terapeutka umožní sledovat na 
velké televizní obrazovce v modrém 
salonku, který sousedí s dílnou. 

Činnost pracovnic aktivizační-
ho úseku je velmi pestrá a bohatá. 
Jedna z povinností je i vést kroniku 

domova, do které je zaznamenává-
no veškeré důležité dění a události, 
které se během roku stanou a jsou 
obrazem bohatého života v našem 
domově. Kroniky jsou volně k na-
hlédnutí v recepci.

V nabídce aktivit pro klienty za-
ujímá významné místo canisterapie. 
Na pravidelné návštěvy psa Artuše 
se těší mnoho klientů, kteří si jeho 
návštěvu nenechají ujít. Je pro ně 
příjemným zážitkem, probouzí v nich 
vzpomínky a libé pocity při kontaktu 
s živým zvířetem.

K profesionálně prováděné prá-
ci všech čtyř aktivizačních pracovnic 
nemalou měrou přispívají odborná 
školení, která během roku absolvují.

Dlouhý výčet různého druhu 
aktivit ukazuje, že pravidelná aktivi-
zační činnost měla a určitě bude mít 
i nadále nezastupitelné místo v naší 
další práci s klienty.

Irena Bártová, aktivizační 
pracovnice, Domov Modrý kámen

V sobotu 18. června v odpoled-
ních hodinách zaměstnal hlídku 
Městské policie Mnichovo Hra-
diště nelegální, a nutno podotk-
nout i velmi nebezpečný, závod 
řidičů na mopedech, kteří si za 
svou závodní dráhu vybrali frek-
ventovanou dálnici D10. Tyto 
nezodpovědné řidiče bylo nutné 
okamžitě navést pryč z dálnice, 
aby neohrožovali sebe ani ostat-
ní účastníky provozu. Proto Poli-
cie ČR požádala městskou policii 
o asistenci, zastavení a kontrolu 
těchto řidičů. Následně byly zjiš-
těné náležitosti předány policii k 
dalšímu šetření. (red)

Závody mopedů

Již za Řeků a Římanů se používalo 
rčení, že „špatný je národ, který ne-
opěvuje a neuctívá své hrdiny, kteří 
bojovali a padli za jeho samostatnost 
a lepší budoucnost“. Neměli bychom 
proto zapomenout na svého krajana, 
který utekl z okupovaného Českoslo-
venska a nasazoval celou válku život 
jako voják a později jako příslušník 
letectva RAF v Anglii.

Jeho životní dráhu i kariéru v ar-
mádě jsem popsal na základě údajů 
z Vojenského historického archivu  
v Praze a v Trnavě, kde je Karel Otta 
veden pod číslem 788508.

Otta byl synem Františka a Anny 
(roz. Zdobinské) Ottových a synovec 
řezníka Karla Otty (majitele řez-
nictví a domu vedle hotelu Hrozen  
v Mnichově Hradišti). Narozen byl 
13. července 1921 v Mnichově 
Hradišti, bytem Na Dvorcích č. 185. 
Absolvoval pět tříd obecné školy, tři 
roky měšťanky a dva roky pokračo-
vací školy, následně se stal učněm  
v mladoboleslavské automobilce. 

Po okupaci utekl 23. srpna 1939 
spolu s Josefem Kočím do polské-
ho Krakova. V Polsku vstoupili 26. 
srpna do čsl. legií východní armády  
v polské armádě v Krakově. Prohlá-
šení o vstupu do armády a přísahu 
složili 28. října 1939. Když SSSR ob-
sadil část Polska, dostali se 19. září 
do ruského zajetí v Suzdalu. 

Po absolvování vojenského vý-
cviku, byli Otta i Kočí zařazeni do 
právě ustavené jednotky pod vede-
ním gen. Klapálka a v té době ještě 
kpt. Ludvíka Svobody. Celý armádní 
sbor se vydal v dubnu 1941 na Blíz-
ký východ do Palestiny a do Bejrútu 
v Libanonu, kde se účastnili místních 
bojů. Po jejich ukončení se jedna 
část sboru s kpt. Svobodou vrátila do 
Buzuluku na protiněmeckou frontu  
a druhá část s gen. Klapálkem zů-
stala a přešla pod britské velení. Od-
vod proběhl 1. května 1941 v Haifě. 

Otta byl se svým krajanem 15. 
května 1941 zařazen do výcvikové 

roty. Po výcviku byli oba 31. května 
zařazeni k 11. pěšímu praporu – 
Východ. Otta během přesunu jako 
šofér utrpěl 10. prosince 1941 těžké 
zranění, najel na minu. Zraněn byl 
na tváři, pravém uchu, levou ruku 
měl zlomenou. V roce 1942, 24. dub-
na, byl převelen do Tobruku v Lybii  
k anglicko-polské armádě k velitel-
ské rotě 500. protiletadlovému pra-
poru, kde probíhaly tuhé boje s ně-
mecko-italskou armádou. Zde jeho 
mnichovohradišťský přítel Josef Kočí 
padl na stráži při leteckém útoku.

Angličané v Tobruku prováděli 
nábor k letectvu, kam se Otta při-
hlásil. Už 21. října 1942 byl převelen  
k letectvu západní skupiny čsl. ar-
mády do Anglie ke zkouškám a po 
prodělaném základním leteckém 
výcviku byl 2. ledna 1943 přijat do 
řad RAF. Týden nato byl odvelen k 
311. bombardovací peruti a 19. květ-
na 1943 převelen k 1. Radio School 
do Kanady na speciální výcvik. První 
srpnový den roku 1943 byl povýšen 
na svobodníka, 9. listopadu na de-
sátníka a 13. prosince 1943 na če-
taře. V polovině února 1944 byl za-
řazen a 1. března 1945 povýšen na 

rotného 311. čsl. bombardovací pe-
rutě jako přední střelec – navigátor. 
Velitelem jeho letounu byl Vladislav 
Slánský z Mladé Boleslavi. 

Otta se účastnil bojů s ně-
meckými letouny a ponorkami  
v Biskajském zálivu, které napadaly 
anglo-americké konvoje. Později též 
náletů na Německo. Při posledním 
byl vážně raněn (35 poranění od 
střepin a průstřelů). Hospitalizován 
byl v Anglii a 7. března 1944 mu byla 
udělena Čs. vojenská pamětní me-
daile VB-SV. 3. července 1944 byl  
z RAF propuštěn.

Po uzdravení byl rodák z Hradi-
ště poslán do USA na Floridu kvůli  
zotavení. Zde se potkal se svou bu-
doucí manželkou, dívkou slovenské-
ho původu. I zde si ještě zabojoval. 
Českoslovenští letci na zotavené byli 
požádáni o spolupráci s Američany 
při stíhání německých ponorek v ob-
lasti Baham, a tak byl 14. září 1944 
převelen opět k 311. peruti. 28. října 
1944 mu byl udělen odznak polního 
pozorovatele letectva a 15. června 
1945 byl povýšen na rotného.

Po válce se Karel Otta vrátil 
30. července 1945 do Čech jen na 

krátký čas. V září byl propuštěn na 
vlastní žádost do civilu jako rotmistr 
v záloze. Doma se setkal se svou 
matkou Annu Ottovou, kterou Něm-
ci zavřeli do koncentráku u Kyjova, 
když jejich špionáž zjistila, že syn 
slouží v anglickém letectvu. Přežila 
čtyři roky útrap a po válce obdržela 
vyznamenání Za chrabrost a za pro-
tifašistický odboj.

Karel Otta byl vyznamenán Čs. 
medailí Za chrabrost. Od 24. října 
1945 do 15. prosince 1945 rovněž 
konal dobrovolnou službu u doprav-
ního a strážního praporu UNRRA  
a 1. ledna 1946 definitivně přešel 
do zálohy. Ještě 19. ledna 1946 mu 
byla udělena Čs. medaile za zásluhy 
II. stupně a 6. března 1946 byl vy-
znamenán Čsl. válečným křížem II. 
1939. Stal se nositelem celkem čtyř 
československých a dvou anglických 
vyznamenání. V červnu 1950 mu 
byla však vojenská hodnost odňata 
a byl zařazen u KNV Liberec jako 
vojín v záloze. Na základě morální 
rehabilitace byl ještě před smrtí 29. 
srpna 1991 povýšen do hodnosti 
podplukovníka ve výslužbě.

Po krátkém pobytu v Čechách 
se vrátil před únorem 1948 do USA, 
kde se oženil se svou snoubenkou. 
Později se jim narodil syn, který po 
vystudování vysoké školy tragicky 
zahynul. V rodišti byl na krátké ná-
vštěvě v roce 1975. Zemřel na Flori-
dě v roce 1995.

V článku byly použity vzpomín-
ky Zdeňka Pelikovského ze sborní-
ku Od Ještěda k Troskám z června 
2005, vyprávění Jindry Knoblocho-
vé, rozené Tallerové, neteře Karla 
Otty, zpracované Martinou Bacho-
vou, fotoarchiv, vyznamenání a de-
krety opatrované nyní v rodině Jana 
Hubače, prapotomka Jindry Knoblo-
chové. Snad se najde někdo, kdo 
zpracuje životní dráhu Karla Otty do 
obsáhlejší publikace.

Vratislav Šverma

Jídelna, DDM, školka a kuchyně 
aneb „Škatulata, hejbejte se!”
Město jako zřizovatele dvou základ-
ních škol poslední roky trápí velmi 
špatný stav a nedostačující kapacita 
některých školských budov – tedy 
problémy, které vedení města zdě-
dilo z předchozích let. Konkrétně 
se jedná o dožívající budovy školní 
jídelny, Klubu dětí a mládeže v Mí-
rové ulici a dále zastaralou kuchyni 
a nedostatečnou kapacitu mateřské 
školy tamtéž. 

Po konzultacích se zástupci škol 
se vedení města rozhodlo řešit pro-
blémy stavbou multifunkční budovy. 
Oslovilo čtyři architektonické kance-
láře a výsledkem několikaměsíční 
práce je studie, jejímž autorem je 
společnost Projektil architekti. Jedná 
se o renomovanou kancelář, která 
má za sebou oceňované stavby, 
mimo jiné budovu Národní technické 
knihovny v Praze, za kterou získala 
hlavní cenu Grand Prix Architektů 
2010.Studie je jakousi „kostrou“ 
toho, jak bude budoucí stavba vy-
padat. Cílem je, aby byla maximálně 
využitelná a variabilní, což umožní 
reagovat na budoucí vývoj počtu dětí  
a jejich potřeby. V přízemí se počí-
tá se vznikem kuchyně, ve které se 
bude vařit pro děti z MŠ, a jídelny. Ta 
bude zároveň moci sloužit jako sál 
se 150 místy pro různé společenské 
akce. V druhém patře budou prosto-
ry pro volnočasové aktivity (DDM  

a klub pro mládež). Vybudování spo-
lečné kuchyně umožní zrušit stáva-
jící kuchyni v MŠ Mírová a vytvořit 
místo ní další třídu. 

Ještě v letošním roce město po-
depíše smlouvu a stavba se začne 
projektovat. Dalším krokem bude de-
molice stávající budovy, ve které síd-
lí DDM. O kroužky a aktivity pro děti 
ale město nepřijde – dočasně najdou 
zázemí ve volných prostorách nad 
prodejnou COOP na náměstí. Nová 
multifunkční budova by se měla ná-
sledně začít stavět na podzim roku 
2017. Až bude hotová, bude možné 
zrušit kuchyni v MŠ a přeměnit ji na 
třídu. A jako poslední přijde na řadu 
demolice stávající jídelny a s ní sou-
visející přeměna místa, kde stojí, na 
park a plochu pro relaxaci. 

Zdá se to komplikované? Jed-
noduché to není, ale pokud se po-
daří projekt v plánovaném rozsahu 
uskutečnit, přibyde městu jedna 
velmi užitečná a kvalitní stavba.  
A výhledově by měla změnit svou 
tvář celá Mírová ulice, i když to je sa-
mozřejmě ještě běh na dlouhou trať. 

Čtyři studie budou přes léto vy-
věšeny na webu města a podrobně 
popsány i v zářijovém Kamelotu, kdy 
bude tomuto projektu věnováno sa-
mostatné téma.
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