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DOprAVA

V SOuViSLOSti S KONáNím fotbalových 
zápasů jarní části Fortuna ligy dojde v době konání 
fotbalových zápasů (v období mezi 9. 2. až 27. 4.) 
k úplné uzavírce Jiráskovy ulice mezi ulicemi U Sta-
dionu a Jana Palacha. 

FOtOgENicKá BuDOVA bývalé věznice 
ve Viničné ulici si opět zahrála, tentokrát ovšem 
v seriálu. Česká televize zde 8. února natáčela 
několik scén z připravovaného seriálu Past. Filmo- 
vání částečně ovlivnilo dopravu v této ulici. O den 
později, tedy 9. února, se filmaři České televize 
přesunuli do Havlíčkovy ulice naproti střední průmy- 
slové škole, kde natáčeli několik hodin odpoledne.

V SOučASNOSti jEzDí LiNKA 432 z Lysé 
nad Labem přes Milovice do Vlkavy, odkud 
vybrané spoje pokračují po nezaintegrované 
lince 260432 dále do Mladé Boleslavi. Tyto spoje 
budou nově převedeny na linku 432, a tudíž dojde 
k faktickému prodloužení linky 432 až do Mladé 
Boleslavi, a to obousměrně přes Mladou Boleslav, 
Bezděčín. Díky této skutečnosti bude odstraněn 
tzv. lomený tarif a cestující budou moci již využívat 
pro celou cestu pouze jednu jízdenku PID podle 
potřebného času a počtu tarifních pásem.

HiStOriE

V pátEK 15. BřEzNA se koná od 16.00 do 
17.00 hodin před budovou bývalých kasáren 
v Mladé Boleslavi na Jičínské ulici tradiční vzpo- 
mínková akce věnovaná památce za 2. světové 
války popravených a umučených příslušníků čs. 
domácího odboje z Mladoboleslavska. Součástí 
vzpomínky je i doprovodný program v podobě 
komponovaného vzpomínkového večera (čtení 
z deníků popravených a umučených odbojářů), 
který se uskuteční ve sklepeních mladoboleslav- 
ského hradu od 17:30 do 18:30.  

KuLturA

rADA měStA jmENOVALA NOVOu správní 
radu Městského divadla Mladá Boleslav. „Za město 
se stali členy správní rady náměstek primátora 
Daniel Marek, nový vedoucí odboru školství Petr 
Dostál, předseda komise pro kulturu Luboš Dvořák, 
člen rady města Miloslav Neuman a opoziční zastu-
pitel Jaroslav Vedral,“ vyjmenoval primátor města 
Raduan Nwelati. Zástupcem Středočeského kraje 
ve správní radě je zastupitel a náměstek hejtman- 
ky Karel Horčička, sponzory reprezentuje za Škoda 
Auto Jan Bartoň, za společnost Ško-Energo 
prokurista Miroslav Žďánský a VaK zastupuje jeho 
ředitel Jan Sedláček. Posledním členem je pak 
zástupce Klubu přátel divadla Martin Ledvina.

mAgiStrát

třEtí jEDNáNí zAStupitELStVA v roce 
2019 se bude konat v pondělí 25. března.

NA pOKLADNácH mAgiStrátu, tedy v bu-
dovách na Komenského náměstí a v Havlíčkově 
ulici, je každý pátek z personálních důvodů zkráce-
na provozní doba na 8.00 až 10.15. Toto opatření 
začalo platit v pátek 11. ledna. V ostatní pracovní 
dny se provozní doba pokladen nemění. V době, 
kdy jsou pokladny zavřené, lze využít k platbám 
i platební automaty v obou budovách.

rADA měStA v únoru schválila již tradičně 
vyvěšení vlajky Tibetu na hlavní budově Magistrátu 
města Mladá Boleslav dne 10. března u příležitosti 
60. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu v rámci akce Vlajka pro Tibet.

SpOrt, VOLNÝ čAS

DLOuHOLEtÝ útOčNíK Mladé Boleslavi 
(a současný náměstek primátora) Jiří Bouška měl 
vítěznou rozlučku. Ve 22. kole Tipsport Superligy 
proti FBC 4CLEAN Česká Lípa v sobotu 26. ledna 
naposledy nastoupil do superligového zápasu 
a Technology Florbal Mladá Boleslav vyhrál 7:2. 
V městské sportovní hale si Bouškovo loučení 
nenechalo ujít 590 fanoušků.

ŠKODA AutO

ŠKODA OctAViA OSLAViLA 60 LEt od 
zahájení výroby – první vozy sjely z výrobní linky 
závodu v Mladé Boleslavi v průběhu ledna 1959. 
V polovině 90. let pak na oblíbený model navázala 
první novodobá generace, z níž se záhy stal best- 
seller značky na mnoha světových trzích. O popu-
laritě tohoto modelu svědčí téměř 6,5 milionu vy-
robených exemplářů všech generací od roku 1959. 
Kromě hlavního výrobního závodu aktuálně sjíždějí 
vozy Octavia z výrobních a montážních linek také 
v Číně, Indii, Rusku, Kazachstánu i Alžírsku.

ŠKOLStVí, VzDěLáVáNí

záKONNí záStupci Dětí narozených 
1. 9. 2015 a později, kteří mají zájem o umístění 
dítěte do mateřské školy v Michalovicích, se 
dostaví do ředitelny Mateřské školy Čtyřlístek 
Mladá Boleslav, Havlíčkova 1000, příspěvkové 
organizace, dne 7. 3. nebo 21. 3. 2019 v čase 
od 10.00 do 15.00 k přihlášení k docházce.

VOLNÝ čAS

KNiHOVNA měStA Mladá Boleslav se letos opět 
připojuje k celostátní propagační kampani Březen 
– měsíc čtenářů. Vyhlásí svého čtenáře roku, 
letos to bude nejlepší čtenář muž. Celý březen 
budou probíhat tematická čtení pro nejmenší 
děti z mateřských škol. Čtenáři si budou moci 
v březnu vypůjčit knihu tzv. „naslepo“. V oddělení 
pro dospělé čtenáře budou v rámci akce Nesuď 
knihu podle obalu některé knihy zabaleny 
v neprůhledném balicím papíru a odvážní čtenáři 

si vypůjčí zcela neznámou knihu. Při výběru jim 
pomohou drobné indicie uvedené na obalu knihy. 
K Březnu – měsíci čtenářů patří také celá řada akcí 
pro děti i dospělé, budou zde přednášky, work-
shopy a dílny, divadlo jednoho herce, promítání 
i venkovní prodej vyřazených knih. Pro děti bude 
připravena Detektivní čítárna a pro žáky základních 
škol motivační program Středověk. Vyvrcholením 
Března – měsíce čtenářů bude Noc s Andersenem, 
která je letos celá věnována knížce Astrid Lind-
grenové Pipi Dlouhá punčocha. 

zDrAVOtNictVí

OD 4. DO 15. BřEzNA bude na dětském 
oddělení Klaudiánovy nemocnice probíhat malo- 
vání. Z tohoto důvodu budou uzavřena všechna 
lůžka pro děti s doprovodem, od 11. března bude 
navíc také uzavřena jednotka intenzivní péče tohoto 
oddělení. Péče o děti bude zajištěna v omezených 
podmínkách nebo dle stavu dítěte na domluveném 
dětském oddělení jiné nemocnice. 

ŽiVOtNí prOStřEDí

VySíLAč, KtErÝ pLáNOVALA společnost 
T-Mobile postavit v lokalitě Sahara a proti kterému 
se ostře postavili obyvatelé této části města, se 
stavět nebude. Pozemek, na kterém by měl být 
vysílač umístěn, je v majetku společnosti VAK 
Mladá Boleslav, která zájemci o výstavbu vysílače 
pozemek pronajala. T-Mobile ale svůj původní 
záměr přehodnotil a žádný vysílač v této lokalitě již 
stavět neplánuje. Proti vysokému vysílači, který by 
měl vzniknout v blízkosti bytových domů i mateřské 
školy, se bouřili tamější obyvatelé i formou petice 
adresované městu. Nakonec tedy vše dopadlo 
dobře.

NA tituLNí StrANě: Městské divadlo 
uvedlo 22. února premiéru hry Agathy Christie 
A pak už tam nezbyl ani jeden.  
Foto: Martina Venigerová.

V březnu začne VýstaVba cyklostezky z náměstí 
Míru na Českobratrské náměstí. Změny se dočká 
i tento přechod pro chodce.
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Městská policie v únoru zajistila likvidaci dvou autovraků, o něž jejich majitelé 
nejevili zájem. V obou případech se jednalo o vysloužilou Škodu Felicii, první z nich 
stála v Mládežnické ulici, druhá v ulici U Jizery (na snímku). Auta byla odstraněna 
a zlikvidována na náklady vlastníků.

V sobotu 26. ledna uspořádal DDM v parku Štěpánka akci pod širým nebem. 
Do sněhovými vločkami zasypaného parku dorazilo se svými rodiči několik desítek dětí. 
Ty pak pomáhaly Šmoulům napravit škody způsobené kouzly zlého Gargamela.  
Foto: V. Houštecký, DDM

probléMy s parkoVáníM v Mladé Boleslavi znají zřejmě všichni řidiči. Ale 
vynalézavost některých motoristů při hledání volného místa pro odstavení svého vozu 
je někdy na štíru s předpisy. To byl i případ vozu, který strážníci objevili zaparkovaný 
u Ptácké ulice.

bezMála stoVka soutěžících se v sobotu 16. února zúčastnila již třetího ročníku 
velkého zábavně dobrodružného odpoledne Pevnost Bojárd. Akci pořádal DDM 
Na Výstavišti v Pavilonu za Májem a účastnily se jej vícečlenné týmy.  
Foto: V. Houštecký, DDM

Město poMohlo v únoru řešit ve spolupráci s majitelem objektu odvodnění domu 
v Olbrachtově ulici na Kolonce. Vlastní odvodnění objektu hradí majitel, město mu 
prostřednictvím Správy komunikací zajistilo napojení na dešťovou kanalizaci. Finální 
povrch vozovky bude dokončen v dubnu.

V úterý 12. února se uskutečnilo první letošní setkání školních psychologů, kteří 
působí na mladoboleslavských základních školách. Nadační fond Šance pro děti pořádá 
tyto akce pod vedením Richarda Brauna. Akce se účastní i zástupci města v čele 
s náměstkem Danielem Markem. 
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MŠ duha bude provozovat město.

zpřísněná pravidla 
dodržování pořádku
Zastupitelé schválili novou obecně 

závaznou vyhlášku o dodržování 
pořádku na veřejných prostranstvích 
ve městě. Ta nahrazuje tu stávající a od 
jejího přijetí si vedení města slibuje 
další krok ke zlepšení bezpečnostní 
situace ve městě. „Nově do vyhlášky 
přibyl zákaz požívání drog na veřejných 

prostranstvích a rovněž zákaz žebrání 
na veřejných prostranstvích. Tyto dvě 
věci jsme v předchozí vyhlášce neměli, 
protože nám bylo řečeno, že to není 
z právního hlediska možné. Nyní se 
ale povedlo vypracovat takovou verzi, 
kterou odsouhlasilo i ministerstvo 
vnitra. Městská policie tak bude mít 

širší pravomoci především ve vztahu 
k uživatelům drog,“ vysvětlil přínos 
vyhlášky primátor Raduan Nwelati. 
Vyhláška také například nově zavádí 
zákaz vykonávat osobní hygienu ve 
vodních prvcích.  

Město má nově zřízenou také 
komisi pro legislativu, která na svém 

prvním jednání přijala jako hlavní 
úkol prověřit všechny stávající obecně 
závazné vyhlášky města. Jejich revizí 
pak může dojít k dalším upřesněním či 
úpravám tak, aby odpovídaly současné 
legislativě a také reflektovaly aktuální 
situaci a potřeby Mladé Boleslavi a jejích 
obyvatel. 

Spolupráce 
při výstavbě  
parkovacího domu
Zastupitelé schválili uzavření 

smlouvy o spolupráci při 
přípravě, výstavbě a provozu 
parkovacího domu v areálu 
nemocnice v Mladé Boleslavi mezi 
Oblastní nemocnicí Mladá Boleslav, 
městem Mladá Boleslav a společností 
Městské parkovací domy Mladá 
Boleslav. Schválili i budoucí ručení 
města do výše 20 procent jistiny za 
závazky nemocnice poskytovateli 
úvěru, který si nemocnice sjedná. 

Parkovací dům je z pohledu 
nemocnice i radnice v této lokalitě 
nezbytný. Areál nemocnice se nachází 
ve velice dopravně exponované 
části města, kde stávající kapacita 
legálních parkovacích míst již není 
schopna absorbovat současný stupeň 
automobilizace. Město má zájem na 
využití parkovacího domu především 
ve večerních hodinách pro rezidenty, 
kteří bydlí v okolí nemocnice, a na 
napojení parkovacího domu na 
veřejnou dopravní a technickou 

infrastrukturu. K tomu bude potřeba, 
aby město také upravilo okolní 
komunikace, tedy ulici Palackého, 
Laurinovu a křižovatky ulic Laurinova 
s ulicemi Palackého a Sirotkova. 

Financování výstavby bude 
zajištěno plně z dlouhodobého úvěru 
s předpokládanou dobou splatnosti 
20 let, a nebude mít tedy žádný vliv 
na rozpočty Středočeského kraje 
a města Mladá Boleslav. V červenci se 
předpokládá zahájení přípravy území 
pro stavbu a v říjnu zahájení vlastní 
stavby parkovacího domu, která 
potrvá zhruba rok. Projekt parko-
vacího domu počítá s 640 parkovací-
mi stáními v samotné osmipodlažní 
stavbě a dalšími sedmi povrchovými 
venkovními parkovacími místy. 
Předpokládané náklady na výstavbu 
parkovacího domu jsou 153 milionů 
korun bez DPH, a to včetně 
potřebného vybavení technologiemi, 
areálových komunikací, parteru a pro-
tihlukových opatření.

Zastupitelé mimo jiné 
schválili:

 � Uzavření smluv o bezúplatném převodu vlast-
nického práva k pozemkům ve Svojsíkově ulici 
u Radouče ze státu na město. Na těchto pozemcích 
jsou dnes veřejně užívané komunikace a chodníky. 

 � Směnu pozemků v lokalitě Dubce mezi společností 
Developer MB a městem, která řeší situaci vzniklou 
dostavbou nového bytového domu. Bez této směny 
pozemků by došlo k uzavření průchodu ze Šámalovy 
ulice do křižovatky ulice Na Dubcích a Sluneční, který 
místní občané často využívají. V rámci dohod mezi 

městem a firmu se vyřeší také další komunikační 
vazby a úpravy v této lokalitě, aby nebyl omezován 
průchod pěších a cyklistů.

 � Členy kontrolního výboru, výboru pro spolupráci 
se zahraničím a výboru pro spolupráci s živnostníky 
a malými podnikateli. 

 � Poskytnutí příplatku na bydlení ve výši 3000 Kč 
měsíčně všem zaměstnancům Městské policie Mladá 
Boleslav zařazeným na pozici operátora městského 
kamerového systému, civilním pracovníkům MP 
a asistentům Bezpečného města MB. Dosud tuto 
částku měsíčně pobírali pouze strážníci městské 
policie.

Zastupitelé 
vzali na vědomí:

 � Informaci o třech provedených rozpočtových 
opatřeních, které schválila rada města 31. prosince 
na základě pověření zastupitelstvem. Opatření se 
týkala přesunu finančních prostředků ve výdajích 
rozpočtu na rok 2018 po obdržení dotací od MŽP 
na zateplení MŠ Beruška. Další opatření se týkala 
snížení rozpočtu o 147 688 Kč, které město vrací 
z nevyčerpané části státní dotace na říjnové volby. 
Třetí opatření umožní přesunem ve výdajích loňského 
rozpočtu koupit potřebné vybavení hotelu Stefanie 
a restaurace Koliba a kuchyně a skladu. 

Boleslav má 
novou městskou 
školku Duha
Mladá Boleslav má novou městskou 

školku. Zastupitelé schválili 
zřizovací listinu Mateřské školy Duha 
Mladá Boleslav, Novákova 1143, 
příspěvkové organizace, zřizované 
městem. Listina nabývá účinnosti 1. září 

2019. MŠ Duha, jejíž součástí je kromě 
samotné školky i školní jídelna, je souk-
romé zařízení. Převzetí školky městem 
a zajištění jejího provozu vzešlo z návrhů 
zřizovatelů školky a odchodu stávající 
ředitelky do důchodu. 
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 � Jak je koncipován letošní 
rozpočet?
Příjmy rozpočtu jsou zhruba ve výši 
jedné miliardy s tím, že do rozpočtu 
zapojíme navíc i přebytek hospodaření 
z loňského roku a nevyčerpané úvěry 
z minulých let. Pro pokrytí všech pláno-
vaných investic si letos vezmeme ještě 
nový úvěr ve výši 75 milionů korun. 
Celkem tak příjmy a výdaje rozpočtu 
včetně financování dosáhnou výše 
téměř 1,3 miliardy korun. Letos jsou 
o něco vyšší běžné výdaje, protože bylo 
nutné v souladu s vládním rozhodnutím 
navýšit o pět procent platy zaměstnanců, 
navýšili jsme i výdaje na bezpečnost. 
Dochází i k navýšení výdajů kvůli 
zvyšujícím se cenám energií a různých 
dalších vstupů. 

 � Jak vlastně město hospodaří 
v porovnání s předchozími lety?
Od roku 2006, kdy je naše koalice na 
radnici, jsme pořídili nový majetek 
města za 1,6 miliardy korun, celkem 
jsme investovali 3,14 miliardy korun. 
Dluhovou službu se nám podařilo snížit 
o 2,21 procenta, což jsou všechno velmi 
pozitivní ukazatele, které jasně říkají, 
že město hospodaří dobře. Těší mne, že 
v novém rozpočtu jde velká část z příjmů 
na investice a velké opravy. To byl vždy 
parametr, kterého jsem chtěl dosáhnout, 
abychom příjmy tzv. neprojídali, ale aby 
byly z velké části investovány do zlepšení 
prostředí a kvality života v Mladé Bole-
slavi. Investice a velké opravy se budou 
letos pohybovat na úrovni 500 milionů 
korun. Je to vysoká částka, ale je si 
třeba uvědomit, že původní požadavky 
odborů na investice byly ve výši jedné 
miliardy korun. 

 � Do čeho konkrétně bude město 
investovat?
Finančně nejnáročnější investicí 
letošního roku bude rekonstrukce 
a znovuoživení krytého bazénu 
v sokolovně. Spolu s dalšími výdaji 
do vybavení a jiných částí budovy 

zde budeme letos investovat kolem 
50 milionů korun. Zásadní bude 
i oprava mostu U Měšťáků, na kterou 
plánujeme zhruba 30 milionů korun 
a která významným způsobem ovlivní 
i dopravu v přilehlé lokalitě. Musíme tu 
opravu udělat letos, protože v příštím 
roce začnou práce na rozšíření třídy 
V. Klementa a souběh obou takto 
velkých akcí není možný, aby nez-
kolabovala doprava v celém městě. 
Nyní se intenzivně připravují a projed-
návají nutná dopravní omezení a jejich 
načasování. 

 � Jaké další stavby a opravy 
se chystají?
Plánujeme pokračovat v plošných 
opravách silnic, výstavbě parkovacích 
míst, projektové přípravě parkovacích 
domů, modernizaci škol a úpravě 
veřejných prostranství včetně spor-
tovních a dětských hřišť. Budeme 
také investovat v oblasti životního 
prostředí. Kolem 14 milionů korun by 
mělo stát řešení kůrovcové kalamity na 
Štěpánce a především náhradní výsadba, 
protože chceme sázet velké stromy. 
Budeme pokračovat ve výstavbě dalších 
podzemních kontejnerů a chceme 
realizovat také projekty na zadržení 
vody v krajině. Budeme také projektově 
připravovat výstavbu seniorských bytů, 
byty pro mladé rodiny. Ve spolupráci se 
Středočeským krajem bychom také chtěli 
připravit projekt na zřízení domova 
se zvláštním režimem a další zajímavé 
a potřebné projekty. 

 � Do jakých oblastí směřuje letos 
nejvíce peněz?

Na investice a velké opravy do dopravy 
by mělo jít v součtu kolem 175 milionů 
korun, do školství 103 milionů, na 
sport, kulturu a volnočasové aktivi- 
ty téměř 100 milionů korun. Další 
desítky milionů korun směřují na 
sociální oblast, příměstské části, životní 
prostředí, výkupy pozemků pro bu-
doucí záměry a podobně. 

 � Co nového se chystá v oblasti 
školství?
Navyšovali jsme nejen peníze na 
provozní výdaje škol, ale také máme 

v rozpočtu zcela novou částku 7,5 mi- 
lionu korun na zkvalitnění úrovně 
školství. Zvažujeme například snížení 
počtu dětí ve třídách, aby se tak zlepšila 
kvalita výuky. V tuto chvíli bude 
jednodušší připravit snížení počtu dětí 
v mateřských školách. Dostavujeme 
školku v Michalovicích a chystáme 
výstavbu další školky i na sídlišti, 
což bude znamenat zvýšení kapacity 
o 200 míst. Do budoucna zvažujeme 
snížení počtu dětí i ve třídách základ-
ních škol. 

 � V jakém stadiu je parkovací 
systém?
Parkovací systém je připraven s tím, 
že proběhne ještě jednání v rámci 
koalice i s novými koaličními partnery. 
Pokud si to odsouhlasíme, mohl by se 
systém začít uvádět do života v průběhu 
léta letošního roku. Pořád platí, že přes 
noc bude moci každý občan Mladé 
Boleslavi parkovat v blízkosti svého 
trvalého bydliště. Pokud bude chtít 
zaparkovat jinde, bude moci využít pla-

cených zón, které budou ovšem v noci 
bezplatné. Přes den budou moci občané 
využívat k parkování modré zóny nejen 
v blízkosti domova, ale i jinde po městě 
(s výjimkou centra). Pro návštěvníky 
budou vyhrazeny fialové zóny, kde 
budou moci po určitou dobu (zřejmě 
tří hodin) parkovat bez poplatku, 
a vyřídit si tak například návštěvu 
lékaře, úřadu či jiné záležitosti. Co se 
týče zaměstnaneckého parkování, 
budeme zavádět sběrná parkoviště na 
kraji města s návazností na městskou 
hromadnou dopravu. Za druhé budeme 
jednat se zaměstnavateli, aby zřizovali 
parkovací místa pro své zaměstnance 
na svých pozemcích. My jim půjdeme 
příkladem, připravujeme postupně 
například parkování na školách pro 
zaměstnance škol. Jedním z potenciál-
ních problémů je dostupnost parkování 
pro zaměstnance servisních služeb 
a různých řemeslníků při opravách 
v bytech klientů. Zvažujeme pro tyto 
profese vydávat po splnění daných 
kritérií speciální karty, které jim 
umožní zaparkovat i v místech, kde by 
to jinak nebylo bezplatně možné. Před 
rozjezdem systému o něm samozřejmě 
budeme předem podrobně informovat.

 � Co se plánuje v MHD?
Jedna verze změn systému městské 
hromadné dopravy je připravena. Čeká 
ji revize odbornou firmou, která nebude 
mít pohled zkreslený vazbami na his-
torii zdejšího MHD. Ta má navrhované 
změny potvrdit nebo případně předložit 
jejich úpravy. Předpokládáme, že by 
se upravený systém zaváděl během 
letošního roku. Novinkami budou nad 
rámec stávajícího systému takzvané 
rychlolinky, které budou protínat město 
v různých směrech. Nové budou i přímé 
linky mezi městem a příměstskými 
částmi, které pojedou přímo bez 
zbytečných zajížděk. Většina linek by 
z příměstských částí vedla k Výstavišti, 
z Debře pojedou na přestupní místo 
na severním sídlišti.

Parkovací systém je 
připraven s tím, že 
proběhne ještě jednání 
v rámci koalice i s novými 
koaličními partnery.

primátor Nwelati:
Opravu mostu 
musíme řešit letos 
Zastupitelstvo města na únorovém zastupitelstvu projednalo 
a schválilo rozpočet statutárního města Mladá Boleslav na 
rok 2019. Jaké jsou podrobnosti o rozpočtu, co se připravuje 
za významné investice, ale i jaké jsou aktuální informace 
k parkovacímu systému či již delší dobu připravovaným 
změnám v systému městské hromadné dopravy, to vše zaznívá 
v odpovědích, které poskytl primátor Raduan Nwelati.
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Boleslav chystá investice 
za stovky milionů korun
Zastupitelé Mladé Boleslavi na 

zasedání 25. února schválili 
rozpočet statutárního města na rok 
2019. Město bude letos hospodařit 
se shodnými příjmy a výdaji (po 
zapojení přebytků z minulých let 
a úvěrů) ve výši cca 1,3 miliardy 

korun. Přímo v rozpočtu je schváleno 
na investice přes 274 milionů. Pokud 
se navíc během roku podaří získat 
očekávané dotace, celková suma na 
investice a velké opravy by mohla letos 
dosáhnout zhruba 500 milionů korun. 
Mezi největší letošní investice bude 

patřit pokračující rekonstrukce krytého 
bazénu v sokolovně, plánovaná oprava 
přemostění u Měšťáků, dokončení nové 
loděnice na Krásné louce a mateřské 
školy v Michalovicích. 

Mezi větší investice patří i pláno-
vaná výstavba další mateřské školy na 

severním sídlišti v zahradě stávající 
MŠ Beruška i druhá a také závěrečná 
etapa zateplení 9. základní školy. Bude 
se investovat do fotbalové akademie, 
do výstavby cyklostezek a oprav 
chodníků, do úprav školních budov 
i sportovních areálů, do odvodnění 
Kolonky, rekonstrukce ulice Na Klenici, 
úpravy podchodu pod železniční tratí 
v Podlázkách, do výstavby stanovišť 
podzemních kontejnerů a do desítek 
dalších investic.

město a kraj  
budou spolupracovat
Zastupitelé schválili uzavření smlouvy o spolu-

práci se Středočeským krajem na akci Rozšíření 
třídy Václava Klementa. Město se zavazuje zajistit 
projektovou dokumentaci včetně vydání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, autorského dozoru 
a komplexní majetkoprávní přípravy, finančně 
zajistit stavební část objektů, které nejsou součástí 
komunikace, bezúplatně převést všechny pozemky 
pod komunikací vybudované v rámci této akce na 
Středočeský kraj a udržovat dešťovou kanalizaci na 
nově vybudovaném úseku komunikace. Středočeský 
kraj se zavazuje k použití zpracované projektové do-
kumentace k výběru zhotovitele stavby a finančního 
zajištění stavebních objektů, které jsou součástí 
komunikace. Dále se kraj zavazuje požádat o dotaci 
ze SFDI. Vlastní stavba má začít v roce 2020.

Dotace v kultuře,  
sportu a využití volného času
Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestičních 

dotací a příslušných smluv v oblasti kultury, 
sportu a využití volného času takto: 

FK MB (12,631 mil. Kč – na údržbu stadionu), 
FK MB – 4 mil. Kč (na sportovní činnost), 
BK MB (4 mil. Kč – na sportovní činnost), 
BK MB (640 000 Kč – na využití nebytových prostor), 
Městská společnost sportovní a rekreační areály 
(20,5 mil. Kč – na provoz a údržbu sportovních 
zařízení), Florbal MB (2,8 mil. Kč na sportovní 
činnost), Slovanka MB (100 000 Kč na sportovní 
činnost) a Kultura města MB (12,561 mil. Kč – 
na provozní výdaje), Paprsek MB (250 000 Kč – 

na Dětskou notu), Služby a školení MB (250 000 Kč 
– na univerzitu 3. věku), Služby a školení MB 
(350 000 Kč – na volný čas seniorů), Divadýlko 
na dlani (100 000 Kč – na činnost), Autoklub 
Česká Lípa (900 000 Kč – Rally Bohemia), Klub 
historických vozidel MB (500 000 Kč – Oldtimer 
Bohemia Rally), REZA MB – MŠ a jesle (1,5 mil. Kč 
– na činnost), MŠ MB, Šmilovského (173 000 Kč – 
na činnost), Petr Čech Sport (300 000 Kč – na akci 
Tour Škoda Auto), Florbal MB (300 000 Kč – 
na mezinárodní florbalový turnaj), DDM (200 000 Kč 
– na činnost) a Mladoboleslavský komorní orchestr 
(100 000 Kč – na činnost).

Zastupitelé mimo 
jiné schválili:

 � Plán činnosti kontrolního výboru 
zastupitelstva v roce 2019 a nového 
člena výboru Václava Nováka.

 � Zprávu o plnění integrované 
strategie IPRÚ za období 7–12/2018.

 � Aktualizovaný Integrovaný plán 
rozvoje území Mladá Boleslav.

 � Návrh, aby byl na valné hromadě 
BK MB navržen za člena dozorčí rady 
Zdeněk Vrchlavský. 

 � Akční plán rozvoje sociální oblasti 
pro rok 2019.

 � Prominutí zbývající dlužné částky 
(poplatky z prodlení za pozdní úhradu 
nájemného), která je vymáhána 
v exekučním řízení na soukromé 
osobě L. K. (býv. nájemce městského 
bytu).

 � Směnu pozemků mezi městem 
a společností Rezidence Dukelská 
MB, která chce postavit obytný dům 
k trvalému bydlení na nezastavěném 
pozemku u ulice Dukelská a odbočky 
komunikace vedoucí směrem k 6. ZŠ. 
Za tyto pozemky nabídla městu ke 
směně pozemky s garážemi pod 
areálem SPŠ MB. Podle rozhodnutí 
zastupitelů by firma měla zároveň 
doplatit 6,3 mil. Kč. Město má zájem 
na získání pozemků pod průmyslovou 
školou z více důvodů. Jednak je to 
v současné době velmi zanedbaná 

lokalita, kterou je potřeba řešit. Jednak 
zde město chce postupně zcelit 
pozemky, aby mělo možnost celou 
lokalitu využít pro vlastní potřebu. 
Je zde v současné době více záměrů, 
které je potřeba prověřit a vybrat 
takové řešení, které nejvíc lokalitě 
i městu prospěje.

 � Statut výboru zastupitelstva pro 
spolupráci se Škoda Auto a OHK 
pro období 2018–2022.

 � Rozpočtové opatření, které umožní 
čerpat z revolvingového úvěru 
18,955 mil. Kč na dostavbu MŠ 
v Michalovicích. Stavba má skončit 
do 31. března, instalace vybavení 
do 31. května 2019. 

 � Neinvestiční dotaci 100 000 Kč 
z rozpočtu města na rok 2019 
organizaci MAS Boleslavsko na 
provozní náklady v roce 2019. 
Nezisková organizace MAS 
Boleslavsko podporuje rozvoj regionu 
Mladoboleslavsko, měst, obcí, 
neziskových organizací i jednotlivců.

 � Nabytí podílu částí dvou 
pozemkových parcel na rozhraní 
Mladé Boleslavi a Kosmonos ve 
veřejných elektronických dražbách, 
které se budou konat 20. a 27. 3. 
Tyto pozemky by mohly být dotčeny 
chystaným projektem rozšíření třídy 
V. Klementa a novým řešením kruhové 
křižovatky.

 � Přijetí neinvestiční dotace od KÚ 
Středočeského kraje a s neinvestičním 
transferem Knihovně města MB 

v částce 1 577 000 Kč na výkon 
regionálních funkcí knihovny.

 � Navýšení rozpočtu o 3,4 mil. Kč 
o příspěvek na projekt Dobré bydlo 
v rámci operačního programu 
Zaměstnanost.

 � Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města v oblasti 
sociálních služeb takto: Oblastní 
spolek ČCK MB (230 000 Kč – 
antidekubitní program Domu péče 
ČČK), Fokus (100 000 Kč – terénní 
tým), Centrum 83 (230 000 Kč 
– chráněné bydlení), Naděje 
(600 000 Kč – středisko Naděje v MB), 
Jistoty domova (120 000 Kč – terénní 
soc služby), Respondeo (100 000 Kč 
– pomoc dětem a rodinám), Proxima 
sociale (200 000 Kč – klub Činžák), 
Semiramis (150 000 Kč – K-Centrum), 
Spokojený domov (150 000 Kč 
– terénní soc. služby), R-Mosty 
(300 000 Kč – azylový dům pro matky 
s dětmi) a Oblastní nemocnice MB 
(240 000 Kč – protialkoholní záchytná 
stanice). 

 � Poskytnutí investiční dotace ve výši 
10 mil. Kč Městské společnosti spor-
tovní a rekreační areály na výstavbu 
nové loděnice a kluboven na Krásné 
louce včetně vybavení kluboven.

 � Dodatek smlouvy s Dopravním pod-
nikem Mladá Boleslav, kterým se sjed-
nává nová výše zálohy 47,5 mil. Kč 
dopravci na rok 2019.

 � Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí 
dotace na rok 2019 ve výši 

3,87 mil. Kč na úhradu části kupní 
ceny (spoluúčasti) za nákup čtyř 
autobusů značky Iveco s pohonem 
CNG pro DP MB.

Zastupitelé vzali 
na vědomí:

 � Zprávu o činnosti kontrolního 
výboru zastupitelstva a přehled 
o stížnostech a peticích za rok 2018. 

 � Zprávu o činnosti městské policie 
za rok 2018, z níž mimo jiné vyplývá 
celkový nárůst počtu řešených 
událostí, narůstající agresivita osob 
vůči strážníkům, zvýšení počtu osob 
předaných Policii ČR pro podezření 
ze spáchání trestné činnosti, řešení 
více problémů s cizinci i bezdomovci. 
Zvýšil se počet případů znečištění 
veřejného prostranství, porušení 
vyhlášky proti popíjení alkoholu 
na veřejnosti i rušení nočního klidu.

 � Informaci o splnění podmínek 
kupní smlouvy a podmínek k uvolnění 
zbytku kupní ceny z advokátní 
úschovy týkající se koupě nemovitých 
věcí v areálu bývalého hotelu 
Stefanie na Štěpánce od společnosti 
Rezidence Štěpánka. Převod 
nemovitých věcí včetně zápisu města 
jako nového vlastníka v katastru 
nemovitostí již proběhl. Vyplacením 
zbytku kupní smlouvy dojde 
k završení celého smluvního vztahu 
s prodávajícím.



Kácení na Štěpánce 
má skončit v polovině března
V parku Štěpánka pokračovalo 

během celého února na základě 
platných povolení kácení a odklízení 
stromů, které zasáhla kůrovcová 
kalamita. Již v první polovině února 
lesní technika nekompromisně zasáhla 
v nejvíc postižené lokalitě, kterou byl 
především smrkový háj mezi dětským 
hřištěm a lanovou pyramidou. Poté 
ovšem přišly na řadu i další postižené 
stromy, například ve svahu nad cestou 
mezi pyramidou a tenisovými kurty, ve 
svazích na opačné straně za Klenicí, na 

tzv. Veverkově, v Havlíčkových sadech 
i jinde. Druhou nejvíce postiženou 
lokalitou je les za hudebním pavilo-
nem, kde byl zásah také velmi citelný. 
Postižené stromy byly také v blízkosti 
městského bazénu a Koliby. Jak potvrdili 
předem odborníci, jiná skutečně účinná 
možnost řešení kalamity neexistuje. Také 
průběžné kontroly pokácených stromů 
ukazovaly špatný zdravotní stav těchto 
dřevin. I když některé pokácené stromy 
vypadaly zdánlivě zdravě, jejich skutečný 
stav byl vždy vážný, ať už kvůli působení 

kůrovce a jiných hmyzích škůdců, hub 
v kořenových systémech, nebo vlivem 
sucha a celkového oslabení.

Tak velký zásah do porostů na 
Štěpánce, která představuje zelené plíce 
města, je skutečně vážný a mnoho lidí 
znepokojuje. Vedení města již před 
vlastním kácením prohlásilo, že bude 
samozřejmě po úklidu pokácených 
stromů, pořezaných větví a pařezů 
následovat co nejdříve náhradní výsadba. 
Ta by měla odpovídat významu této 
důležité rekreační lokality. Jak primátor 

Raduan Nwelati potvrdil, bude snahou 
sázet co největší stromy a poskytovat 
jim odpovídající péči, aby obnova parku 
byla nejen důsledná, ale i co nejrychlejší. 
Taková obnova bude stát sice miliony 
korun, ale je nezbytná. Místa pro novou 
výsadbu i druhovou skladbu stromů 
bude vedení města důkladně konzultovat 
s odborníky.

Kácení stromů zajišťuje městská 
společnost Lesy města Mladá Boleslav 
a následný úklid lokality a náhradní 
výsadbu společnost Compag.

7
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město a evropské  
dotace v budoucnu
Mladá Boleslav chce i v následném programo-

vacím období čerpat evropské dotace a udržet 
si možnosti při využívání integrovaných nástrojů po 
roce 2020.  Zástupci města v čele s náměstkem primá-
tora Jiřím Bouškou se proto v první polovině února 
zúčastnili ve Škoda Muzeu  dalšího společného jed-
nání primátorů statutárních měst, kteří v současném 
období realizují Integrovaný plán rozvoje území 
(IPRÚ).

Jednání se uskutečnilo pod záštitou a v prostorách 
firmy Škoda Auto, jejíž zástupci také nabídli pomoc- 
nou ruku při řešení současných, ale i budoucích 
problémů spojených s vyjednáváním podoby evropské 
politiky soudržnosti. Jednání se zúčastnili političtí 
představitelé statutárních měst Mladá Boleslav, 
Liberec, Karlovy Vary, České Budějovice a Jihlava 
a dále pak zástupci Svazu měst a obcí ČR, pod jehož 
hlavičkou probíhá vzájemná spolupráce. Předmětem 
jednání bylo představení nástroje IPRÚ pro současné 
období, a to z důvodu, že po loňských podzimních ko-
munálních volbách došlo k obměně vedení některých 
měst. Druhá polovina jednání byla poté věnována 
diskuzi o budoucí podobě integrovaných nástrojů po 

roce 2020. V závěru se všichni zúčastnění shodli, že 
podobná jednání mají smysl a že i nadále budou tato 
města vystupovat jednotně a problémy řešit společně.

„Musím potvrdit, že když města dokáží vzájemně 
spolupracovat a vystupovat jednotně, je to i ze strany 
centrálních orgánů vnímáno velmi pozitivně. Při 
realizaci současného IPRÚ musíme aktivně prosazo-
vat zájmy měst a společnými silami čerpat přislíbené 
prostředky. Jedině tak budeme mít v tom budoucím 
období silnou vyjednávací pozici. Do budoucna 
nás čeká ještě velké množství práce, kterou bereme 
jako výzvu. Předpokládám, že se i nadále se budeme 
potkávat a společně diskutovat budoucí podobu ev-
ropských dotací,“ řekl náměstek Jiří Bouška. Zároveň 
uvedl, že zatímco v současném období jsou projekty 
v rámci IPRÚ dotovány z EU ve výši 85 procent, 
v dalším programovacím období bude výše podpory 
nižší. Přesná výše podpory ze strany EU, ale také další 
podpory ze strany státu budou předmětem mnoha 
dalších jednání. Zcela zásadním úkolem také pro 
vedení města bude udržet stávající pozice a zůstat 
mezi statutárními městy, která budou moci využívat 
integrované nástroje i do budoucna.

Bývalý hotel Stefanie 
využijí matky s dětmi
Během února se do části areálu bývalého 
hotelu Stefanie na Štěpánce nastěhovaly 
klientky společnosti R-Mosty. Jedná se o matky 
s dětmi, které zde budou bydlet do doby, než 
bude opraven azylový dům v Nádražní ulici, 
v němž dosud sídlí. Rada města schválila  
smlouvu o pronájmu R-Mostům. Před 
nastěhováním klientek město v bývalém hotelu 
nechalo provést několik drobných stavebních 
úprav. Cílem bylo zajistit oddělený provoz části 
budovy s klientkami R-Mostů a zbylou část 
budovy, aby jej mohlo město případně využít 
souběžně pro jiné účely. 

Společnost R-Mosty, která provozuje azylový 
dům pro matky s dětmi, získala díky pomoci 
města dotaci na celkovou rekonstrukci svého 
objektu v Čejetičkách. Ta by měla trvat zhruba 
rok a půl, do té doby budou jejich klientky 
ubytovány v bývalém hotelu. „Celkem bu-
dou využívat plochu o rozměru zhruba 598 
metrů čtverečních, rada města pak schválila 
i nájemné, které bude činit 29 636 korun za 
měsíc, tedy 50 korun za metr čtvereční. Výši 
nájemného jsme samozřejmě stanovili sym-
bolickou s ohledem na to, že jde o sociální 
službu,“ vysvětlil primátor Raduan Nwelati. 
Od srpna 2020 by měl azylový dům opět fungo-
vat na původní adrese v Nádražní ulici. 
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jarní očista mladé Boleslavi
SO 9. 3. 8.00 
T. G. M. od kruhového objezdu 
přes nám. Republiky k Laurinově  

pO 11. 3. 7.00 
Nádražní od Pražské k mostu 
v Čejetičkách a parkoviště, Jaselská 
(od V. Klementa po Ptáckou)  

  13.00 
Parkoviště Slovanka za prodejnami 
u hřiště, Mjr. Frymla 

út 12. 3.  7.00 
Ptácká od ul. V Rokli ke kolejím, 
Sirotkova (od Laurinovy k  Mjr. Frymla 
+ přilehlé parkoviště), komunikace 
k býv. jatkám

  13.00 
Galetova, Sirotkova (od Mjr. Frymla 
k Čechově)

St 13. 3.  7.00 
Pod Skálou,  Laurinova (od 
V. Klementa k Dukelské), průjezdné 
komun. Slavoj

čt 14. 3.  7.00 
Laurinova od Dukelské k Jičínské, 
Tylova, Josefodolská a Ptácká 
(od Revoluční k V Rokli) 

   13.00 
Na Šafranici, Svatovítská, Chrást

pá 15. 3.  7.00 
Pezinská, Jiráskova (od Laurinovy 
k Mjr. Frymla + parkoviště u pneu), 
Slavoj i okolo ZŠ a MŠ

SO 16. 3.  8.00 
Jičínská (od Laurinovy ke kruhovému 
objezdu u Albertu)

pO 18. 3.  7.00 
Náměstí Míru a parkoviště 
u spořitelny, 9. května, V. Klementa 

(parkoviště před pojišťovnou), 
Bezručova (od V rokli po Palackého), 
Luční

   13.00 
Jana Roháče, Fibichova

út 19. 3.  7.00 
Parkoviště Komenského nám., 
Pivovarská, Masná, Štúrova, Pražská 
brána, Pražská 

  13.00 
Tovačovského, Vodkova

St 20. 3.  7.00 
K. Militké (a parkoviště u hotelu Zlatý 
kohout), Železná (a parkoviště před 
chovat. potřebami), Máchova

čt 21. 3.  7.00 
Smetanova, V. Klementa (parkoviště 
před Májem)

  13.00 
Parkoviště Pezinská (u č. p. 852–855), 
Štyrsova

pá 22. 3.  7.00 
Václavkova (průjezdné komun. 
a parkoviště od Na Radouči 
k U Stadionu – pravá strana), 
U Kasáren

SO 23. 3.  8.00 
V. Klementa (od T. G. M. k Bondy)

pO 25. 3.  7.00 
Novákova, Havlíčkova (parkoviště 

za odborem dopravy a komunikace),  
Nerudova

   13.00 
Parkoviště vedle restaurace Rozvoj, 
S. K. Neumana

út 26. 3.  7.00 
Komenského nám. (včetně parkoviště 
a okolí pošty), Laurinova (od V. 
Klementa k Havlíčkově)

  13.00 
Na Kozině (a za TŠ Zita), Táborská

St 27. 3.  7.00 
Krajířova, Bělská, Starofarní, 
Blahoslavova

čt 28. 3.  7.00 
Štyrsova – vrchní část rokle, Dolní 
Debř

  13.00 
V Rokli, Okružní, Na Vandrovce, 
komunikace za ČS Bartoš

pá 29. 3.  7.00 
Šmilovského, Sychrova

SO 30. 3.  8.00 
V. Klementa (od Bondy k Foru)

pO 1. 4.  7.00 
Parkoviště 17. listopadu naproti 
hydrantu, Krátká – parkovací stání

út 2. 4.  7.00 
17. listopadu (od Na Radouči 
k Havlíčkově), parkování mezi Krátkou 
a Erbenovou (č.p. 873–875)

  13.00 
Janáčkova, Dvořákova, parkoviště 
za T. G. M. (č.  p. 1071–1072) 

St 3. 4.  7.00 
B. Němcové (od V. Klementa 
k Palackého), Havlíčkova (od Jaselské 
k Laurinově)

zápisy do škol 
a školek
Na mladoboleslavských základ-

ních školách se zápisy dětí 
do prvních tříd pro příští školní 
rok uskuteční v pátek 5. a v sobotu 
6. dubna. V pátek to bude v časech 
od 14.00 do 17.00 hodin, v sobotu pak 
dopoledne, od 9.00 do 11.00 hodin.

K zápisu se dostaví každé dítě, které 
k 31. 8. 2019 dovrší 6 let věku. Děti, 
kterým bude šest od září do konce 
prosince 2019, mohou být přijaty na 
doporučení školského poradenského 
zařízení, a děti, které dovrší 6 let 
od ledna do konce června 2020, lze 
přijmout na doporučení školského 
poradenského zařízení a odborného 
lékaře. Zápisy do mateřských škol 
a k povinnému předškolnímu vzdělá- 

vání se budou konat ve čtvrtek 
2. května. K zápisu k povinnému 
předškolnímu vzdělávání se dostaví 
každé dítě, které k 31. 8. 2019 dovrší 
5 let věku. Zápisy do mateřských 
škol dětí mladších než 5 let budou 
probíhat podle kritérií stanovených 
ředitelkou či ředitelem mateřské školy. 
Zákonní zástupci dítěte mohou volit 
školu mimo stanovený školský obvod. 
Přednostně jsou ale přijímány děti 
s místem trvalého pobytu v obvodu 
školy, a to do výše povoleného počtu 
dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Podrobnosti k oběma zápisům 
uvedeme v dalších vydáních Bolesla-
vanu a také v aktualitách a v rubrice 
Školství na webu města.

Městská policie 
hledá nové 
zájemce
Městská policie Mladá Boleslav 
hledá nové spolupracovníky do 
svých řad. Pro nové posily městská 
policie nabízí stabilitu a finanční 
jistotu, náborový příspěvek 
150 000 Kč, čtyři dny placeného 
volna, pět týdnů dovolené, straven-
ky i služební byt. 

Požadavky na nové strážníky: 
občan ČR, starší 18 let, střední 
vzdělání s maturitou, tělesná 
a zdravotní způsobilost, bez- 
úhonnost a spolehlivost. Výběrové 
řízení se skládá z personální a zdra-
votní části, fyzické testy se zde 
nedělají. Zájemci se mohou osobně 
hlásit v budově městské policie 
na adrese Palackého 68, Mladá 
Boleslav v pracovní dny od 7.00 
do 8.00 u zástupce ředitele. 
Podrobnější informace najdete 
na www. mpmb.cz.

Začínají opět 
farmářské trhy
Letošní sezona mladoboleslavs-
kých farmářských trhů začne 
v pátek 29. března. Trhy probíhají 
na Staroměstském náměstí každý 
pátek až do Vánoc v čase od 7.30 
do 13.00 hodin a jsou organizo- 
vány ve spolupráci se statutárním 
městem Mladá Boleslav.  

Přijďte si nakoupit čerstvé 
potraviny přímo od zemědělců 
a výrobců a zažít příjemnou at-
mosféru oživlého Staroměstského 
náměstí. Pro aktuální informace 
o dění na trhu a sortimentu sleduj- 
te stránky www.trhyfarmarske.cz  
a facebookový profil Pojizerské 
farmářské trhy. 

Pokud máte zájem na trhu 
prodávat své přebytky ze zah-
rádky nebo výrobky, kontaktujte 
organizátory na telefonním čísle 
602 100 470 nebo e-mailu  
trhyfarmarske@gmail.com. 

V březnu začíná jarní očista ulic.
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představujeme školy
Základní škola Mladá Boleslav, Komenského 
náměstí 76, příspěvková organizace
Škola se nachází ve staré části Mladé 

Boleslavi. Má dvě budovy obklopené 
zelení parku Komenského náměstí. 
Dopravní spojení je zajištěno stanovišti 
MHD, která je z obou budov vzdálená 
pouhých pár desítek metrů. Je úplnou 
základní školou, která poskytuje vzdělání 
přibližně 370 žákům v 1.–9. postupném 
ročníku. Jak budova, tak škola patří mezi 
nejstarší instituce ve městě.

Budova č. p. 76 je součástí traktu 
budovy magistrátu města a je určena 
pro žáky 2. stupně ZŠ. Ve vzdálenosti asi 
sto metrů je budova č. p. 117, která je 
určena pro žáky 1. stupně ZŠ.  

V roce 1993 vznikl za podpory města 
projekt na školu pro děti se specifickými 
poruchami učení. V prvních letech 
projektu byly naplňovány těmito dětmi 
jen ročníky na I. stupni a docházelo 
k postupnému vytlačování klasických 
tříd. Dnes jsou ve škole výhradně třídy 
pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Náplň výuky se neliší od 
klasické ZŠ, ale pouze metody a formy 
práce se žáky jsou na specializované 
úrovni. Velkým rozdílem je počet žáků 
ve třídách, který se snažíme udržet na 

maximálním počtu 14. Z toho vyplývá, 
že vyučující má větší možnosti indi-
viduálního přístupu k žákovi.

Výuka probíhá na 1. stupni v 1.–3. 
(na 2. stupni ve 2.–5.) paralelních 
třídách v ročníku. Na 1. stupni jsou 
první třídy specializované na žáky 
s vadami řeči a od 3. ročníku 1. stupně 
pak na žáky s SPV. V současnosti jsme 
jediná škola v Mladé Boleslavi, která 
využívá metodu Sfumato ke kvalitní 
výuce čtenářských dovedností. V rámci 
školního vzdělávacího programu 
pokračujeme v započaté tradici školy 
a své služby stále rozšiřujeme.

Mateřská škola Pampeliška
Mateřská škola Pampeliška vznikla 

sloučením dvou mateřských škol 
– Pampelišky a Berušky, v roce 2003. 
Historie obou budov je samozřejmě 
delší. Pavilon Pampeliška oslaví letos 
60. výročí od svého otevření. Budova 
pavilonu Pampeliška je patrová cihlová 
stavba v centru města s velikou zahra-
dou. Pavilon Beruška je v provozu od 
roku 1976, v loňském roce byla budova 
zateplena, byla uvedena do provozu re-
kuperace budovy a kuchyň školy je vy-
bavena novým zařízením. Budovy MŠ 
jsou od sebe vzdáleny asi 400 metrů.

V každém pavilonu jsou čtyři věkově 
smíšené třídy, pro děti od 3 do 7 let, 
celková kapacita školy je 212 dětí. Peda-
gogický personál je plně kvalifikovaný. 

Provozní doba MŠ je od 6.30 do 
16.30 hodin. Školné je ve výši 400 ko-
run měsíčně, děti v posledním ročníku 
před zahájením povinné školní docház-
ky a děti s odloženou školní docház-
kou školné neplatí. Částka úplaty za 
školní stravování činí 33 Kč/den pro 
věkovou kategorii 3–6 let, 36 Kč/den 

pro věkovou kategorii 7–10 let (děti 
s odloženou školní docházkou). Provoz 
o vedlejších prázdninách je upraven 
po dohodě s rodiči, v době letních 
prázdnin je MŠ v provozu zpravidla dva 
týdny.  

Výchovně vzdělávací práce probíhá 
podle vypracovaného školního 
vzdělávacího programu Jaro, léto, pod-
zim, zima – v Pampelišce je nám prima. 
Převažuje hra, prioritou je prožitkové 
činnostní učení.

KONtAKty:
Název: Základní škola Mladá 
Boleslav, Komenského nám. 76, 
příspěvková organizace

Adresa: Komenského nám. 76, 
293 01 Mladá Boleslav

Telefon: 326 321 572

Ředitel: Mgr. Václav Kolman 

E-mail: vaclav.kolman@1zsmb.cz

Web: www.1zsmb.cz

KONtAKty:
Název: Mateřská škola Pampeliška 
Mladá Boleslav, Nerudova 797, 
příspěvková organizace
Adresa: MŠ Pampeliška,  
Nerudova 797,  
293 01 Mladá Boleslav
Ředitelka školy:  
Bc. Irena Homolková 
Tel.: 326 733 427, 721 012 350
E-mail: mspampeliska@quick.cz
Web: www.ms-pampeliska.cz

Škola se nachází v blízkosti parku na Komenského náměstí.

Vstup do mateřské školy Beruška. 
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Pracovník úklidu - Mnichovo Hradiště | Oddělení následné péče Mnichovo Hradiště
• dlouhodobá a stabilní práce, moderní pracovní prostředí
• plný i částečný úvazek, nástup možný ihned nebo po dohodě

Prodavač/ka - nemocniční kiosek
• vyučení nebo zaučení v oboru výhodou, celý úvazek, nástup možný ihned nebo po dohodě
• jednosměnný provoz, po-pá 4:30–13:00, 7:30–16:00, so-ne 11:00–15:00

Řidič zdravotní dopravní služby
• řidičský průkaz skupiny B, kurz řidiče zdravotní dopravní služby výhodou (případně absolvování 

kurzu během pracovního poměru podmínkou)
• dobrá fyzická kondice, třísměnný provoz, nástup možný ihned nebo po dohodě

Pracovník úklidu
• dlouhodobá a stabilní práce, moderní pracovní prostředí
• plný i částečný úvazek, nástup možný ihned nebo po dohodě
Technik správy a údržby technické mapy | Provozně - technický odbor
• technická podpora činností zajišťujících údržbu a rozvoj majetku nemocnice
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou v oboru stavebnictví
• znalost SW Autodesk, AutoCAD nebo AutoCAD Map výhodou
• celý úvazek, nástup možný ihned nebo po dohodě

Pracovnice nemocničního kiosku
• dlouhodobá brigáda pro časově � exibilního uchazeče
• občasný zástup za nemoc nebo dovolenou, nepravidelně, DPP, DPČ, nástup možný ihned

Nabízíme vám
• stabilní a atraktivní práci, podporu v dalším vzdělávání
• nadstandardní zdravotní péči pro vaše rodinné příslušníky
• 5 týdnů dovolené, zvýhodněné stravování, vlastní rekreační zařízení, lepší podmínky pro ženy 

s malými dětmi

Kontakt na personální oddělení: 
Alena Haibliková – alena.haiblikova@onmb.cz, tel. 727 969 043
www.klaudianovanemocnice.cz 

Hledáme nové kolegy!
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Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
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Na radnici besedovali 
obyvatelé Michalovic
Na letošní první setkání vedení 

města a obyvatel příměstských 
částí Mladé Boleslavi přijeli 13. února 
debatovat obyvatelé Michalovic, 
k dispozici jim byl primátor města 
Raduan Nwelati, zástupci jednotlivých 
odborů i společností města včetně 
firmy Compag nebo nový předseda 
komise pro příměstské části Přemysl 
Sezemský. Mluvilo se o nezbytných 
opravách komunikací a chodníků 
v této části města, plánovaných 
novinkách v městské autobusové 
dopravě, zajištění rozšíření železničního 
podchodu v Podlázkách i o vybudování 
multifunkčního sportovního hřiště, 
které zde obyvatelům chybí.

Jak řekl primátor, na změnu linek 
MHD a také na vznik nových spojů, 
které budou zajíždět do jednotlivých 
příměstských částí včetně Michalovic, 
má město letos v rozpočtu připravené 
peníze. Nyní bude odborná firma 
posuzovat plán změn MHD. Pokud vše 

půjde podle plánů, už v létě letošního 
roku by mohly autobusy jezdit podle 
nových tras i jízdních řádů.

Michalovice jsou nejen nejmladší 
příměstskou částí města, ale také nej- 
rychleji se rozvíjející, bytová výstavba 
za poslední roky zde byla opravdu 
dynamická. I proto tu město aktuálně 
prakticky dokončuje novou školku 
a plánuje multifunkční sportoviště, 
které je ovšem závislé na odkupu 
pozemku od soukromého majitele. 
Nicméně navýšení počtu obyvatel 
s sebou nese i některá negativa, mezi 
něž patří počet aut parkujících na 
ulicích. To je problém, který zdejší 
obyvatele trápí nejvíc. 

„Jsme rádi, že zde vznikla zóna 
s maximální povolenou rychlostí 
30 kilometrů v hodině a předností 
zprava, to dopravu opravdu zklidnilo. 
Nicméně hledáme způsob, jak našim 
sousedům, především těm novým, 
vysvětlit, že se v této čtvrti opravdu 

na komunikacích parkovat nesmí 
a nedá. Každý z nich má na svém 
pozemku místo, kde může parkovat, 
případně garáž, a veškerá nová 
výstavba byla kolaudována s tím, 
že stání auta si musí každý zajistit 
na vlastním pozemku. Bohužel to 
málokdo respektuje,“ popsal situaci 
Jindřich Zítka, jeden ze zástupců 
michalovických obyvatel. 

Na besedě se rozhodlo, že vznikne 
leták, který zdejší obyvatelé dostanou do 
schránky a který o této skutečnosti bude 
informovat. Do budoucna se pak na 
kontrolu dodržování zákazu parkování 
na ulicích zaměří i městská policie. 

V Michalovicích by také měla být 
instalována informační tabule, která 
bude zpravovat o důležitých událostech 
a chystaných akcích, které se jich 
bezprostředně dotýkají, ať už jde o již 
zmíněné parkování, termíny úklidu 
ulic, sečení trávy, nebo mimořádné 
přistavení kontejnerů na odpad.

Vraky 
vozidel jsou 
odstraňovány 
v souladu 
se zákony 

Městská policie mimo jiné řeší 
i problémy s vraky vozidel. 
Například během roku 2018 
bylo zjištěno celkem 45 vraků, 
z toho jeden se nacházel mimo 
území města. Po výzvě městské 
policie majitelé odstranili 23 vraků, 
dalších pět odstranily smluvně 
najaté firmy a 16 zbývá odstranit 
v roce 2019 po uběhnutí záko-
nem určené lhůty. Z roku 2017 
byla převedena upozornění 
na tři zjištěné vraky, které byly 
odstraněny po uplynutí zákonem 
určených lhůt v roce 2018.

Definice vraku je uvedena 
v novele zákona o pozemních 
komunikacích z roku 2015. Vrak 
je podle zákona silniční vozidlo,  
které je pro závady v technickém 
stavu zjevně technicky nezpůso- 
bilé k provozu na pozemních 
komunikacích a obnovení 
způsobilosti by si vyžádalo 
výměnu, doplnění nebo opravu 
podstatných částí mechanismu 
nebo konstrukce silničního 
vozidla. Z toho plyne, že k vy-
lepení a následnému odstranění 
z komunikace dlouhodobě 
odstaveného vozidla (vraku) již 
nepostačí chybějící registrační 
značka (RZ) ani značná koroze. 
Pokud se nepodaří zjistit majitele 
odstaveného vozidla (na vozidle 
chybí RZ), vydá správní orgán 
rozhodnutí veřejnou vyhláškou, 
která musí být vyvěšena na 
úřední desce nejméně po dobu 
15 dnů. Po uplynutí zákonné 
lhůty 2 měsíců od nabytí právní 
moci rozhodnutí o uložení povin-
nosti vrak odstranit zajistí vlastník 
a správce pozemní komunikace 
předání vraku k ekologické 
likvidaci.

vrch. pol. rada Tomáš Kypta,  
ředitel MP

Využívejte 
k platbám 
platební 
terminály  
Statutární město Mladá Bole-
slav loni investovalo jednak do 
platebních terminálů na některých 
pracovištích, ale také do platebních 
samoobslužných automatů, které 
jsou umístěny v budovách magis-
trátu na Komenského náměstí 61 
a v Havlíčkově ulici č. 1307 (odbor 
dopravy). Na automatech lze platit 
v hotovosti i kartou.

Budeme rádi, pokud budete 
v co největší míře využívat pro svůj 
komfort buď platebních terminálů, 
nebo platebních automatů. Vyhnete 
se tak frontám na pokladnách 
v našich správních budovách. 
V případě potřeby se můžete 
poradit ohledně obsluhy platebního 
automatu se zaměstnanci po-
datelny (případně v kanceláři č. 111) 
v budově Komenského náměstí 61 
a v 1. patře budovy v Havlíčkově 
ulici č. p. 1307. Od května 2018, 
kdy se začaly využívat platební au-
tomaty, bylo jejich prostřednictvím 
zaplaceno bezhotovostně celkem  
1 082 519 korun a v hotovosti 
3 040 914 korun.

Věříme, že budete při využívání 
platebních automatů i terminálů 
spokojeni. 

Ing. Marie Zajíčková,  
tajemnice magistrátu

Odbor školství 
vede Petr Dostál
dlouholetý Vedoucí odboru ŠkolstVí, kultury a tělovýchovy Václav Kalát 
odešel po 11 letech v této funkci do penze a novým vedoucím odboru se na základě 
výběrového řízení od 1. února stal Mgr. Petr Dostál. Ten po absolvování vysoké školy 
a vojenské služby působil od roku 2000 až donedávna na Gymnáziu Dr. Josefa 
Pekaře jako pedagog a posléze i jako zástupce ředitele. V prvních týdnech v nové 
funkci na magistrátu se především musel seznámit s celým odborem a jeho širokým 
záběrem. Za jeden z hlavních základních úkolů v oblasti školství považuje stabilizaci 
pedagogických pracovníků na školách, zvýšení motivace těch stávajících i přilákání 
mladých adeptů s novými nápady i energií. Stejně tak by rád více zapojil mladou 
generaci do oblasti kultury, zvýšil jejich zájem o kulturní dění i podpořil jejich snahy 
o vlastní projekty například v podobě různých festivalů a podobně. 
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Výroba modelu 
Škoda Scala začala
V hlavním výrobním závodě 

společnosti Škoda Auto v Mladé 
Boleslavi v únoru sjel z linky první 
vůz Škoda Scala. První vozy dorazí 
k zákazníkům v České republice 
v průběhu května letošního roku. Scala 
bude první evropský model značky, který 
ponese uprostřed na pátých dveřích 
nápis Škoda. Předseda představenstva au-
tomobilky Bernhard Maier říká: „Novým 
modelem Škoda Scala otevíráme novou 
kapitolu vozů kompaktní třídy. Jedná se 
o zcela nový vůz, který ve třídě výrazně 
posouvá měřítka v oblasti technologií, 
bezpečnosti a designu.“ 

Scala je prvním modelem značky, 
který využívá platformu MQB-A0 
koncernu Volkswagen. Ta umožňuje 
uplatnění inovativních asistenčních 
systémů z vozů vyšších segmentů a zajistí 
ještě vyšší úroveň bezpečnosti a po-
hodlí ve třídě kompaktních vozů. Vedle 
asistenta pro jízdu v jízdních pruzích 
nabízí Škoda pro model Scala například 
asistenta změny jízdního pruhu, asistenta 

pro vyjíždění z parkovacího místa či 
adaptivní tempomat. Zákazníci si budou 
moci vybírat z pěti motorů. Vedle tří 
benzinových motorů je k dispozici 
i jeden agregát TDI. Zemním plynem 
poháněná varianta bude následovat 
později v průběhu letošního roku. 
Nabídka motorizací pokrývá výkonové 
spektrum od 66 kW (90 k) až po 110 kW 
(150 k). Všechny agregáty jsou tur-
bodmychadlem přeplňované motory 
s přímým vstřikem paliva splňující emis-
ní normu Euro 6d-TEMP. Kromě toho 
disponují systémem start-stop a rekuper-
ací brzdné energie. On-line konfigurátor 
je zájemcům již nyní k dispozici. 

Škodovka 
testuje dobíjecí 
infrastrukturu
Škoda Auto se intenzivně připravuje 

na požadavky éry elektromobility 
ve svých závodech i jejich okolí. V roce 
2018 investovala česká automobilka 
3,4 milionu eur do výstavby interní 
dobíjecí infrastruktury v hlavním 
výrobním závodě v Mladé Boleslavi. 
Z toho 1,65 milionu eur směřovalo do 
modernizace a rozšíření elektrické sítě 
a dalších 1,75 milionu eur do instalace 
více než 300 dobíjecích bodů, které jsou 
již intenzivně využívány ve zkušebním 
provozu za účelem další optimalizace 
dobíjecí infrastruktury i času dobíjení. 
Automobilka tak vytváří podmínky 
pro elektrické vozy značky Škoda, které 
budou představeny již v letošním roce. 
Dobíjecí infrastrukturu v areálech 
společnosti již testují oddělení tech-
nického vývoje, řízení kvality, prodeje 
a výroby. Automobilka v příštích letech 

plánuje výstavbu dobíjecí infrastruktury 
i mimo areál závodu. Společně s energe-
tickou společností Ško-Energo, která pro 
společnost Škoda Auto již více než 20 let 
dodává energii, a také s městem chce 
automobilka připravit Mladou Boleslav 
na éru elektromobility a přeměnit ji ve 
Smart City. 

V letošním roce uvede společnost 
Škoda Auto na trh první modely 
s elektrifikovaným pohonem. Prvním 
bude Škoda Superb s plug-in-hybridním 
pohonem, následován plně elektrickou 
verzí vozu Škoda Citigo. V roce 2020 
pak bude zahájena výroba sériové verze 
studie Škoda Vision E. V rámci Strategie 
2025 investuje firma v příštích čtyřech 
letech dvě miliardy eur do vývoje 
elektrických vozů a nových služeb, sou-
visejících s mobilitou. Jedná se o největší 
investiční program v historii společnosti.

Aktuaity
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102leté Boženě Kieslové 
poblahopřál náměstek Marek
V současné době nejstarší obyvatel-

ka Mladé Boleslavi Božena Kieslová 
oslavila v neděli 3. února již 102. naro-
zeniny. K tomuto mimořádnému jubileu 
jí přišel do jejího bytu v Bezručově ulici 
o čtyři dny později popřát náměstek 
primátora Daniel Marek s dalšími 
zástupci magistrátu. Jménem vedení 
města jí také předal květiny, dárkový 
koš, pamětní list a také nedávn vydanou 
knihu o Mladé Boleslavi.

Oslavenkyně míní, že k její 
dlouhověkosti určitě přispělo to, 
že nikdy nekouřila, nepila alkohol 
a především byla pohodové povahy 
a často a ráda se smála. To platí i dnes, 
drobná žena je pořád usměvavá a plná 
elánu. Ven už sice nechodí, ale stále se 
o různé věci aktivně zajímá. Sleduje 
televizi, hodně luští křížovky i sudoku, 
čte časopisy. Má i dobrou paměť. „Tuhle 
jsem si na něco vzpomněla, jak je všude 
hodně sněhu. To mi říkala maminka, že 
když jsem se narodila, tak tady bylo tolik 

sněhu, že to museli nakládat na vozy 
a odvážet do Jizery,“ řekla paní Kieslová. 

Dětství prožila v Podolci, později žila i 
v Dubcích, poté v blízkosti nemocnice  
a poslední více než půlstoletí žije v bytě 

v Bezručově ulici. Přežila již svoji mladší 
sestru a také mladšího syna, zatímco 
druhý syn i se ženou ji všestranně 
pomáhají. Navštěvují ji, obstarávají 
potřebné nákupy, vyzvedávají léky 

a pomohou i v domácnosti. Denně sem 
ve všední dny také docházejí pečovatelky 
z organizace Spokojený domov. Paní 
Kieslová má kromě vnuka žijícího 
v Americe i dva pravnuky. 

Paní Kieslová je pořád plná života. 
Opět potvrdila, že má velmi ráda sladké, 
s chutí si svá jídla osolí, každý den již 
65 let pije černou kávu. 

V mládí nejdříve pracovala v tiskárně 
hedvábí, za války v prádelně a pak pra-
covala v automobilce. Ráda vzpomíná 
na časy, kdy ve své chatě v Drhlenech 
nad rybníkem trávila krásné chvíle 
i s dorůstajícími dětmi a chodili do 
okolních vesnic na taneční zábavy. 
Dosud jí v obývacím pokoji visí na stěně 
obraz Drhlenského rybníka z roku 1935.

Paní Kieslová je v současné době 
nejstarší obyvatelkou v Mladé Boleslavi. 
Druhým nejstarším občanem je 101letý 
Jaroslav Pažout a další čtyři občané by 
měli dosáhnout stovky během letošního 
roku.

Aktuality

oslaVenkyně božena kiesloVá s náměstkem primátora Danielem Markem.

Lidé na hradě uctili 
památku obětí holocaustu
pietní akce V režii Muzea Mladoboleslavska se konala v sobotu 27. ledna na 
mladoboleslavském hradě v Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům 
proti lidskosti. Součástí akce, které se zúčastnila i náměstkyně primátora Miro-
slava Kašpárková, bylo čtení jmen všech židovských občanů, kteří byli internováni 
a svezeni do prostor mladoboleslavského hradu a odtud byli ve dvou transportech 
odvezeni z boleslavského hlavního nádraží do Bohušovic nad Ohří, odkud šli pěšky 
do Terezína. Většina z nich byla potom z terezínského ghetta transportována dále na 
východ do likvidačních koncentračních táborů – především do Osvětimi. Z více než 
tisíce transportovaných z Mladé Boleslavi se jich zpět vrátilo zhruba jen třicet.
Pietní akt začal krátkým úvodem ředitelky muzea Kateřiny Jeníčkové a náměstka 
středočeské hejtmanky Karla Horčičky. Mezi desítkami lidí, kteří se zúčastnili 
veřejného čtení jmen u památeční desky na objektu státního archivu, byli také bývalý 
senátor a historik Jaromír Jermář, herec Martin Hrubý, bývalý ředitel muzea a historik 
Luděk Beneš, pracovníci muzea a dalších kulturních institucí i škol, novináři, studenti 
i mnozí další občané. 

V templu byla již 
podruhé akce Hromnice
V sobotu 2. února se stal městský palác Templ již podruhé dějištěm akce 
Hromnice. Návštěvníci se mohli dozvědět o historii tohoto svátku blížícího se jara, 
ale vyzkoušet si i celou řadu zajímavých činností. Na zájemce čekalo sázení jarních 
cibulovin, malování květináčků, tajemná stezka po stopách předjarních rituálů 
u Keltů, Germánů a Slovanů, výtvarné dílny, zdobení svíček „hromniček“, vlastnoruční 
výroba dřevěných hraček i malování papírových masek. Nechyběly zde drátované 
objekty a dekorace, figurky ze sena, zápichy z korálků, ptáčkové z vlny nebo papíru, 
malování keramických květin, tupování kresby dubu – symbolu slovanského boha 
blesků a hromů Peruna, i zdobení perníčků. Hromnice byl pro naše předky obdobím 
očekávání příchodu jara. Lidé věřili, že v tento den se střetává magická síla zimy 
s jarem. Jaro znamenalo obnovu života země a všeho, co na ní rostlo a žilo. Slované 
uctívali únor jako měsíc boha Peruna, který byl bohem blesků a hromů. Odtud je 
i český název Hromnice. Na podzim Perun zamyká bránu světa a v únoru ji otevírá 
prostřednictvím prvního jarního deště a bouřky. Pro všechny končiny a kultury je 
společné, že Hromnice jsou obdobím příchodu jara, kdy se prodlužuje den, vrací 
světlo a teplo. Na přelomu ledna a února se probouzejí kořeny rostlin a rodí se 
první mláďata, zejména jehňata. Symbolem Hromnic jsou sněženky, které v tu dobu 
kvetou, a lidé věřili, že jejich květy očišťují domov.
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Ve školce Vandrovka 
vzniká neobvyklá zahrada
Mateřská škola Vandrovka se 

úspěšně zabývá projektovou 
činností již od roku 2013 s cílem 
aktivního hledání doplňkových zdrojů 
financování vlastních projektů, které 
jsou součástí dlouhodobé koncepce 
rozvoje školy. Nově vznikající projekt 
s názvem Zahrada v přírodním stylu 
MŠ Vandrovka bude z 85 % financován 
díky podpoře Státního fondu životního 
prostředí ČR. Jedná se o podporu ve 
formě dotace v celkové výši 391 203 Kč. 
Míra financování projektu ze státního 
rozpočtu závisela na posouzení splnění 
podmínek Národního programu 
Životního prostředí. 

Záměrem plánovaných zahradních 
úprav je vytvořit atraktivní „přírodní 
učebnu“ uprostřed městské zástavby 
a budovat tak u dětí přirozeně kladný 
vztah k přírodě. Na základě pro-
jektu architekta a ekopedagoga Jana 

Cindra vzniká inspirativní prostředí 
s příležitostmi k volné hře, zahrada, 
ve které může dítě naslouchat, ochut-
nat, přivonět, ohmatat, pozorovat 
– místo, kde se všemi smysly zapojuje 
do aktivního zkoumání a poznávání 
přírodních dějů. Přímé pozorování 
a aktivní zapojení do činností v zahradě 
povede děti k hlubokému a osobnímu 
prožitku. Zahrada bude členěna do 
několika tematických částí, které na sebe 
budou volně navazovat: vrbové chýše, 
džungle, tvořivá hromada, syslí nora, se-
dací spirála s ohništěm, jedlý plot, zele-
ninová a bylinková zahrádka, akátové 
herní prvky na volné ploše, domeček se 
sušárnou na bylinky, taktilní chodníček, 
ptačí hrátky či hmyzí domek s motýlím 
záhonem. Nové pojetí zahrady poskytuje 
mnoho variant, jak využívat čas venku. 
Využívání zahrady pomůže u dětí 
rozvíjet a podporovat fyzickou pohodu, 
zlepšovat tělesnou zdatnost i rozvíjet 
představivost při volné tvořivé hře. 
Projekt je realizován od září 2018 do 
listopadu 2019, jeho udržitelnost je dále 
zajištěna zřizovatelkou MŠ.

Hana Melcrová, projektový manažer

V únoru proběhl opět 
Národní týden manželství

Budovaná tradice projektu Národního 
týdne manželství organizovaného 

v Mladé Boleslavi má za sebou sedmý 
ročník. Letos se pod záštitou náměstka 
primátora Daniela Marka konal ve 
společenském domě Lávka ve dnech 
11. až 14. února. Podle organizátorů 
i odezvy návštěvníků byl úspěšný. 

K oslovení veřejnosti přijal pozvání 
pražský psycholog a manželský poradce 
Jeroným Klimeš. Dvouhodinový seminář 
s názvem Muži a ženy jsou dva různý 
živočišný druhy, aneb v čem se liší 
a proč to skřípe, přitáhl pozornost zcela 
zaplněného sálu Lávky s vyváženou účastí 
přítomných párů mužů a žen. To potvrdi-
lo skutečnost, že lidé mají zájem o trvalé 
a harmonické soužití a jsou pro to 
ochotni i něco udělat. I nabídka roman-
tické večeře pro páry se sešla se zájmem 
veřejnosti. Je nám povzbuzením, že od 
všech přítomných párů zazněla chvála 

nejen na prostředí, kde večeře probíhala, 
ale i na připravené menu, které pro nás 
zajistil pan Uhrin z epicentra zdraví Eden 
v Lipníku u Benátek. 

Naší každoroční nabídkou v rám-
ci Národního týdne manželství se 
snažíme i zde, v Mladé Boleslavi, přispět 
k pozitivnějšímu pohledu na manželství 
s tím, že pro dobré a spokojené 
manželství musí člověk samozřejmě také 
něco udělat. Někteří z účastníků, kteří žijí 
v manželství několik desetiletí, potvrdili 
svými slovy, že péče o manželství jim 
stála za to. Proto také nabídka konzultace 
a pomoci v řešení vztahových problémů 
v manželství a rodině ze strany pastora 
Lávky zůstává v platnosti celoročně, a ne-
jen v týdnu manželství. Kontakt je možné 
získat na webu Společenského domu 
Lávka v MB. Děkujeme Magistrátu města 
MB za finanční podporu NTM. 

Za organizátory Pavel Přibyl

Akce / školství

z přednáŠky Jeronýma Klimeše na Lávce.

přírodní učebna vzniká v MŠ Vandrovka.

příběhy našich sousedů
Závěrečná prezentace projektu 

Příběhy našich sousedů v Mladé 
Boleslavi se uskuteční ve středu 
27. března od 15:30 v aule mladobole-
slavské obchodní akademie. Žáci 
a studenti z šesti mladoboleslavských 
základních a středních škol představí 
veřejnosti osm pamětníků. Natočené 
vzpomínky byly zpracovány jako 
rozhlasové či videoreportáže. Rozhla-
sové reportáže se natáčely v Signál rádiu 
v Mladé Boleslavi. Videoreportáže si 
vytvářeli přímo členové týmů po konzul-
taci s odborníkem z Post Bellum. 

Zpovídané osobnosti svým 
vyprávěním provedly naslouchající 
členy žákovských a studentských týmů 
událostmi od 2. světové války přes dusná 
50. léta, sovětskou okupaci roku 1968 až 
po převrat v roce 1989. Holocaust, vy-
hazov profesora z gymnázia, dekorování 
sochy V. I. Lenina baťohem, zachycení 
průběhu sovětské okupace v Mladé Bole-
slavi fotoaparátem a pozdější výslechy na 
Státní bezpečnosti, skautování navzdory 
zákazům činnosti. 

Jan Jelínek se se svým bratrem 
a maminkou ukrývali po celou válku 
u dědečka, aby nemuseli odjet do 
Terezína. Ariana Petrová se se souro-
zenci ocitla v dětském domově poté, 
co jejího tatínka – profesora mladobole-
slavského gymnázia – v roce 1950 vy-
hodili a maminku zavřeli do kriminálu. 
Jiří Krouský poznal na vlastní kůži 
vystěhování z rodného statku, ale také 
solidaritu a přátelství lidí ze sousední vsi. 

Jaroslav Horáček, Václav Kuntoš, Karel 
Šulc a František Staněk osobně a velmi 
zblízka pozorovali průběh sovětské 
okupace a její následky. Jaroslav Šebek 
se nevzdal a s kamarády zůstali věrni 
ideálům skautingu i v době normali-
zace. Projekt Příběhy našich sousedů 
se do Mladé Boleslavi vrátil po dvou 
letech. Zajišťuje jej o. p. s. Post Bellum 
za finanční podpory města Mladá Bole-
slav a Středočeského kraje.

Příběhy našich sousedů je největší 
vzdělávací projekt Post Bellum. 
Je určen pro žáky osmých a devátých 
tříd základních škol a běží už sedmým 
rokem. Týmy dětí se v něm učí poznávat 
naši moderní historii tak, jak je to 
baví – vyzpovídají pamětníka, natočí 
o jeho příběhu rozhlasovou nebo video- 
reportáž, jdou do archivu, vyhledávají 
si informace a svou práci prezentují před 
publikem. 

V současnosti se tento projekt koná 
celkem na 26 místech po celé České 
republice. Od roku 2012 do ledna 
2019 se do projektu Příběhy našich 
sousedů  zapojilo v 86 městech  už 
661 základních a středních škol. Díky 
tomu se tak už přes 4200 žáků a studentů 
z tisícovky týmů mohlo naučit, jak 
natočit a zdokumentovat příběh 
pamětníka. Za sedm let existence pro-
jektu mladí dokumentaristé zaznamenali 
tisíc životních osudů. 

Michal Šimek – koordinátor projektu,  
e-mail: michal.simek@postbellum.cz, 

mob. 608 718 898   
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pobočka centra 
pro podporu integrace cizinců
V září 2018 byla v Mladé Boleslavi 

zřízena jedna z poboček Centra 
pro podporu integrace cizinců, což je 
organizace zřízená Správou uprchlic- 
kých zařízení Ministerstva vnitra a není 
totožná s centrem pro integraci cizinců, 
které v Mladé Boleslavi působí již řadu 
let, ale je neziskovou organizací. Koncept 
Center na podporu integrace cizinců 
tvoří komplexní síť v rámci celé repub-
liky, která zajišťuje realizaci integrační 
politiky ČR ve vztahu k cílové skupině 
cizinců, kteří jsou z tzv. třetích zemí 
(mimo EU) a legálně dlouhodobě nebo 
trvale pobývají na území ČR.

Zřízení Centra pro podporu integrace 
cizinců (CPIC) ve Středočeském kraji 
si vyžádala aktuální situace, vzniklá 
v souvislosti se zaměstnáváním a in-
tegrací cizinců na území celého kraje. 
Kromě Mladé Boleslavi se ve středních 
Čechách pobočky CPIC nacházejí 
ještě ve městech Kladno, Kutná Hora, 
Benešov a Příbram. Středočeský kraj 
byl posledním krajem, kde regionální 

integrační centra doposud nepůsobila, 
což je poněkud paradox vzhledem 
k přítomnosti druhého nejvyššího 
počtu cizinců v zemi hned po Praze. 
V současné době tak centra fungují 
ve třinácti krajích. Hlavním úkolem 

CPIC je důkladné sledování situace 
a zprostředkování výměny informací 
mezi zaměstnavateli, obcemi a dalšími 
státními institucemi, jako jsou krajské 
úřady, cizinecká policie, státní a městská 
policie, úřady práce, finanční úřady, 

živnostenské úřady atd. Centra navíc 
pro cizince organizují sociální a právní 
poradenství, kurzy českého jazyka či 
sociokulturní kurzy usnadňující jejich 
začlenění a bezproblémové fungování 
ve většinové společnosti. Ve spolu-
práci s cizineckými komunitami pak 
centra pro širokou veřejnost pořádají 
vzdělávací, kulturní a sportovní akce.

V Mladé Boleslav CPIC spolupracuje 
zejména s magistrátem města, státní 
a městskou policií, společností Škoda 
Auto, cizineckou policií, úřadem práce, 
finančním úřadem, živnostenským 
úřadem a agenturami práce. Cílem je za-
jistit lepší výměnu informací a podávání 
podnětů na přijímání opatření reagu-
jících na aktuální potřeby v oblasti inte-
grace cizinců. V souvislosti s aktuální sit-
uací na trhu práce a trvajícím nárůstem 
zaměstnávání cizinců patří mezi velké 
úkoly CPIC také komunikace a spolu-
práce se zaměstnavateli a koordinace této 
situace. Cílem je prevence negativních 
jevů, přinášejících napětí mezi cizinci 
a většinovou společností, které s sebou 
přináší nezvládnutá integrace.

CPIC pro Středočeský kraj, pracoviště 
Mladá Boleslav se nachází v objektu 
Domu kultury na adrese Dukelská 1093, 
293 01 Mladá Boleslav, tel.: 311 584 406.

představujeme  
poskytovatele sociálních služeb
centrum 83
Centrum 83, 
poskytovatel sociálních 
služeb nabízí pomoc 
nebo podporu 
osobám, které mají 
z důvodu mentálního 
či kombinovaného 
postižení sníženou 
soběstačnost. Jeho zařízení poskytuje sociální 
službu denní stacionář, týdenní stacionář, chráněné 
bydlení a odlehčovací služby. Cílem je vytváření 
podmínek pro získávání, rozšiřování a udržování 
sociálních a pracovních dovedností a návyků 
uživatelů a jejich přibližování k samostatnému 
životu.

centrum pro 
integraci cizinců
Centrum pro integraci 
cizinců, o. p. s., v rámci 
projektu Komplex IN 
MB poskytuje pracovní 
poradenství pro 
cizince. Zdarma nabízí 
pomoc s hledáním zaměstnání, které odpovídá 
dosaženému vzdělání, pomoc se sestavením 
životopisu a motivačního dopisu v českém jazyce, 
pracovně právní poradenství, pomoc s rekvalifikací, 
rozšíření původního vzdělání a zvýšení kvalifikace, 
pomoc s uznáním zahraničního vzdělání v ČR 
(nostrifikace) a kurz základů práce na PC.

Fokus  
mladá Boleslav
Fokus Mladá Boleslav, 
z. s., je nestátní 
nezisková organizace 
poskytující sociální 
služby dlouhodobě 
vážně duševně 
nemocným. Služby tvoří celek komplexní 
psychiatrické rehabilitace. Cílem je zvýšení kvality 
života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení 
potřeby psychiatrické hospitalizace. 
Veškeré služby jsou poskytovány na základě 
dobrovolného rozhodnutí klienta.

DůLEŽité KONtAKty:
Adresa:  
Václavkova 950, 293 01 Mladá Boleslav,  
Havlíčkova 447, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon: 326 321 131

E-mail: info@centrum83.cz

Web: www.centrum83.cz

DůLEŽité KONtAKty:
Adresa:  
Dům kultury, 1. patro, boční vchod, Dukelská 
1093, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon: 735 755 200

E-mail: lenka.drahozalova@cicpraha.org

Web: www.cicpraha.org

DůLEŽité KONtAKty:
Adresa:  
Ptácká 138, 293 01 Mladá Boleslav

Telefon: 326 725 814,  
608 130 099

E-mail: fokus@fokus-mb.cz

Web: www.fokus-mb.cz
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7. března 2019 v 18 hodin
BOŽÍ JISKRA V NÁS
Přednáška Marthy Masopustové tento-
krát na téma cesty za Světlem a Láskou, 
Božího požehnání, Boží milosti – Víry, 
Pravdy a Lásky a významu modlitby. 
(90 min.) Vstupné: 100 Kč

7. března 2019 v 19 hodin
KDYŽ SE ZHASNE
Divadelní představení s Ivo Šmoldasem, 
Michaelou Kuklovou, Lukášem Langma-
jerem a Miluší Bittnerovou na téma, jak 
může drsná předmanželská smlouva 
změnit jeden vánoční večírek v rozvo-
dové bitevní pole. (80 min.) 
Vstupné: 350 Kč

13. března 2019 v 18 hodin
KDE SE TVOŘÍ A BOŘÍ 
SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ
Přednáška Zdeňka Oklešťka. Víte, že 
jedním z pouhých dvou zdrojů sebe-
vědomí dětí jsme my dospělí? Je dobré 
vědět, proč to tak je a uvědomovat si, jak 
můžeme svým způsobem komunikace 
sebevědomí dětí tvořit, případně bořit. 
(90 min.) Vstupné: 100 Kč

21. března 2019 v 18 hodin
TRANSFORMAČNÍ ENERGIE – 
VĚK VODNÁŘE
Přednáška Marthy Masopustové, 
tentokrát na téma Věk Vodnáře a trans-
formačním energiím po roce 2000. 
(90 min.) Vstupné: 100 Kč

28. března 2019 v 18 hodin
JAK BUDOVAT RODIČOVSKOU 
AUTORITU?
Přednáška Zdeňka Oklešťka. Chcete být 
autoritou v očích dětí i ostatních dospě-
lých? Paradoxně se jí nedoberete ani 
silou, ani šířením strachu. Autoritu si 
prostě musíte umět získat. (90 min.) 
Vstupné: 100 Kč

29. března 2019 v 19 hodin
RUE BONAPARTE 17
Komedie divadelního souboru Bazilišek 
benátský, která vás pozve do nájemního 
domu v pařížské ulici, do jednoho bytu 
ve třetím patře... tady zjistíte, kdo je 
domácí a kdo host, kdo přichází a kdo 
je na útěku, a kdo se obětuje a kdo je 
vlastně obě. (90 min.) 
Vstupné: 150 Kč  

PŘIPRAVUJEME
 4. dubna 2019 Diashow Libor Drahoňovský: Ruský sever
 4. dubna 2019 Děti nové doby (přednáška Marthy Masopustové)
 8. dubna 2019 Zdraví pro každého (přednáška Margit Slimákové)
 10. dubna 2019 Digitální závislost (přednáška Zdeňka Oklešťka)
 12. dubna 2019 Sex na vlnách (divadelní představení)
 16. dubna 2019 Diashow Michal Štěpánek: 
  Kyrgyzstán
 18. dubna 2019 Jak žít zdravě (přednáška 
  Marthy Masopustové)
 28. dubna 2019  Seafood festival

VZDĚLÁVACÍ
CENTRUM
NA KARMELI

BŘEZEN 2019

facebook.com/nakarmeli
www.nakarmeli.cz

Změna programu vyhrazena.

Boleslavan_195x135_brezen.indd   1 2/13/19   12:24 PM
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SIMPLY CLEVER

Za výhodné ceny Vám pronajmeme ŠKODA Originální příslušenství, např.:

Základní střešní nosič na všechny modely za 244 Kč,
Box na lyže na všechny modely za 600 Kč nebo
Nosič lyží (Al) na všechny modely za 280 Kč.

Uvedené ceny platí pro vypůjčení na celý víkend (pá-po). Montáž a demontáž příslušenství je u nás
pouze za 1 Kč. Nezapomeňte si vhodné příslušenství objednat v dostatečném předstihu!
Ceník pronájmu je k nalezení na stránkách www.skoda-service.cz v záložce Doplňkové služby.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

ŠKODA Servisní centrum, Boleslavská 366, 293 06 Kosmonosy, Tel.: 326 816 147, 326 816 066, www.skoda-service.cz

PRODLUŽTE SI ZIMU 
SE ŠKODA ORIGINÁLNÍM 
PŘÍSLUŠENSTVÍM

Pokud nechcete investovat 
do nákupu příslušenství, máme 
pro Vás speciální nabídku.
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nikolay koMlichenko a prezident FK MB Josef Dufek. Foto: FKMB

KrátcE zE SpOrtu
AtLEtiKA – Součástí halového 
mistrovství ČR ve vícebojích 
bylo i mistrovství ČR v chůzi 
mládežnických kategorií. Atleti 
AC Mladá Boleslav si z tohoto 
mistrovství odvezli kompletní sadu 
medailí. Největšího úspěchu dosáhl 
Patrik Solnička, který si došel pro 
zlatou medaili v kategorii žáků na 
3000 m časem 17:10,77 min. 
I stříbrná medaile putuje do 
Mladé Boleslavi zásluhou Matěje 
Šturmy, který stejnou trať zašel 
v čase 17:19,80. Třetí medaili, a to 
bronzovou, přivezli dorostenec 
Dan Balicz, který ji získal na 
trati 5000 m časem 28:06,40. 
V nejpočetněji obsazené kategorii 
žákyň došla Lucka Krinwaldová na 
čtvrtém místě ve velkém osobním 
rekordu. Trať dlouhou 3000 m 
zašla v čase 17:38,73. Atleti 
AC Mladá Boleslav se stali po 
Rumburku druhým nejúspěšnějším 
týmem tohoto mistrovství.  

juDO – Judisté TJ Auto Škoda 
Mladá Boleslav (starší žáci, 
kategorie U15) jeli bojovat do 
Litoměřic. Nejlépe se dařilo 
Matějovi Kopeckému, který vyhrál 
všechna svá utkání a získal zlatou 
medaili. Lukáš Král vybojoval 
bronz. Ondřej Binar a Jan Bauer 
skončili pátí. 

pLAVáNí – V sobotu 9. února 
se konal už 21. ročník plavec-
kých závodů ve sprintérských 
disciplínách, Litoměřický kalich. 
Boleslavští plavci si přivezli celou 
řadu medailí. Z celkového počtu 
14 získaných cenných kovů 
vybojoval Michael Švásta dvě 
zlaté a dvě stříbrné medaile, 
Jakub Mittner přidal jednu zlatou 
a tři stříbrné, Jakub Turek dvě 
zlaté a Bruno Brejcha a David 
Verner doplnili sbírku každý o dvě 
bronzové medaile. 

tENiS – Od středy 23. ledna 
do neděle 27. ledna se konal na 
tenisových kurtech I. ČLTK Praha 
mezinárodní turnaj ITF 4 juniorské 
kategorie. Pro Terezu Vajsejtlovou, 
hráčku LTC MB, to byl první turnaj 
v zimní sezóně. Zatímco v singlu 
se jí start nepodařil, v deblu 
s německou hráčkou Aliou Lex 
vybojovaly účast v semifinále, 
kde podlehly pozdějším vítězkám 
turnaje.

zprávy z hokeje, 
fotbalu a florbalu
Fotbalisté FK Mladá Boleslav se 

v době uzávěrky Boleslavanu drželi 
na 9. pozici ligové tabulky. V zimní 
přípravě sehráli devět utkání, z toho 
sedm proti českým soupeřům z nižších 
soutěží a dvě proti zahraničním týmům. 
Pětkrát vyhráli, dvakrát remizovali 
a dvakrát prohráli. K 23. únoru měli 
za sebou i tři zápasy jarní části ligy 
v podobě remízy s Plzní a výher 
v Teplicích a s Jabloncem. V té chvíli se 
tak drželi na osmém místě prvoligové 
tabulky, ale nic nebylo jisté. Klub ohlá- 
sil příchod středopolaře Pavla Buchy 
z Plzně na pětiměsíční hostování do 
konce června 2019. Nejproduktivnější 
fotbalista ligy Nikolay Komlichenko 
se po roce a půl trvajícím hostování 
definitivně stal kmenovým hráčem 
FK Mladá Boleslav. Necelé dva týdny 
před startem jarní prvoligové sezóny 
přestoupil z FK Krasnodar do FK Mladá 

Boleslav a podepsal tříapůlletou  
smlouvu do konce června 2022.

Hokejisté BK Mladá Boleslav se po 
polovině února drželi kolem 7. pozice 
v extraligové tabulce s nadějí, že svoji 
pozici mohou dále vylepšit. Do 24. 2. 
měli za sebou odehraných 48 ligových 
kol a zbývaly jim čtyři poslední zápasy 
v základní části. V březnu je čekají 
poslední tři zápasy – kromě zápasu 
s Hradcem (5. 3.) dva domácí duely, 
a to 3. 3. se Zlínem a 8. 3. s Třincem. 
Během přestupového období jako první 
přišel do klubu z Komety Brno Radim 
Zohorna. Z K. Varů přišel do MB 
slovinský obránce Sabahudin Kovačevič, 
z hostování se vrátil Martin Procházka. 
Brankář Pavel Kantor odešel do Třince, 
do K. Varů zamířil Vladimír Eminger. 
Klub také oznámil šest nových smluv 
už stávajících hráčů – brankáře Jana 
Růžičku, obránce Jiřího Kurku a Davida 

Bernada a útočníky Ondřeje Najmana, 
Pavla Kousala a Oscara Flynna.

Na poslední chvíli si zkompliko-
vali život hráči Technology Florbal 
MB, když 17. 2. prohráli se Spartou 
a v posledním superligovém kole 
(24. 2.) se vystavili nejistotě, zda skončí 
v základní části první, druzí či třetí. 
Ale vše dopadlo dobře a tým nakonec 
vyhrál základní část ligy a vybral si za 
soupeře do čtvrtfinále tým Otroko-
vic. Již první březnový víkend odeh-
raje Boleslav doma první dva ze série 
čtvrtfinálových zápasů. Ve statistikách 
si ovšem boleslavští hráči vedli v druhé 
polovině února skvělě, když Jiří Curney 
vedl kanadské bodování před Janem 
Natovem, který byl zároveň průběžně 
nejlepším střelcem. Boleslavský tým, 
který je úřadujícím mistrem, má ambice 
samozřejmě svůj loňský úspěch zopa-
kovat.

Běháme na Štěpánce
Konec března oživí oživí park Štěpánka dvě vr-

cholné běžecké události. Tou první bude v sobotu 
23. března tradiční 86. ročník Běhu Štěpánkou, který 
je zároveň Krajským přeborem Libereckého kraje 
v přespolním běhu všech kategorií. Centrum závodu 
je v Hudebním pavilonu na Štěpánce. První závodníci 
startují v 9:30. Jako poslední vyráží na trať v 12:40 muži 

vytrvalci. Tratě jsou rozdělené podle věkových katego-
rií v délce od 400 metrů po šest kilometrů. 

Druhou významnou událostí ve stejné lokalitě 
bude o týden později, tedy 30. března, mistrovství ČR 
v přespolním běhu dorostenců, dorostenek, starších 
žáků, starších žákyň, mladších žáků a mladších žákyň. 
Dorostenci poběží trasu 4 km, starší žáci a žákyně,  

dorostenky 3 km, mladší žáci a žákyně 2 km. Pro 
mladší děti (ročníky narození 2008–2011) zde bude 
vložený závod v délce 500 metrů. 

Trať tvoří okruh o délce 1 km vedený po loukách 
a lesních cestách, převýšení okruhu je 10 metrů. První 
běžci startují v 11.00 hodin, poslední v 13:35 hodin. 
Závod technicky zajišťuje atletický oddíl AC Mladá 
Boleslav.

Podrobnosti k oběma závodům najdete na inter-
netových stránkách www. atletikamb.cz. 
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Divadlo uvedlo 
slavnou detektivku
S příznivou odezvou diváků se set-

kala premiéra hry A pak už tam ne- 
zbyl ani jeden (původně Deset malých 
černoušků), kterou Městské divadlo 

Mladá Boleslav uvedlo v pátek 22. úno- 
ra na velké scéně. Mladoboleslavská 
inscenace tohoto skvěle napsaného 
a pečlivě vygradovaného psycho- 

thrilleru se zrodila pod režijním ve-
dením uměleckého šéfa divadla Petra 
Mikesky.

Na opuštěný ostrov se sjíždí vybraná 
společnost, aniž by znala blíže důvod 
pozvání. Luxusní vila, samota, krásné 
počasí slibují příjemně strávený čas. 
Všechno se však rychle mění a ze snu 
se stává noční můra. Podle prastaré 
básničky o černoušcích začínají jednot-
liví členové společnosti umírat. Z vily 
se tak stává čekárna na smrt a ze všech 
přítomných potenciální oběti.

Po nezbytné úvodní části, kdy se 
aktéři příběhu sjíždí do vily, představují 
se a polykají první drinky, se nit tohoto 
dramatu začne odvíjet rychleji. Napětí 
se postupně stupňuje zvláště od chvíle, 
kdy všem přítomným dojde, že vrah 
musí být jedním z nich. Dobrá režie, 
herecké výkony i práce se zvukem 
a světlem, to vše spoluvytváří pěknou 
podívanou. Zážitky gradují ve scé-
nách při svíčkách a následně i v úplné 

tmě, kdy se divák skutečně může jen 
domýšlet, co se na jevišti odehrává. 
Finále poměrně dlouhé inscenace nabízí 
také zajímavé a dynamické okamžiky 
i překvapení, i když v tempu naředěném 
až příliš mnohoslovným vysvětlováním.

V každém případě inscenace jako 
celek rozhodně stojí za zhlédnutí i pro 
ty, kteří toto notoricky známé dílo 
Agathy Christie již znají z knihy či 
filmových zpracování. 

Hrají: Martin Hrubý, Alena Hladká, 
Diana Šoltýsová j.h., Jakub Koudela 
j.h.,  Roman Teprt, Radim Madeja, 
Petr Bucháček, Karolina Frydecká, 
Luděk Jiřík j.h.,  Milan Ligač, Otakar 
Jílek j. h.

Tvůrčí tým: Petr Mikeska – 
režie, Kateřina Suchanová – dramatur-
gie, Michal Syrový – scéna, Agnieszka 
Pátá-Oldak – kostýmy. 

Městské divadlo již ovšem naplno 
zkouší další novinku v podobě konver- 
zační komedie Pravda současného 
nejhranějšího francouzského dramatika 
Florana Zellera o dvou manželských 
párech, které si dle názvu neříkají 
pravdu, ale naopak si lžou jak o závod. 
Tuto hru uvede divadlo v premiéře 
15. března na malé scéně v režii Petera 
Chmely. Role v této komorní hře ztvární 
Ivo Theimer, Lucie Matoušková, Petr 
Prokeš a Lucie Končoková. 

Festival Krásná 
louka bude 
opět v květnu

Největší hudební akce roku v Mla-
dé Boleslavi, festival Krásná 

louka, se bude letos konat již pošesté. 
Společnost Black.Et tentokrát přichází 
s novým konceptem, se dvěma dny 
muziky na dvou pódiích v termínu 
24.–25. května v areálu Krásná louka 
v blízkosti Jizery. V pátek 24. května 
vystoupí v době od 17 do 22 hodin 
rockové kapely Škwor, Trautenberg 
a další. V sobotu od 12 do 24 hodin 
v rámci tohoto multižánrového fes-
tivalu zahrají Tomáš Klus, Marpo & 
Troublegang, Ben Cristovao, Barbora 
Poláková, Vašo Patejdl, Walda Gang, 
05 a Radeček, Jakub Děkan, Timmy 
White, No talent. Na závěr zde bude 
i ohňostroj. Vstupenky lze sehnat 
v předprodeji přes Ticketstream, 
na místě budou dražší. Děti do výšky 
130 cm budou mít vstup zdarma. 
Bude zde i množství stánků s nápoji 
a jídlem, upomínkové předměty. 
V neděli 26. května budou na Krásné 
louce připraveny mnohé atrakce 
a formy zábavy s doprovodným pro-
gramem v rámci dětského dne. Tato 
akce je přístupná zdarma. 

Více informací najdete na face-
bookové stránce festivalu.

z preMiéry hry A pak už tam nezbyl ani jeden. Foto: M. Venigerová

Olympic měl velký ohlas
stálice české hudební scény, kapela Olympic, zavítala první únorové úterý také do Mladé Boleslavi. Na Petra Jandu a jeho 
kapelu se přišlo podívat několik stovek lidí a atmosféra byla jako vždy na koncertě této legendy velmi příjemná. Olympic navštívil 
město automobilů v rámci své Tour 2019 a na koncertě zazněly nejen slavné songy, ale také novinky z dosud posledního alba 
Trilobit, které vyšlo vloni, tedy přesně padesát let po debutové Želvě.

Kapela Olympic, která vznikla již v roce 1963, hraje v současné době ve složení Petr Janda (kytara, zpěv), Milan Broum (basky- 
tara, zpěv), Jiří Valenta (klávesy, zpěv) a Martin Vajgl (bicí, zpěv). Během své dlouhé éry stačila výrazně oslovit již několik generací 
hudebních fanoušků a prokázat svoji životaschopnost během minulých desetiletí i v současné době. Foto: Petr Linhart
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Festival  
jeden svět 
Ve dnech 4. až 10. dubna se bude 

konat v Mladé Boleslavi a v dalších 
35 městech po celé České republice 
21. ročník Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět. Bude pátrat po odpovědích na 
otázky Kdo jsem a kam patřím? v době 
politických krizí, rozdělené společnosti 
a na prahu nevratné klimatické změny. 

Po loňském úspěšném znovuobnovení 
festivalu v Mladé Boleslavi letos spolek 
Naruby přidává další promítací místa 
a zvyšuje počet projekcí. K vidění bude 
18 dokumentárních filmů v Pavilonu 
Domu dětí a mládeže, Ekocentru Zah-
rada, Knihovně města Mladá Boleslav, 
kavárně V břiše velryby a na faře sboru 
Českobratrské církve evangelické. Těšit 
se můžete na debaty se zajímavými hosty 
a další akce. Novinkou letošního festiva-
lu budou projekce krátkých dokumentů 
ve virtuální realitě. 

Nedílnou součástí festivalu jsou také 
školní projekce pro žáky základních 
škol a studenty středních škol. Projekce 
jsou rozděleny dle věkových kategorií 

a upozorňují na aktuální problémy, se 
kterými se žáci a studenti mohou setká-
vat ve svém okolí nebo v mediích. V roce 
2018 navštívilo projekce pro školy 
v Mladé Boleslavi více než 1000 žáků 
a studentů. 

I letos bude Jeden svět opravdu 
pro všechny. Organizátoři usilují 
o přístupnost projekcí a doprovodných 
akcí pro co nejširší spektrum diváků, 
včetně lidí s postižením. Letošní 
ročník uvede dokonce pět dokumentů 
s titulky pro neslyšící a nedoslýchavé, 
které barevně rozlišují mluvčí a sig-
nalizují relevantní zvuky. Nabídne také 
jednu relaxovanou projekci, v jejímž 
uvolněnějším aranžmá si mohou filmy 
vychutnat lidé s mentálním postižením, 
epilepsií nebo autismem. Před samot-
ným festivalem pak pořádáme noční běh 
na podporu nevidomých a slabozrakých 
a o víkendu můžete na vlastní kůži zažít 
„kavárnu potmě“. 

Program festivalu najdete v dubnovém 
Boleslavanu nebo již nyní na webu  
www.jedensvet.cz. 

Kultura 

BřEzNOVé VÝStAVy v BOleSlavSKýcH galeRiícH
gALEriE pOD VěŽí hostí do 3. března další 
výstavu Svět kostiček, která představuje ex-
ponáty z téměř milionu dílků stavebnic Lego. Poté 
bude následovat ve dnech 7. března až 7. dubna 
výstava obrazů M. T. Hartig – Reinkarnace. 
Autor již vystavoval po celé republice. Výstava je 
bez vernisáže. 

V gALErii tEmpL je až do 17. března výstava 
obrazů Lukáše Císaře, který se zaměřuje 
především na práci s materiálem a povrchem 
uměleckých děl, jde o práci s formou, strukturou 
a prostorem. Ve dnech 25. března až 26. května ji 
vystřídá výstava Božena Klavíková – keramika, 
Jiří Pešán – koláže a obrazy. V respiriu Templu 
je do 3. března výstava Kov a sklo – výstava 
výrobků kováře Tomáše Vojtka a amatérského 
skláře Radka Kislingera. Ve dnech 19. března 
až 19. května ji nahradí výstava Aranka Novo-

tná a Štěpánka Novotná – Šperky a obrazy. 
Setkání s autorkami se koná v pondělí 18. března 
v 17 hodin.

SBOr čESKÝcH BrAtří po zimní přestávce 
začne novou sezónu vernisáží výstavy Jiří 
Mikeska – Pulzy, frekvence, vibrace, rezo-
nance, která se koná 21. března od 17 hodin. 
Výstava potrvá do 28. dubna. Jiří Mikeska se 
věnuje převážně malbě, grafice a kresbě. Svými 
díly je zastoupen v Národní galerii v Praze, Alšově 
jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou nebo ve 
sbírkách České národní banky.

muzEum mLADOBOLESLAVSKA nabídne 
ve dnech 2. března až 12. května výstavu mapu-
jící méně známou část díla Jaroslava Panušky 
(1872–1958), žáka proslulé Mařákovy školy, 
krajináře a také nadšeného zájemce o archeo- 
logii a historii. Představeny budou především 

náměty z pohanského dávnověku. Vernisáž 
se koná 2. března od 15 hodin. Fotografická 
výstava Jak šel čas Jaselskou ulicí bude mít 
vernisáž 5. března v 17 hodin. Výstava potrvá do 
5. května. Představí mnohé proměny ulice, která 
vyrostla na místě původních středověkých dvorců 
při samém okraji tehdejšího města. Ve dnech 
21. března až 31. prosince bude na nádvoří 
hradu volně přístupná panelová výstava Mladá 
Boleslav inspiruje – Eduard Štorch, která 
mapuje působení Eduarda Štorcha v našem 
kraji a naopak – inspiraci, kterou spisovatel na 
Mladoboleslavsku našel. 

měStSKé DiVADLO hostí výstavu tapisérií 
a koláží Marie Tomášová – Doteky.

V zAHrADě KLiNiKy Dr. pírKA je až do 
30. června nová výstava velkoplošných fotografií 
pod širým nebem pod názvem Martina Storek 
– Narozeni 1918 – tváře století. Představuje 
portréty stoletých lidí z celé republiky.

Vernisáž VýstaVy Lukáše Císaře v Templu. Foto: Zdeněk Kolín FotograFická VýstaVa v zahradě Kliniky Dr. Pírka.

V městském 
divadle se konal 
slavnostní koncert
V neděli 17. února se konal v městském divadle první letošní koncert, organizo- 
vaný Klubem přátel hudby. Slavnostní událost byla poctou zakladatele tohoto hnutí 
Josefa Feřta, od jehož smrti uplyne 50 let. Před zaplněným sálem vystoupily Smíšený 
pěvecký sbor Boleslav, pěvecký sbor Ještěd a Mladoboleslavský komorní orchestr. 
Jako sólisté se představili Šárka Stejskalová (soprán), Stanislava Šinkovská (alt), Tomáš 
Foltýnek (tenor) a Libor Novák (bas). Na programu byla díla W. A. Mozarta (Korunovační 
mše C Dur) a A. Dvořáka (mše D dur „Lužanská“). Foto: Zdeněk Kolín
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rEgiONáLNí VÝrOčí 
v BřeZNu

 � SVAtOpLuK KVAizAr (18. 3. 1944).  
Pedagog, sportovní činovník a starosta města 
ve dvou funkčních obdobích. Učil v pohraničí, 
ve Skalsku, v Debři a v Kosmonosích. Byl pracov-
níkem TJ Auto Škoda, na radnici pracoval jako 
vedoucí odboru školství. Starostou MB byl v letech 
1994–1998 a 2002–2006, nyní je zastupitelem. 

 � jOSEF KrAuSKOpF (9. 3. 1854 – 
29. 10. 1937). Učitel a ředitel měšťanky v MB. 
Pořádal divadelní představení, založil mladobole-
slavské filharmonické družstvo, jehož se stal 
dirigentem. Z družstva se později stala mladobole-
slavská filharmonie. Byl velkým znalcem přírody, 
jeho sbírky byly často vystavovány.  

 � mirOSLAV DVOřáK (28. 3. 1914 – 
21. 3. 2001). Odbojář v druhé světové válce. Utvořil 
a vedl vlastní odbojovou skupinku, později vstoupil 
do odbojové skupiny prof. Štěrby. Za německé 
okupace rozmisťoval zbraně po okolí. V roce 
1944 byl zatčen a vězněn v koncentračním táboře 
v Terezíně, odkud se mu podařilo utéct. V posled-
ních letech svého života byl předsedou historické 
komise Severočeského revolučního národního 
podzemního hnutí. V květnu roku 2000 byl vyzna-
menán prezidentem Václavem Havlem. 

 � HugO DOHNAL (3. 5. 1890 – 30. 3. 1954). 
Učitel a hudební skladatel. Studoval v Mladé Bole-
slavi. Stal se učitelem a správcem školy v Horních 
Stakorách. Napsal sto písní, skladby salonního 
rázu, jednoaktovou komickou operu a komorní 
skladby.  

 � jAN cHrOmEc (17. 6. 1905 – 9. 3. 1989). 
Hudební skladatel, dirigent, organizátor Kmochova 
Kolína a Fadrhoncovy Dobrovice, od r. 1960 žil 
v Mladé Boleslavi. Autor více než 300 dechových 
skladeb. Jako první zpracoval valčík Emy Desti-
nové.  

 � LADiSLAV pOKOrNÝ (27. 6. 1892 – 
17. 3. 1964). Učitel, kronikář, legionář. Byl také 
ředitelem na 1. měšťanské škole dívčí v Mladé 
Boleslavi i ředitelem měšťanky v Kosmonosích. 
Psal vlastivědné články do sborníku Boleslavan. 

 � BEDřicH SmEtANA (2. 3. 1824 – 
12. 5. 1884). Hudební skladatel. V 19 přišel do 
Ml. Boleslavi. Při svém pobytu v MB bydlel u své 
sestry v Železné ulici. V tomto domě zemřela 
i Smetanova matka Barbora, pohřbená na 
havelském hřbitově. V té době byl na vrcholu své 
hudební dráhy. Když se jeho dcera provdala za 
lesního Schwarze, pobýval v Ovčárnách, Pěčicích 
a Jabkenicích. Při pobytu v Jabkenicích složil 
melodie oper Hubička, Tajemství a Čertova stěna, 
kvartet Z mého života, Má vlast, České tance, 
Večerní písně, Z domoviny, klavírní cyklus Sny 
a další. Byl jmenován čestným členem pěveckého 
spolku Boleslav. 

 � jOSEF cyriL SycHrA (12. 3. 1859 – 
21. 8. 1935).  Varhaník, sbormistr, skladatel 
chrámové hudby. Vedl též pěvecký sbor Bole-
slav. Složil řadu mší, duchovních písní a dalších 
církevních skladeb, teoreticky pak snahy hudeb-
ních reformátorů popsal a prosazoval v desítkách 
příspěvků v hudebních a církevních časopisech.

Připraveno ve spolupráci s Knihovnou města MB

pSALO SE V BOLESLAVANu 
PřeD 10 lety: 
Boleslavan zveřejnil rozhovor s ředitelem 
společnosti Kultura města MB Pavlem Filipem. 
Informoval o zřízení městského krizového centra 
kvůli ekonomické krizi. Strana historie se věnovala 
počátkům protinacistického odboje v Mladé 
Boleslavi.

zAjímAVOSti Z MuZea MlaDOBOleSlavSKa

mrazivá zima roku 1929
„Mrzne, mrzne jak na Sibiři“ – tak zněl 

15. února roku 1929 titulek úvodního 
článku listu Rodný kraj, který vycházel každý pátek 
v Mladé Boleslavi. Redaktor se nepletl, na přelomu 
prosince a ledna opravdu pronikl nad celou Evropu 
mrazivý vzduch ze Sibiře a extrémně se ochladilo. 
Zima byla taková, že únor toho roku se stal absolutně 
nejstudenějším měsícem celého 20. století. Tehdy 
zamrzlo celé Baltské moře, na kanálech v Benátkách 
se dalo bruslit a led pokryl i část Jaderského moře. 
V Čechách přes 60 dní trvale mrzlo, v únoru toho 
roku padl i dosavadní „teplotní“ rekord, v Lit-
vínovicích u Českých Budějovic bylo 11. února 
naměřeno -42,2 °C, což je stále nejnižší naměřená 
teplota v Čechách. Ve stejnou dobu v Mladé Boleslavi 
několik dní po sobě klesaly teploty pod -30 °C, 
trvalý mráz mezi 
-15 a -20 °C byl 
po několik týdnů 
každodenní „teplo-
tou“. K tomu napada-
lo množství sněhu, 
celé Boleslavsko bylo 
až do konce března 
pokryto minimálně 
půlmetrovou vrstvou. 
Situace byla kritická 
pro všechny, pro zvěř 
i pro lidi. 

V novinách 
byly opakovaně 
vydávány návody, 
jak krmit ptactvo 

a volně žijící zvěř, majitelé psů byli vyzýváni, aby 
je nenechávali venku či v boudách, protože řada 
psů nepřežila mrazivé noci. Ještě více pomoci 
však potřebovali lidé. Nemocnice byly přeplněny 
nemocnými a omrzlými, několik týdnů byly zavřeny 
školy, protože nastal nedostatek uhlí – odstavené 
vagóny přimrzaly ke kolejím. Kvůli nepřetržitému 
topení prudce vzrostl počet požárů, ovšem hasiči 
často nebyli schopni hasit, protože voda v cisternách 
okamžitě zamrzala. Především chudí lidé potřebovali 
pomoc – mladoboleslavská pobočka Čs. červeného 
kříže vybírala peněžní dary, vedle toho zřídila ve 
škole na Komenského náměstí sběrnu na darované 
potraviny, šatstvo se shromažďovalo v Masarykově 
domě sociální péče, dnes využívaném jako Centrum 
pro postižené. Ve škole na Podolci  provozovali 

místní baráčníci 
vývařovnu polévek 
pro potřebné a také 
dámy ze zdejšího 
Spolku paní a dívek 
organizovaly vlastní 
potravinovou 
sbírku. Teprve po 
polovině března 
začaly mrazy 
polevovat, ovšem 
půda zůstávala 
promrzlá ještě 
dlouho do dubna.  

Pavel Sosnovec,  
Muzeum 

Mladoboleslavska 

isara a Sona 
v cyklu Na scestí
poslední lednoVý den hostil mladoboleslavský kulturní dům další hudební večer z cyklu Na scestí. Domácí 
kapela Isara si pravidelně zve spřátelené hosty, které na společném koncertě představuje svému publiku. 
Tentokrát hostila kapelu Sona (na snímku Zdeňka Kolína), hrající tradiční irskou muziku. Kromě toho byl ale tento 
večer zvláštní i v tom, že zde Isara natáčela svůj první oficiální videoklip. Šlo o živou nahrávku písně Falešnice 
a nové instrumentálky Nights in London, kterou mohli fanoušci poprvé slyšet před měsícem. Druhé letošní 
setkání Na scestí se v divadelním sále Domu kultury uskutečnilo 21. února, kam si Isara pozvala kapelu Žamboši. 
Multižánrový cyklus Na scestí tak rozjel již devátý ročník. Koncerty se konají vždy poslední čtvrtek v měsíci.

pozůstatky sněhu a ledu zůstávaly ve Štěpánce ještě v dubnu.
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500 Kč na sport od 4 do 18 let

400 Kč na dentální hygienu 
od 6 do 18 let

Příspěvky proplácíme 
od 1. 2. do 13. 12. 2019.

PRO DĚTI

Sledujte nás na  zpskoda

RV
18

02
26

6/
01

8. 3. – MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY: JARNÍ TOUR 2019
Osobnost české hudební scény - zpěvák, skladatel a textař se
vydává na jarní tour. Sál L&K Fórum, od 19:00 hodin, koncert
ke stání. Vstupné v předprodeji 300,- Kč, namístě 350,- Kč.

18. 3. – ČESKÁ FILHARMONIE: SDRUŽENÍ HLUBOKÝCH
ŽESŤŮ
Zveme Vás na další koncert z cyklu Hudební jednohubky České
filharmonie, na kterém se představí Sdružení hlubokých žesťů.
Sál L&K Fórum, od 18:30 hodin. Vstupné 300,- Kč, mládež
do 18-ti let 150,- Kč.

25. 3. – „BLUES – EMOCE SMUTKU I RADOSTI“
– THE CHILKATS (DE)
Nechejte se přenést respektovaným jump blues kvartetem The
Chilkats z Hamburku do roku 1940, kdy se jump blues dostal na
vrchol! Sál L&K Fórum, stolkové uspořádání, od 19:00 hodin.
Vstupné 280,- Kč.

Předprodej vstupenek na pokladně ŠKODA Muzea denně od 9:00 do 17:00 hodin a rovněž v síti Ticketmaster.

ŠKODA Muzeum, tř. VáclavaKlementa 294,Mladá Boleslav, tel.: +420 326 832 038, e-mail: muzeum@skoda-auto.cz, muzeum.skoda-auto.cz.

PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

29. 3. – WOHNOUT: MÁME NA MÍŇ TOUR
Turné k nové desce s názvem Miss maringotka a sraz
mladoboleslavské pobočky svazu českých bohémů v jednom -
takový bude jarní koncert kapely Wohnout. Sál L&K Fórum,
od 19:00 hodin. Koncert ke stání. Vstupné v předprodeji
300,- Kč, namístě 350,- Kč.

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS „NEOBYČEJNÉ PŘÍBĚHY“
ŠKODA Muzeum uvádí další přednášky oblíbeného cyklu
z historie automobilky. Sál L&K Fórum od 17:30 hodin,
vstup zdarma.
2. 4. – DESIGNOVÉ PERLY ZE ZÁVODNÍ HISTORIE ŠKODA
(Michal Velebný)
7. 5. – KVASINY: 70 LET S OKŘÍDLENÝM ŠÍPEM
(Bohuslav Čtvrtečka)
11. 6. – ALTERNATIVNÍ POHONY: MINULOST, 
SOUČASNOST A BUDOUCNOST 
(MartinHrdlička, Lukáš Nachtmann)

RV
18

02
38

1/
02
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Vzpomínky k 90. 
výročí založení ZuŠ
Další vzpomínkou k devadesátiletí 

mladoboleslavské ZUŠ je poetický 
text absolventa školy pana Jana Kvapila, 
vynikajícího houslisty, sekundisty 
proslulého Talichova kvarteta.

„Tak vidíš, tady před námi je bývalá 
vila pana doktora Honce. Sem jsem 
chodil do hudebky. Předtím, já co 
pamatuju, byla v konviktu na Karmeli. 
Široké schodiště, vysoká okna, dlouhé 
chodby a Smetanova síň. Tam se báječně 
hrálo. Akusticky prvotřídně vybavená. 
A zde, ve vile, bylo taky příjemně. 
Pohled do velké zahrady, smrky, besídka, 
altánek a od pozdního dopoledne do 
večera hemžení tónů různých barev 
a rytmů, pokusů, instrukcí, napomínání, 
dohadování i smíchu a úlevných 
povzdechů, když hodina skončila. Každý 
den jsme tam chodili na housle, klavír, 
do kvarteta, do orchestru, na nauku. 
Můj otec tady učil několik desítek let. 
A taky jsem tady začal chodit s tvojí 
babičkou. Hrála výborně na klavír a tak 
dlouho jsme se doprovázeli, až jsme se 
vzali. Zajímavé, viď?

Dnes hudebka žije na svém třetím 
místě. Hezká budova, nahrávací studio, 
koncertní sál, hvězdárna, ale pro mne 

už složitá, protože pokaždé když mám 
s ní rande, tak v ní zabloudím. Ale 
rád. Bloudit v hudbě je báječná věc. 
Nekonečné dobrodružství. Poznávání 
další dimenze života. A obohacování. 
Sebe a později i těch kolem tebe, když 
vydržíš těch několik kapek krve, než se 
z nástroje narodí hezká melodie a živý 
rytmus. A i kdybys nakonec dělal úplně 

něco jiného, služba umění se vrátí, 
i když možná později, než bys chtěl. 
Ale to nám muzikantům nemůže vadit.

Tak vidíš. Vezmi za kliku, ať už 
jsi kdokoli, vejdi a hodně štěstí tobě 
i devadesátileté milé zušce a všem 
jejím ředitelům, báječným a obětavým 
učitelům.“

S díky a v úctě Jan Kvapil

sedMiletý jan kVapil hraje v doprovodu svého tatínka (rok 1950).

Kraj podpoří 
vybudování 
domu pro autisty
Záměr na vybudování Domova 
pro osoby s nízkofunkčním autis-
mem v Mladé Boleslavi podpořili 
svým kladným rozhodnutím 
středočeští radní. „Jde v podstatě 
o koupi a rekonstrukci domu pro 
příspěvkovou organizaci Cen-
trum 83, která poskytuje pomoc 
osobám s mentálním či kombino-
vaným postižením a která by měla 
budoucí specializované oddělení 
pro osoby s nízkofunkčním 
autismem provozovat. Víme, že 
právě tento typ sociálních služeb 
ve Středočeském kraji chybí, jsem 
proto velmi ráda, že se pro jeho 
uskutečnění našla shoda v naší kra-
jské koalici,“ říká radní pro oblast 
sociálních věcí Aneta Heřmanová.

Dům, který by měl být rekon-
struován pro osoby s nízkofunkč- 
ním autismem, je přilehlý k areálu 
v Havlíčkově ulici, kde má Cen-
trum 83 odloučené pracoviště. 
Rekonstrukcí by mělo dojít k úpravě 
stávajících bytových jednotek 3+1 
na 5+2, respektive 6+2, interiér 
bude nově vybaven a dojde 
k úpravě zahrady. 

„Realizace záměru si vyžádá 
celkem 10,5 milionu korun, z toho 
předpokládaná cena nemovitosti  
představuje 6,5 milionu korun 
a vlastní rekonstrukce je odhadována 
na 3,5 milionu korun. Rádi bychom 
proto předložili návrh ke spolufinan-
cování Integrovaným regionálním 
operačním programem (IROP), kde 
bychom mohli získat finanční dotaci 
9 milionů korun. Na kofinancování 
prostřednictvím krajského rozpočtu 
tak zbyde jeden milion,“ podotkla 
radní Aneta Heřmanová a doplnila, 
že dalších půl milionu korun bude 
ještě třeba na zajištění projektové 
dokumentace, autorského dozoru 
a dalších činností. 

V kraji jsou pouze dva posky-
tovatelé pobytových sociálních 
služeb, kteří se přímo specializují 
na cílovou skupinu osob s poru-
chou autistického spektra (PAS) 
s poruchovým chováním (agrese, 
autoagrese), a to v Libčicích nad 
Vltavou NAUTIS: národní ústav 
pro autismus z.ú., který však 
není zařazen v síti poskytovatelů 
sociálních služeb Středočeského 
kraje a podléhá financování MPSV, 
a komunitní centrum pro osoby 
s autismem Vítej..., o. p. s., na 
Kladensku. Toto zařízení má ovšem 
velmi malou kapacitu míst. Jsou 
to pouhá čtyři místa. V rámci kraj-
ských zařízeních sociálních služeb 
má kraj 15 zařízení, která sice 
poskytují osobám s autismem po-
moc, ale nejsou zcela uzpůsobena 
jejich specifickým potřebám.

Dívčí válka opět na scéně
dalŠí reprízy diVadelní komedie Františka Ringo Čecha 
Dívčí válka se dočkáme 26. března od 19.00 hodin v Domě 
kultury. Vstupenky je možné zakoupit na recepci kulturního 
domu (tel. 326 792 082), v infocentru (tel. 326 109 402) 
nebo na webu evstupenka.cz. Úspěch Dívčí války se skrývá 
především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech 
a také v hereckém obsazení. 

Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Felix 
Slováček ml., Roman Skamene, Petr Jablonský, Milan David, 

Petr Martinák, Evžen Hájek, Zuska Velichová, Lucie Chlumská, 
Martha Olšrová a další. Autor sám o této komedii říká: 
„Dívčí válku jsem psal tak říkajíc českému národu ‚na míru‘, 
jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se 
dotýká – erotika, politika. Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož 
rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen, kterými 
naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky 
říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy 
v tržní ekonomice.“



23Kalendář akcí / březen

KiNO
•	Út 19. 3. 18.00 KrKonoše. 
Knihovna města MB. Film uvede jeho autor Viktor Kuna, 
po filmu beseda. Vstupné 100 Kč, registrovaní čtenáři 80 Kč.

FilMoVé projekce – spolek naruby
kavárna V břiše velryby, na kozině 9
tel.: 608 127 422

•	Pá 8. 3. 18.00 Co se nenosí. Dokument, Estonsko.
•	st 13. 3. 19.00 Yomeddine.
Dobrodružné drama, Egypt/USA/Rakousko. 
•	st 20. 3. 19.00 šťastný Lazzaro. Drama, Itálie. 
•	Pá 22. 3. 19.00 manžeLsKé etudY: nová generaCe.
Dokumentární/životopisný, Česko, 2019.
•	Po 25. 3. 17.00 PohádKY narubY.
Krátké pohádky pro děti od 6 let.
•	st 27. 3. 19.00 bojovniCe sLunCe.
Drama/válečný, Francie/Belgie/Gruzie/Švýcarsko, 2018
•	Po 1. 4. 18.00 Promítání filmu ePiCentrum a vernisáž 
výstavy Lidé na oKraji. Dokument, ČR, 1993. V rámci 
festivalu Jeden svět. 

DiVADLO
•	Čt 7. 3. 19.00 KdYž se zhasne.
Vzdělávací centrum Na Karmeli. Vstupné 350 Kč.
•	ne 17. 3. 19.00 Kurz osudové PřitažLivosti.
Dům kultury, divadelní sál. Vstupné 380 Kč, 190 Kč (studenti, 
důchodci, ZTP).
•	Po 18. 3. 17.00 máChova Lori. 
Knihovna města MB. Představení divadla jednoho herce. 
St. Hošková z Dobříše. Vstupné 30 Kč. 
•	Út 26. 3. 19.00 dívČí váLKa.
Dům kultury, velký sál. Komedie F. R. Čecha. Vstupné 
349–399 Kč.
•	Pá 29. 3. 19.00 rue bonaParte 17.
Vzdělávací centrum Na Karmeli. Komedie divad. souboru 
Bazilišek benátský. Vstupné 150 Kč.

Městské diVadlo Mladá boleslaV
palackého 263
předprodej vstupenek: husova 214/8
tel.: 326 323 269, www.mdmb.cz

Malá scéna:
•	Út 5. 3. 19.00 Pavel nilin – PoPrvé vdaná.
•	Pá 15. 3. 19.00 Florian zeller – Pravda. I. premiéra. 
•	so 16. 3. 19.00 Florian zeller – Pravda. II. premiéra.
•	Út 19. 3. 18.00 Florian zeller – Pravda. 
•	st 20. 3. 19.00 Florian zeller – Pravda.
•	Pá 29. 3. 18.00 Florian zeller – Pravda.

Velká scéna:
•	Pá 1. 3. 18.00 božena němcová a dana bartůňková – 
PYšná PrinCezna. Pohádkový muzikál. DS Julie Jurištové 
Praha.
•	Po 4. 3. 19.00 hadar garlon – tajemství. 
•	Út 5. 3. 19.00 Lenka smrčková a Pavel Khek –  
deburau.
•	st 6. 3. 19.00 ondřej haveLKa a jeho meLodY ma- 
Kers – rhapsódie v modrém pokoji aneb jaroslav ježek 
a george gershwin – dva muži mezi nebem a jazzem.
•	Čt 7. 3. 19.00 zdeněk jirotka – saturnin. 
•	Pá 8. 3. 19.00 oscar Wilde – jaK je důLežité míti 
FiLiPa. 
•	so 9. 3. 19.00 agatha Christie – a PaK už tam nezbYL 
ani jeden. 
•	Po 11. 3. 19.00 denisa Kábrtová a radůza – Legenda 
997 (v+v). 
•	Čt 14. 3. 19.00 rob becker – Caveman.  
One man show. Agentura Point Praha.
•	so 16. 3. 17.00 václav Čtvrtek – PříběhY vodníKa 
ČesíLKa. Divadlo D5 Praha.
•	Po 18. 3. 18.00 n. v. gogol – revizor. 
•	Čt 21. 3. 18.00 michaela Frayna – bez rouCha. 
Derniéra.
•	Pá 22. 3. 19.00 Liz Lochhead – PerFeCt daYs. Panteon 
Production Praha.
•	Po 25. 3. 19.00 Pavel Khek a Lenka smrčková –  
ChaPLin.
•	Út 26. 3. 19.00 renato giordano a rodolf soneg –  
vím, že víš, že vím. Agentura Harlekýn Praha.

•	st 27. 3. 19.00 alec Coppel – s nebožtíKem v PatáCh. 
Derniéra.
•	Čt 28. 3. 18.00 jana galinová – LouPežníK rumCajs. 
Docela velké divadlo Litvínov.
•	Pá 29. 3. 19.00 agatha Christie – a PaK už tam nez-
bYL ani jeden.
•	so 30. 3. 19.00 zdeněk jirotka – saturnin. 

VÝStAVy
bondy centruM
třída Václava klementa 1459

•	Pá 1. 3. – ne 31. 3. 100 Let LeteCtví v mLadé boLe-
sLavi. Výstava o historii letectví v Mladé Boleslavi. Výstavu 
doplní interaktivní odpoledne: modelářský kroužek pro 
veřejnost ve dnech 6. 3. a 20. 3. 

galerie pod Věží
staroměstské náměstí
otvírací doba: út–čt 13.00–17.00, pá–ne 10.00–17.00

•	do ne 3. 3. svět KostiČeK. 
Výstava exponátů z téměř milionu dílků stavebnic LEGO.

•	Čt 7. 3. – ne 7. 4. m. t. hartig – reinKarnaCe.

kaVárna V břiŠe Velryby
na kozině 9, tel.: 608 127 422
otvírací doba: po–pá 17.00-21.00
www.naruby.eu/kinokavarna-mlada-boleslav-naruby
. 
•	david janeba – vnitřní KrajinY. Výstava fotografií. 
•	Po 1. 4. – út 30. 4. Lidé na oKraji. Výstava 
o nejchudších z chudých. Dokument epicentrum o začátcích 
Člověka v tísni. Vernisáž 1. 4. v 18.00.

kaVárna Škoda nezajít
staroměstské náměstí 87/8
tel.: 774 700 087
otvírací doba: po–pá 7.30–21.00, so–ne 9.00–18.00

•	do st 24. 4. KrásY PřírodY – zuzana muzikant 
jeřábková a Květuše burešová. Výstava obrazů dvou 
mladoboleslavských výtvarnic.

klinika dr. pírka – zahrada

•	do 30. 6. martina storek – narozeni 1918 – tváře 
stoLetí. Výstava fotografických portrétů stoletých občanů 
z celé ČR.

letecké MuzeuM Metoděje Vlacha
letiště aeroklubu Mladá boleslav
otvírací doba: po–ne 9.00–17.00, www.lmmv.cz

stálé expozice:
•	historiCKá LetadLa. Originály a věrné repliky letadel 
od počátků letectví do 50. let 20. století.
•	historie LeteCtví. Unikátní předměty přibližující historii 
letectví od 1. světové války; expozice je doplněna o novou 
část, prezentující exponáty z let 1945–2000.

Městské diVadlo Mladá boleslaV
palackého 263
předprodej vstupenek: husova 214/8
tel.: 326 323 269, www.mdmb.cz

•	marie tomášová – doteKY. Výstava tapisérií a koláží.

MuzeuM MladoboleslaVska
staroměstské náměstí – hrad 1
tel.: 326 325 616, 326 322 542, www.muzeum-mb.cz
otvírací doba: út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

dlouhodobé výstavy:
•	Paměť města.  
Kapitoly z dějin Mladé Boleslav z období od 17. do počátku 
20. století.
•	venKov v ProměnáCh Času.  
Malá města a venkov Mladoboleslavska v 19. a v 1. polovině 
20. století.
•	Pověstné báChorKY mLadoboLesLavsKa.  
Exteriérová výstava na nádvoří mladoboleslavského hradu.

•	rodinná díLna jeLínKů.  
Dřevěné plastiky známé barokní řezbářské a sochařské dílny 
z Kosmonos.
•	so 2. 3. – ne 12. 5. jarosLav PanušKa.
Výstava mapuje méně známou část díla (1872–1958), 
krajináře a nadšeného zájemce o archeologii a historii. 
Vernisáž 2. března v 15 hodin.
•	Út 5. 3. – ne 5. 5. jaK šeL Čas jaseLsKou uLiCí.
Fotografická výstava. Vernisáž 5. března v 17 hodin. 
Představí mnohé proměny ulice, která vyrostla na místě 
původních středověkých dvorců při samém okraji tehdejšího 
města.
•	Čt 21. 3. – út 31. 12. mLadá boLesLav insPiruje – 
eduard štorCh. Volně přístupná panelová výstava na 
nádvoří hradu mapuje působení Eduarda Štorcha v našem 
kraji a naopak – inspiraci, kterou spisovatel na Mladobole-
slavsku našel. 

obchodní centruM olyMpia
jičínská 1350/iii, tel. 326 331 179
www.olympia-mb.cz

•	Pá 1. 3. – pá 22. 3. jarosLav PanušKa.  
Panely s výstavou o díle malíře Jaroslava Panušky. 

sbor českých bratří
českobratrské náměstí 123
tel.: 326 109 406, gavurova@kulturamb.cz

•	Pá 22. 3. – ne 28. 4. jiří miKesKa – PuLzY, FreKvenCe, 
vibraCe, rezonanCe. Vernisáž 21. března v 17.00 hod. 

státní oblastní archiV Mladá boleslaV
staroměstské náměstí 1, tel. 326 722 244
otvírací doba: po, st 8.00–17.00, út, čt, pá 8.00–15.00

•	Út 5. 3. – pá 26. 4. zdeněK goLa – výběr z díla.
Výstavní sál státního archivu. Vernisáž se koná 5. 3. v 17.00.

Škoda MuzeuM
V. klementa 294, muzeum.skoda-auto.cz
tel.: 326 831 134-5, 326 832 038
otvírací doba: po–ne 9.00–17.00

•	tradiCe, evoLuCe a PreCiznost.
Komentované prohlídky expozice Škoda Muzea a prohlídky 
výrobních provozů společnosti Škoda Auto. Dále zajišťujeme 
exkurze do Lean Centra, Škoda Parts Centra, Vzdělávacího 
centra Na Karmeli a výrobního závodu ve Vrchlabí. 
Speciální prohlídky pro školní skupiny, technicky zaměřené 
skupiny a nevidomé. Rezervace a další informace na tel. 
326 831 134, 135, 137, e-mail: muzeum@skoda-auto.cz.
•	do ne 28. 4. První KiLometrY v První rePubLiCe. 
Mladoboleslavská automobilka L&K/Škoda v první republice 
patřila k pilířům motoristického boomu masarykovského 
Československa. 

sál hieronimus iii:
•	david Černý: ČesKý betLém. 
Výstava bronzových plastik výtvarníka Davida Černého – 
scénické obrazy českých dějin a kultury. 
•	do po 29. 4. studentské vozy snů – azubi Cars. 
Žáci SOU strojírenského Škoda Auto každoročně vyvinou 
a vyrobí unikátní studii automobilu podle svých představ. 
Výstavu studentských vozů je možné vidět ve stálé expozici 
muzea v části autoregál.
•	st 27. 3. – po 8. 4. saLon FiLmovýCh KLaPeK.
Součást programu Zlín Film Festivalu. 

teMpl
krajířova 102, tel.: 326 109 403
www.kulturamb.cz/cs/mestsky-palac-templ
otvírací doba: út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

Výstavy: 
•	do st 17. 4. Lukáš Císař. výstava obrazů.
Vernisáž výstavy se koná ve středu 24. 4. v 17 hodin.

tematické výstavky v respiriu:
•	do ne 3. 3. Kov a sKLo. Výstava kováře Tomáše Vojtka 
a amatérského skláře Radka Kislingera. 
•	Út 19. 3. – ne 19. 5. aranka novotná a štěpánka 
novotná – šPerKY a obrazY. Setkání s autorkami 
v pondělí 18. 3. v 17.00.
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stálá expozice:
•	Časová osa.
 Na 20metrové časové ose se prolínají světové, české a bole-
slavské dějiny s historií Škoda Auto. Osa zachycuje období 
od 2000 př. n. l. až do současnosti.

HuDBA
•	Po 4. 3. 18.30 miChaL šnajdr 50. Dům kultury, 
divadelní sál. Koncert. Hosté Norbi Kovács, Adam Morkus, 
Isara. Vstupné 160 Kč.
•	st 6. 3. 19.00 ondřej haveLKa a jeho meLodY 
maKers – rhapsódie v modrém pokoji aneb jaroslav 
ježek a george gershwin – dva muži mezi nebem 
a jazzem. Městské divadlo MB.
•	Čt 7. 3. 19.30 saša niKLíČKová & inženýr vLadimír. 
Kavárna V břiše velryby. Dvojkoncert. Písničkářka Saša 
hrající na akordeon a pražský Inženýr Vladimír s vtipnými 
a údernými texty.
•	Pá 8. 3. 19.00 miChaL hrůza & KaPeLa hrůzY: jarní 
tour 2019. Škoda Muzeum, sál LK Forum. Koncert ke stání. 
Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč. 
•	Po 11. 3. 19.30 starCi Po ChmeLu. 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha, letecká kantýna. 
Koncert swingové kapely.
•	so 16. 3. 18.00 hudební veČer s PoetiKou. 
Společenský dům Lávka. Vystoupí kytarista Roman 
Hampacher, písničkář a kytarista Jan Ostrov a básník 
Milan Wach. Vstup volný.
•	Po 18. 3., 10.00, 12.00, 18.30 ČesKá FiLharmonie: 
sdružení hLuboKýCh žesťů. Škoda Muzeum, sál 
LK Forum. Pět pozounů a jedna tuba na edukačním koncertě. 
Vstupné 300 Kč, mládež do 18 let 150 Kč. 
•	st 20. 3. 10.00–12.00 PoP song Fest. 
Dům kultury, velký sál. Setkání dětských pěveckých sborů. 
Vstupné 50 Kč.
•	st 20. 3. 19.00 zpíváme pro uniCeF. 
Sbor českých bratří. Pěvecký sbor Boleslav, liberecký Cum 
Decore a pražský vokální soubor I Dilettanti. Vstupné 50 Kč.
•	st 20. 3. 19.00 jarní FoLKParáda – nerez a LuCia. 
Skupina Nerez se po 25 letech vrací na scénu ve spolupráci 
se zpěvačkou Lucií Šoralovou. Dům kultury, divadelní sál DK. 
Turné k novému albu Zlom. Vstupné 260 Kč.
•	Čt 21. 3. 19.30 saLoon v modrém. 
Dům kultury, divadelní sál. Pravidelný cyklus bluegrass 
a country večerů. Vystoupí Blue Night a Jumper Cables. 
Vstup 100 Kč.
•	ne 24. 3. 19.00 Kateřina engLiChová a hosté – 
hLadivé tónY harFY. Městské divadlo. Koncert z cyklu 
Kruhu přátel hudby.
•	Po 25. 3. 19.00 the ChiLKats. 
Škoda Muzeum. Sál L&K Forum. Jump blues 
kvarteto z Hamburku. Součást abonentního cyklu 
tří koncertů. Abonentky na tři koncerty za 650 Kč 
v předprodeji na pokladně muzea a v síti Ticketmaster. 
Vstupné na jednotlivé koncerty 280 Kč.
•	Po 25. 3. 19.30 hot Club. 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha, letecká kantýna. 
Jazzové skladby.
•	Čt 28. 3. 19.30 na sCestí – isara a trabandita. 
Dům kultury, divadelní sál. 
•	Čt 28. 3. 19.30 jazzové jaro. 
Dům kultury, velký sál. Original Swing Band a Monika 
Karglová, Trio Clavitos a Prague Rhytm Kings s Radkou 
Říhovou. Vstupné 150 Kč.
•	Pá 29. 3. 19.00 Wohnout: máme na míŇ tour. 
Škoda Muzeum, sál L&K Forum. Turné k nové desce 
s názvem Miss maringotka. Koncert zahájí předkapela 
v 19.00 hodin. Vstupné v předprodeji 300 Kč, 
na místě 350 Kč. 

club ForuM

•	Pá 1. 3. 22.00 dj tigi & Friends.  
Afterparty OAMB 4.B + 4.D.
•	so 2. 3. 22.00 oFiCiáLní aFterPartY sous šKoda 
auto a.s. + gYmnázia dr. PeKaře. 
•	so 9. 3. 22.00 ministrY oF house – ProdyBee B*Day.
•	so 16. 3. 20.00 romsKá zábava – Rytmus + Igor 
Kmeťo.

u-turn pub

•	Pá 1. 3. 21.00 dj LasoŇ.
•	so 2. 3. 20.00 timebomb.
•	st 6. 3. 19.00 beerPong season ii.
•	Pá 8. 3. 21.00 travis o'neiLL and his CardinaL sins.
•	st 13. 3. 19.00 Pubquiz.
•	Pá 15. 3. 21.00 sv. PatriK vinYL PartY dC.
•	so 16. 3. 21.00 dnb ProduCtion night at u-turn Pub.
•	Pá 22. 3. 18.00 birthdaY PartY 19Years.
•	so 23. 3. 21.00 birthdaY PartY 19Years  
usb eLeCtro sWing.
•	Pá 29. 3. 21.00 d'n'b
•	so 30. 3. 19.00 sLamuziCKá sPrCha

pLESy
důM kultury, velký sál:

•	so 2. 3. maturitní PLes gymnázia dr. Pekaře 
mladá boleslav.
•	so 16. 3. 20.00 sPortovní PLes.
•	so 23. 3. erotiCKý PLes.
 
OStAtNí
•	Každé út 17.00 život ježíše nazaretsKého 
Společenský dům Lávka. Četba a studium první knihy druhé 
části Bible – Nového zákona na pokračování. Výklad vede 
Stanislav Lanc. Vstup volný.
•	Každá středa 10.00–11.30 esPeranto. KC Klementinka. 
Zdarma. I pro začátečníky. Vede Jindřiška Drahotová.
•	Každý pá 17.00 aPoKaLYPsa – odhaLení, studium 
KnihY zjevení jana. Společenský dům Lávka. Vhodné pro 
pokročilé čtenáře Bible. Vhled do symboliky knihy Zjevení 
z pohledu Bible – Starého i Nového zákona. Výklad Stanislav 
Lanc. Vstup volný.
•	Po 4., 11., 18. a 25. 3. 17.00 sahadža jóga.  
Dům kultury, hudební síň. Zdarma.
•	Pá 1. 3. 19.00 Ledový svět za nePtunem.  
Hvězdárna města MB. Po průletu kolem planety Pluto 
v létě 2015 nám sonda New Horizons letos na Nový rok 
zprostředkovala pohled na transneptunickou ledovou 
planetku Ultima Thule. Jak vypadají tělesa v nejvzdálenějších 
a mrazivých končinách Sluneční soustavy.
•	so 2. 3. 9.00–12.00 šití Pro Každého. 
Vila DDM. Kurz šití pro dospělé i pro děti školního věku 
a mládež. Přihlášky do 1. 3. Cena 250 Kč
•	Po 4. 3. 18.30–20.00 ženY sobě – Kreativní veČerY 
s hostem. Vila DDM. Lucie Kuráková si pro diskusi 
vybrala spirituální terapeutku, kartářku, numeroložku 
a chiromantičku Marthu Masopustovou. Objednávky předem 
na tel.: 724 985 144. Cena 150 Kč/osoba.
•	Út 5. 3. 18.00 LaPonsKem na LYžíCh i PěšKY. 
Knihovna města MB. Přednáška cestovatelky a fotografky 
Pavly Bičíkové. Jaké jsou nástrahy hor za polárním kruhem, 
když je chcete přejet na lyžích? Vstupné 70 Kč. Pro čtenáře 
knihovny 50 Kč.
•	Út 5. 3. 19.00 rozděLená sPoLeČnost, rozděLená 
CírKev. Sbor ČCE, Husova 15. Přednáška českého 
katolického kněze, historika a teologa Tomáše Petráčka.
•	st 6. 3. 17.00 houbY narušenýCh stanovišť.  
Přednáška. Mykoložka Lucie Zíbarová poukáže na biodi-
verzitu opuštěných lomů a povrchových dolů a upozorní na 
nevhodnost revitalizace těchto stanovišť. Vstupné 50 Kč.
•	st 6. 3. 19.00 jaK se to mohLo stát? aneb může 
dojít K daLšímu hoLoCaustu? Kavárna V břiše velryby. 
Beseda se spisovatelem a filmařem Janem Jelínkem, který 
se jako dítě pět let ukrýval, aby unikl holocaustu. 
•	Čt 7. 3. 17.00 vLCi. 
Muzeum Mladoboleslavska. Petr Lumpe, zoolog správy 
CHKO Kokořínsko – Máchův kraj bude vyprávět o vlcích 
z Kokořínska, o tom, jak se vlci stopují, o životě ve smečce. 
Vstupné 30 Kč.
•	Čt 7. 3. 18.00 boží jisKra v nás. 
Vzdělávací centrum Na Karmeli. Přednáška Marthy Masopus-
tové. Vstupné 100 Kč.
•	Čt 7. 3. 18.00 mLadoboLesLavsKý sPortoveC roKu. 
Dům kultury, velký sál. Slavnostní vyhlášení ankety. Vstupné 
zdarma.
•	Pá 8. 3. 16.00 sWaP – bezPeněžní bazáreK. 
Kavárna V břiše velryby. 
•	Pá 8. 3. 19.00 gaLiLei, KePLer, einstein, gravitaCe 
a hudba. Hvězdárna města MB. V přednášce na příkladech 

vysvětlíme, jak Einstein posunul vědu dopředu, a uvedeme, 
jak Einsteina s Galileem i Keplerem pojí nejen téma gravi-
tace, ale i hudby. 
•	so 9. 3.  bonitaCe – němeCKé dogY.  
Kynologický areál na Krásné louce.
•	st 13. 3. 17.00 jaK zLePšit Paměť? trénovat! 
Knihovna města MB. Národní týden trénování paměti. 
Přednáška Gabriela Řepová. Vstup zdarma. 
•	st 13. 3. 18.00 Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí. 
Vzdělávací centrum Na Karmeli. Přednáška Zdeňka Oklešťka. 
Vstupné 100 Kč.
•	Čt 14. 3. 18.00 FLoristiCKá díLna – věneC 
z borůvČí. Knihovna města MB. Pod vedením floristky 
Anety Novotné. Přihlášky předem v oddělení pro dospělé 
čtenáře nebo on-line na webu knihovny. Kurzovné 339 Kč.
•	Čt 14. 3. 18.00 KLub zdraví / srdCe – PumPa života, 
Kdo ho zastaví. Společenský dům Lávka. Jičínský interni-
sta a diabetolog Marek Ondráček. Vstup volný.
•	Pá 15. 3. 17.30 Čtení z deníKů PoPravenýCh 
a umuČenýCh odbojářů. Muzeum Mladoboleslavska, 
sklepení hradu. Následuje po vzpomínkové akci před budo-
vou bývalých kasáren v Jičínské ulici. 
•	ne 17. 3.  bonitaCe KšsP.  
Kynologický areál na Krásné louce.
•	st 20. 3. 17.00 jarní houbY. 
Klubovna ZO ČSOP Klenice (Zalužanská 1371).  
Přednáší Aleš Vít. Vstupné 50 Kč.
•	Čt 21. 3. 18.00 transFormaČní energie – věK 
vodnáře. Vzdělávací centrum Na Karmeli. Přednáška 
Marthy Masopustové. Vstupné 100 Kč.
•	Pá 22. 3. 19.00 datum veLiKonoC. 
Hvězdárna města MB. Jak se určuje a počítá datum 
velikonoční neděle? Kdy nejdříve a kdy nejpozději mohou 
Velikonoce nastat?
•	so 23. 3. KLubová výstava svatobernardsKýCh 
Psů. Kynologický areál na Krásné louce.
•	Po 25. 3. 19.00 veČerY Pod LamPou – ruLiČKY 
z PaPíru. Klubovna RC Dům – přízemí, Blahoslavova 9. 
Výroba papírových prutů na pletení košíků.  
Více info na www.jbmb.info. Vstupné zdarma.
•	st 27. 3. 15.30 PříběhY našiCh sousedů v mLadé 
boLesLavi. Obchodní akademie, aula. Žáci a studenti 
z šesti ZŠ a SŠ představí veřejnosti formou rozhlasové 
či videoreportáže. 
•	st 27. 3. 17.00 Cesta otevřené mYsLi. 
Městský palác Templ. Promítání záznamu přednášky 
tibetského dalajlámy z konference Fórum 2000. 
•	Čt 28. 3. 17.00 nematriční prameny pro genealogii ii. 
Archiv, mladoboleslavský hrad. PhDr. Hradecká ze Státního 
archivu Praha seznámí s nematričními zdroji pro tvorbu 
rodokmenu. Vstupné 30 Kč.
•	Čt 28. 3. 18.00 jaK budovat rodiČovsKou  
autoritu? Vzdělávací centrum Na Karmeli.  
Přednáška Zdeňka Oklešťka. Vstupné 100 Kč.
•	Čt 28. 3. v 18.00 KLub zdraví / sám sobě aroma- 
teraPeutem. Společenský dům Lávka. Využití éterických 
olejů vysvětlí Tereza Rančáková. Vstup volný.
•	Pá 29. 3. 18.00 arabsKé jaro v sýrii. 
Kavárna V břiše velryby. Beseda. Iveta Ajjanová působila 
jako lékařka v Sýrii, kde zažila arabské jaro. 
•	Pá 29. 3. 19.00 naše smYsLY a záKonY LidsKého 
vnímání. Hvězdárna města MB. Zaměříme se na 
tzv. Weberův-Fechnerův zákon lidského vnímání, který 
platí pro naše nejdůležitější smysly – zrak a sluch. Výklad 
doplníme experimentem s piánem a zájemcům vysvětlíme 
matematický popis pomocí exponenciální či logaritmické 
závislosti.
•	so 30. 3.  KLubová výstava KníraČů – PoboČKa 
Praha město. Kynologický areál na Krásné louce.

prO Děti
•	Každé úterý, 16.00–18.00 Úterní KřesťansKé KLubY 
KLubKo pro kluky a holky od 1. do 4. třídy a od 5. do 
7. třídy. Klubovna JB, Blahoslavova 9. Vyrábění, hry, výlety, 
vyprávění. Cena 500 Kč na pololetí. Více na www.jbmb.inbfo.
•	Každou středu,  9.30–11.30 KLub Povídání s mínou. 
Klubovna RC Dům, podkroví. Blahoslavova 9. 
•	Každý pátek, 9.30–11.30 domeČeK – páteční klub 
maminek. Klubovna RC Dům, podkroví. Blahoslavova 9. 
•	so 2. 3. 14.30 tvořivé díLnY – výroba rodinného 
dřevěného kalendáře. Klubovna RC Dům – přízemí. 
Pro rodiče a děti. Materiál bude zajištěn pro přihlášené 
na adrese rcdum@seznam.cz. Cena 150 Kč.
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•	Út 5. 3. 8.45 a 10.15 hurá, jaro je tadY! aneb 
velikonoce jsou za dveřmi. Dům kultury, divadelní sál. 
Pohádka nejen pro MŠ. Divadlo Andromeda. Vstupné 45 Kč.
•	st 6. 3. 9.00 štístKo a PouPěnKa. 
Dům kultury, velký sál. Písničky, pohádky a tancování. 
Vstupné 40 Kč.
•	st 6. 3. 9.30–12.00 KarnevaL s mínou. 
Klubovna RC Dům – přízemí – Blahoslavova 9.  
Masky dětí i dospělých vítány. Vstupné dobrovolné.
•	Po 11. 3. deteKtivní Čítárna.
Knihovna města MB, dětské oddělení. Pro děti od 3 do 6 let 
a jejich rodiče. Čítárna plná aktivit, vyrábění, čtení a trochou 
toho poučení. 
•	Po 18. 3. 8.00–9.40 středověK. 
Knihovna města MB, dětské oddělení. Setkání s dětmi 
základních škol, motivační hra. 
•	st 20. 3. 8.45 a 10.15 PirátsKá PohádKa.
Dům kultury, divadelní sál. Pohádka nejen pro MŠ.  
Divadýlko Mrak ag. UNI-ART. Vstupné 45 Kč.
•	Čt 28. 3. 9.00 a 10.00 rostLinY a zvířata.
Knihovna města MB, dětské oddělení.  
Beseda se spisovatelem Jiřím Dvořákem.
•	Čt 28. 3. 18.00 Psané mandaLY s energií zvířat 
a stromů. Knihovna města MB. Workshop povede 
Jana Heidenreichová Z větrné hůrky. Kurz je vhodný pro 
děti od 10 do 12 let. Na workshop se přihlašte předem 
v odd. pro dospělé čtenáře nebo on-line a zaplaťte 
kurzovné 250 Kč, registr. čtenáři knihovny 230 Kč.
•	Pá 29. 3. noC s andersenem.
Knihovna města MB. Večerní program je věnován knížce 
Pipi Dlouhá punčocha. Určeno dětem ze 2. až 4. tříd. 
Přihlášky předem v odd. pro děti nebo v pobočce knihovny. 
Vstup zdarma. 
•	so 30. 3. – ne 31. 3. modeLářsKý víKend.
Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Mladí modeláři si sami 
postaví létající model, který si pak odnesou domů. 

nízkoprahoVý klub činžák (pro 12–19leté)
roh čechovy a havlíčkovy ulice
otvírací doba: po-čt 14.00–19.00

•	Čt 7. 3. danCe battLe 2019
•	Po 11. 3. – čt 14. 3. týden na téma zdraví 
(+ jarní úklid klubu)
•	Út 19. 3. FiLmový KLub – film na přání klientů
•	st 20. 3. jarní výzdoba KLubu
•	Čt 21. 3. KLubová rada
•	Čt 28. 3. PřeKvaPení měsíCe

důM dětí a Mládeže na VýstaViŠti
husova 201, tel.: 326 323 281, www.ddm-mb.cz

paVilon ddM, purkyňova ulice (za Májem)

•	so 2. 3. – út 5. 3. 8.00 FastnaCht 2019.
Dieburg SRN. Akce je určena mládeži ve věku od 13 do 
24 let. Cena 1200 Kč.
•	ne 10. 3. 7.45–18.00 výLetníČeK do muzea Lega, 
motýLího domu a na neonový minigoLF. Praha. 
Sraz 7.45 hod. u Kebab house (Bondy centrum), poté v 8.00 
hod. odjezd vlakem do Prahy. Příjezd zpět v 18.00 hod. 
na stejné místo. Cena 450 Kč (platba na Pavilonu DDM – 
Purkyňova 224).
•	Po 11. 3. 8.00–16.00 jarní taneČní PonděLí.
Taneční program zajišťují odborní lektoři. Vhodné pro děti ve 
věku od 6 do 18 let. Cena 250 Kč. Platbu uhradit hotově do 
4. 3. v Pavilonu DDM.
•	Út 12. 3. 8.00–16.00 taneČní Prázdninové Úterý.
Jarní den plný tance, tvoření a zajímavých her. Pro děti ve 
věku 7–14 let. Cena 250 Kč. Platbu uhradit hotově do 4. 3. 
v Pavilonu DDM.
•	st 13. 3. 8.00–16.00 jógo-taneČní Prázdninová 
středa. Hudební program bude prokládán jógovými hrami, 
kreslením mandal a relaxací. Karaoke party a soutěž DDM 
má talent. Pro děti ve věku od 6 do 11 let. Cena 250 Kč. 
Platbu hotově do 4. 3. v Pavilonu DDM.
•	Čt 14. 3. 8.00–16.00 hravě tvořivý Prázdninový 
ČtvrteK. Kreativní tvořeni a zdobení, pohybové 
hry a soutěže. Pro děti od 8 do 13 let. Cena 250 Kč. 
Platbu hotově do 4. 3. v Pavilonu DDM.
•	Čt 21. 3. – pá 22. 3. 8.00–13.00 FestivaL Pana PiPa.
Nesoutěžní přehlídka dětských a mládežnických divadelních 
souborů. Na divadelní scéně DDM se představí šest souborů 
z Mladé Boleslavi, Mnichova Hradiště, Dětenic a Čelákovic. 

•	ne 24. 3. 15.00–17.00 dětsKý mašKarní KarnevaL.
Odpoledne plné zábavy, soutěží, her, promenáda v kostý-
mech a soutěž o nejlepší masku. Nutné předem koupit vstu-
penku od 11. do 15. 3. (Ekocentrum Zahrada, Vila, Pavilon). 
Cena 50 Kč/dítě, 20 Kč/dospělý.

Vila ddM, husova ulice 

•	so 2. 3.  9.00–12.00 šití Pro Každého.
Kurz šití pro dospělé i pro šikovné děti a mládež. 
Cena 250 Kč (v ceně malé občerstvení).
•	Po 4. 3. 18.30–20.00 ženY sobě – Kreativní veČerY 
s hostem. Vila DDM. Lucie Kuráková si pro diskuzi 
vybrala spirituální terapeutku, kartářku, numeroložku 
a chiromantičku Marthu Masopustovou. Nutné se objednat 
do 27. 2. na tel.: 724 985 144. Cena: 150 Kč/osoba.
•	Čt 7. 3. 16.00–18.00 KeramiCKá díLna Pro 
veřejnost. Tvoření z keramické hlíny. Předškolní děti 
v doprovodu rodiče, platí se jen za dítě. Cena dospělí 150 Kč, 
děti 80 Kč.
•	Po 11. 3. a út 12. 3. 8.00–15.00 jarní PrázdninY 
ve viLe. Pestrý program plný her a tvoření pro děti od první 
třídy ZŠ. Přihlášky a platby předem do 7. 3. Cena 250 Kč/
den.
•	so 23. 3. 9.00–11.00 Fusingová sKLeněná zvířátKa.
Přijďte si vyrobit  originální skleněné zvířátko prosypávané 
barevnou fritou. Vhodné pro děti od 9 let a dospělé, budeme 
řezat sklo a lepit. Přihlášky předem do 20. 3. Cena 190 Kč.
•	Čt 28. 3. 16.00–18.00 KeramiCKá díLna Pro 
veřejnost – gLazování. Malování barevnými glazurami 
na již vyrobené výrobky. Pro účastníky keramických dílen 
zdarma.

ekocentruM zahrada, jaselská ulice

•	Pá 8. 3. 16.30–19.00 stoP obaLům.
Martina Janebová nabídne tipy a triky, jak nakupovat šetrněji 
k přírodě. Ušijte si vlastní látkové sáčky. Nutné se přihlásit 
a zaplatit předem. 16.30–17.30 přednáška, 17.30–19.00 
dílnička. Vstupné přednáška 50 Kč, dílnička 120 Kč. 
Zvýhodněný balíček přednáška + dílnička 150 Kč. Informace:  
Daniela Samešová, tel.: 326 329 113, mobil: 724 985 149, 
e-mail: daniela.samesova@ddm-mb.cz 
•	st 13. 3. 8.00–15.00 jarní PrázdninY v zahradě 
– vČeLí ÚL. Připravíme si medovou svačinku, upečeme do-
brotu z medu, něco si vyrobíme a užijeme si pobyt v Zahradě 
i u ostatních zvířat. Přihlášky a platby předem v kavárně EC 
Zahrada. Cena 250 Kč. 
•	Čt 14. 3. 8.00–15.00 jarní PrázdninY v zahradě – 
vodní. Poznáme život ryb, želv a obojživelníků, společně je 
nakrmíme, něco si vyrobíme, vyzkoušíme si několik pokusů 
s vodou. Přihlášky a platby předem v kavárně EC Zahrada. 
Cena 250 Kč.
•	Pá 15. 3. 8.00–15.00 (ne)bezPeČné jarniČKY 
v zahradě. Zahrajeme si spoustu her. Ukážeme si tipy, jak 
přežít v přírodě. Potrápíme i hlavu při řešení logických há-
danek. Návštěva vlastní chemické laboratoře, kterou můžeš 
doma najít i v kuchyni. Přihlášky a platby předem v kavárně 
EC Zahrada. Cena 250 Kč. 

kluby pro rodiče s dětMi

•	st 6., 20. a 27. 3. 8.30–10.00, 10.00–11.30 KLub 
šneČeK. Ekocentrum Zahrada. Hrátky se zvířátky a přírodou 
pro děti od 2 let v doprovodu rodiče. Klubové předplatné 
10 návštěv/500 Kč. Jednotlivě po 60 Kč.

turiStiKA 
klub českých turistů
kontakt: Marie kleandrová
tel.: 734 301 728, www.kctmb.com

•	so 2. 3. LYžařsKý zájezd – horní míseČKY.
Terén: středně náročný až náročný (dle kvality sněhu), délka 
dle volby trasy. Trasa: volba dle sněhových a povětrnostních 
podmínek a zdatnosti. Odjezd: Kosmonosy 6.40, Kaufland 
6.50, DK 7.00. Návrat: kolem 19.00. Občerstvení: Horní 
Mísečky, Rovinka nebo vlastní. Cena 210 Kč, nečlen 260 Kč 
Vedou V. Pažout, D. Dvořáková.
•	ne 3. 3. divoKý záPad u jizerY. 
Terén: mírně náročný 19 km. Trasa: ČD Krnsko – Jizerní Vtel-
no – Podhrušov – Dražice – Benátky n. Jizerou – ČD Zdětín 
u Chotětova. Odjezd: MB m. 8.29, hl. n. 8.37. Návrat: MB 

hl. n. 15.21, m. 15.29. Občerstvení: Benátky nad Jizerou. 
Vede J. Kverek.
•	Út 5. 3. 15.00 sLužba ve sPortovní haLe. 
Prodej zájezdu: cyklo Zábřežsko a Hornomoravský úval 
(7.–11. 8.). V. Cibulková.
•	so 9. 3. rozhLedna KosiCe. 
Terén: nenáročný 17 km. Trasa: ČD Zachrašťany (přes 
Chlumec n. Cidlinou) – Vysočany – Mlékosrby – rozhledna 
Kosice – Hrázka – Luhy – ČD Chlumec nad Cidlinou Odjezd: 
MB m. 7.14, hl. n. 7.22 ®. Návrat: MB hl. n. 15.41 (16.35 ®), 
m.15.55 (16.46). Občerstvení: vlastní, Chlumec nad Cidlinou. 
Vede V. Zimová.
•	Út 12. 3. 15.00 sLužba ve sPortovní haLe.
Doprodej zájezdů. Doplatek Vysoké Tatry. Vracení peněz 
za lyžařské zájezdy. Schůze výboru od 16.00 hod. 
•	so 16. 3. za šaFránY do LuKášova. 
Terén: mírně náročný 10 km. Trasa: ČD Vratislavice n. Nisou 
(přes Liberec) – Nad Kunraticemi – cyklo 3036 a 3037 
– PP Lukášov – Prosečský hřeben (rozhledna a chata) 
– ČD Proseč n. Nisou Odjezd: MB m. 8.29, hl. n. 8.37 ® 
směr Šluknov, v Bakově přestup na Tanvald ®. Návrat: 
MB hl. n. 17.15 ®, m. 17.29. Občerstvení: Chata Proseč. 
Vede V. Zimová
•	so 23. 3. jarní nástuP do PřírodY: za bLeduLemi 
u vLČího PoLe. Terén: mírně náročný 15 km. 
Trasa: ČD Dolní Bousov – Skyšice – Rousínov – Domousnice 
– Veselice – Vlčí Pole – ČD Dolní Bousov. Odjezd: 
MB hl. n. 8.40, m. 8.48. Návrat: MB m.15.13, hl. n. 15.20. 
Občerstvení: Dolní Bousov. Vede J. Kverek, H. Žaludová.
•	so 30. 3. z oKen Přes bezděz do doKs.
Terén: mírně náročný 15 km. Trasa: ČD Okna – Žďárský 
les – Pod Bezdězem – Bezděz, pod hradem – Malý Bezděz, 
hájenka – Pod Šibeničním vrchem – Doksy, náměstí – 
ČD Doksy. Odjezd: MB m. 9.14, hl. n. 9.23. Návrat: MB hl. n. 
15.20 ® (16.34), m.15.29 (16.46) Občerstvení: vlastní, 
Doksy. Vedou Novákovi.

prO SENiOry
•	Každý čtvrtek 14.00–16.00 s.e.n. KLub.
Klubovna Blahoslavova 187/9. Neformální klub otevřený 
všem lidem, kteří chtějí pomoci tam, kde je potřeba. 
Vstupné zdarma.
•	Každá středa, 10.00–11.30 esPeranto.
KC Klementinka. Zdarma, vhodné i pro začátečníky. 
Vede Jindřiška Drahotová.
•	Každá středa, 17.30 hrajeme bridž v KLementinCe.
 KC Klementinka. Zdarma. Vhodné i pro začátečníky. 
Kontakt: 605 440 252.
•	odPoLední hrY, i Pro nejmenší – voLnoČasové 
aKtivitY. KC Klementinka. Přijďte si zahrát s dětmi nebo 
vnoučaty na naši zahradu nebo do výtvarné dílny. Zdarma 
k zapůjčení např.: Člověče, nezlob se, Brainbox: Česká 
republika, badminton, kuželky, míče, tempery, voskovky. 
Hrací dny v centru: Pondělí 14:00–16:30 hodin (výtvarná 
dílna, společenská místnost), středa 14:00–16:30 hodin 
(výtvarná dílna). 

kurzy pro seniory:

•	od pá 22. 3. a každý pátek 16.00–16.55 břišní tanCe 
v KLementinCe Pro dámY. Přihlášky v KC. Cena 400 Kč 
/10 lekcí. Lektor: Eva Shareefa (TS Shareefa, z. s.) 
•	stoLní tenis – voLnoČasové aKtivitY. KC Klementin-
ka vám nabízí možnost přijít si zahrát nebo si zde uskutečnit 
vlastní tenisový turnaj! Hrací dny: Pondělí 8.30–10.30, 
středa 13.30–15.00. Zájemce, prosíme, hlásit účast předem: 
tel. 703 434 262, mansfeldova@mb-net.cz. 
•	Čt 7. 3. 16.45 zaKLádáme bYLinKovou zahradu 
– tiPY a návrhY. Učebna Služby a školení MB. Kateřina 
Šimon. Možnosti pěstování bylinek – samostatně, 
ve smíšené kultuře, v nádobách. Papír a pastelky s sebou. 
Možnost navrhnout si vlastní záhon. Cena 150 Kč.
•	Út 12. 3. 16.00–19.00 Čaje o Čtvrté.
Plzeňský šenk, kavárna Felicie. Vstupné 50 Kč/osoba. 
Hraje skupina MBK.
•	st 13. 3. 14.00 dětsKá esPerantsKá vesniČKa 
v brazíLii. KC Klementinka. Přednáší a vypráví Jindřiška 
Drahotová, lektorka esperanta. Vstupné dobrovolné.
•	st 13. 3. divadeLní Představení – romeo a juLie. 
Divadlo na Vinohradech Praha. Odjezd od DK v 7.30 hod., 
předpokládaný příjezd v 15.00. Vede Ing. Eva Krejbichová. 
Cena 550 Kč (cena zahrnuje vstupenku a dopravu).
•	Čt 14. 3. 16.45 Čistý domov a těLo – eKoLogiCKé 
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ČistiČe a KosmetiKa. Učebna Služby a školení MB. 
Přednášející Zuzana Bukvičková. Cena 150 Kč.
•	Čt 14. 3. 17.00–19.00 dementia i.o.v. z. ú. – PodPora 
svéPomoCnýCh sKuPin. KC Klementinka. Setkávání 
skupin pečujících o seniory s demencí či Alzheimerem 
v domácnostech. Hana Bělohlávková – tel.: 731 022 091 
hana.dementiaiov@gmail.com.
•	st 20. 3. 10.00 KLubová středa. radouč – malé safari 
hned za paneláky.
Učebna Služby a školení MB. Přednáška s  A. Kůrkou. 
Vstupné 50 Kč.
•	Čt 21. 3. 16.45 PLané rostLinY K jídLu a jedLé 
PLeveLe. Učebna Služby a školení MB. Přednášející Kateřina 
Šimon. Co se na jaře jako první dá sbírat a jaké plané 
rostliny můžeme najít a využít na naší zahradě a v jejím 
okolí. Cena 150 Kč. 
•	Út 26. 3. 16.00–19.00 Čaje o Čtvrté. 
Plzeňský šenk, kavárna Felicie. Vstupné 50 Kč.  
Hraje skupina MBK.
•	st 27. 3. 10.00 KLubová středa. 
Z boleslavských luhů a hájů aneb co v našem regionu zbylo 
z původních lesů. Učebna Služby a školení MB. Přednáška 
V. Petříčka. Vstupné 50 Kč.
•	Čt 28. 3. 16.45 bYLinKY a Koření Pro oČistu těLa 
a duše. Učebna Služby a školení MB. Přednášející Kateřina 
Šimon. Druhy domácí, ale zapomenuté, druhy dovezené, 
pěstované u nás. Cena 150 Kč. 

literární soutěž seniorů. 
Můžete se zúčastnit literární soutěže seniorů, kterou 
vyhlašuje Městský klub seniorů MB v r. 2019 jako již 
13. ročník v řadě. Téma zní: NEZAPOMENUTELNé ZáŽITKy 
Z PRáZDNIN A DOVOLENýCH. Termín uzávěrky: 30. 4. 2019. 
Příspěvky v písemné podobě můžete předat na recepci 
Domu kultury MB nebo zaslat e-mailem na adresu: morav-
cova.lida@centrum.cz. Možno připojit i autentické fotografie 
(vhodné pro další zpracování). 

SpOrt 
Městský stadion – fotbal

Fortuna liga
•	so 9. 3. FK mb – 1. FK Příbram
•	so 30. 3. FK mb – aC sparta Praha 30. 3.
Termín se může měnit dle požadavků TV 

juniorská liga
•	ne 10. 3. 12.00 FK mb u21 – sK České budějovice u21
Termín se může měnit dle požadavků TV 

dorostenecká liga staršího dorostu u19 a mladšího 
dorostu u17
Informace na www.fkmb.cz/mladez-zpravy. 

Přesné informace o utkáních na www.fkmb.cz

ziMní stadion – hokej

a tým:
•	ne 3. 3. 16.00 bK mb – Psg berani zlín 
•	Pá 8. 3. 18.00 bK mb – hC oceláři třinec 

Více informací na www.bkboleslav.cz

Městská sportoVní hala
u stadionu 1322
kontakt: V. kos, kos@saramb.cz

•	so 2. 3. 7.00-17.00 aerobic master class a Česko 
se hýbe 
•	so 2. 3. 19.30 technology – Panthers otrokovice  
(florbal, 1. ČF play off superligy)
•	ne 3. 3. 17.00 technology – Panthers otrokovice  
(florbal, 2. ČF play off superligy)
•	so 9. 3. 12.30 mb x ??? (basketbal, 1. liga ženy)
•	so 9. 3. 15.00 tj aš mb – dukla Praha b  
(házená, muži) 
•	so 9. 3. 17.30 tj aš mb – bvK holice (basketbal, muži)
•	ne 10. 3. 9.30 mb x ??? (basketbal, 1. liga ženy)
•	ne 10. 3. 11.30 tj aš mb – bK vysoká nad Labem 
(basketbal, muži)
•	Út 12. 3. technology – Panthers otrokovice  
(florbal, možné 5. ČF play off superligy)

•	st 13. 3. 18.20 technology – Panthers otrokovice  
(florbal, možné 6. ČF play off superligy)
•	so 16. 3. 10.00 a 13.00 vK benátky nad jizerou – 
dansport Praha (volejbal, juniorky) 
•	so 16. 3. 20.30 malibu – Pampuch Liberec (futsal)
•	ne 17. 3. 10.00 a 13.00 tj aš mb – Příbram  
(volejbal, juniorky)
•	so 23. 3.15.00 h.) tj aš mb – Lovosice b 
(házená,muži)
•	so 23. 3. ? technology – ???  
(florbal, možné 1. sF play off superligy)
•	ne 24. 3. 20.00 technology – ???  
(florbal, možné 2. sF play off superligy)
•	Čt 28. 3. 12.00-18.00 republikové finále žactva  
(florbal, 6.–7. třídy)
•	Čt 28. 3. 8.00-15.00 republikové finále žactva florbal, 
(6.–7. třídy)
•	so 30. 3. 14.00 technology – ???  
(florbal, možné 3. sF play off superligy)
•	ne 31. 3. 20.00 technology – ???  
(florbal, možné 4. sF play off superligy)
•	ne 31. 3. celý den  kickbox, K1

Vysvětlivky: ČF – čtvrtfinále, SF – semifinále

noVá sportoVní hala
zalužanská 1457
kontakt: Fojta, tel.: 603 820 810, fojta@saramb.cz

•	so 2. 3. 16.00–19.00 Fa muži
•	ne 3. 3. 13.00–16.00 Fa ženy
•	ne 3. 3. 16.00–19.00 Fa muži
•	so 9. 3. 8.00–17.00 teCh. starší žáci
•	ne 10. 3. 8.00–16.00 teCh. elévové
•	Po 11. 3. – pá 15. 3. 8.30–16.00 KemP teCh.
•	so 16. 3. 8.00–16.00 teCh. mladší žáci
•	ne 17. 3. 8.00–16.00 teCh. mladší žáci
•	so 23. 3. 9.00–15.00 Florbal Lysá nad Labem veteráni
•	ne 24. 3. 8.00–16.00 teCh. elévové
•	Čt 28. 3. 7.00–21.00 Fa finále Čr florbal (7. třídy)
•	Pá 29. 3. 7.00–16.00 Fa finále Čr florbal (7. třídy)
•	so 30. 3. 8.00–14.00 teCh. přípravka
•	ne 31. 3. 8.00–16.00 teCh. mladší žáci

DALŠí prOgrAmy 
•	ateLiér taneČního sPoLKu shareeFa – kurzy 
a vystoupení břišních tanců, flamenka, kabaretu, flirt dance, 
bubnování. Čechova 773, tel. 606 283 703, www.shareefa.cz, 
shareefa@shareefa.cz 
•	bondY Centrum, V. Klementa, www.bondy-centrum.eu
•	Centrum zuzKa – centrum rozvoje jemné motoriky 
pro děti 0–6 let. Na Radouči 1221 – budova SBD, 
tel. 739 355 449, www.centrumzuzka.cz
•	eKoCentrum KLeniCe, Zalužanská 1371, 
tel. 326 728 487, 605 000 577, www.csopklenice.cz,  
csop@seznam.cz
•	KLub maxíK, U Stadionu 1234, tel. 774 956 717
•	KLub Pmd – www.klub-pmd.cz
•	obChodní Centrum oLYmPia,  
Jičínská 1350/III, tel. 326 331 179, www.olympia-mb.cz
•	rodinné Centrum dům, Blahoslavova 9,  
rcdum@seznam.cz, tel. 606 607 204. www.jbmb.info 
•	rodinné Centrum a CaFé KouPáK, Kollárova 261,  
www.koupak-mb.cz,info@koupak-mb.cz, tel. 730 161 206
•	s.e.n. – setKávání Pro seniorY, Blahoslavova 9,  
alazaj@seznam.cz, tel. 737 457 270
•	sLužbY a šKoLení mb, V. Klementa 601, tel. 326 334 547-9, 
sskolemb@sskolemb.cz, www.sskolemb.cz
•	zita taneČní šKoLa, náměstí Míru 26,  
tel. 326 327 328, 326 327 327, 776 886 776, 776 776 886,  
josef.zita@zita.cz, www.zita.cz

hVězdárna Města Mb
základní škola Mb, 17. listopadu 1325.
hvezdarnamb@seznam.cz, www.hvezdarnamb.cz

otvírací doba pro veřejnost:
Otevírací doba pro veřejnost – každý školní pátek, 
v březnu od 19 h. Prosíme o dochvilnost a k pozorování 
oblohy připomínáme dostatečně teplé oblečení. Program 
a podrobnější informace na webových stránkách. 
Za jasného počasí pozorování planety Mars, dále dvojhvězd, 
hvězdokup, mlhovin a povrchu Měsíce okolo první čtvrti (D).

knihoVna Města Mb, V. klementa 1229
tel.: 326 328 256, fax: 326 328 259
knihovna@kmmb.cz, www.kmmb.cz

otvírací doba:
•	v centrální knihovně:
Dospělí: po: 8.00–18.00, út: 8.00–18.00, st: 13.00–16.00,
čt: 8.00–18.00, pá: 8.00–18.00, so: 9.00–13.00 hod.

Děti: po: 12.00–17.00, út: 8.00–17.00, st: 13.00–16.00,  
čt: 12.00–18.00, pá: 12.00–17.00, so: 9.00–13.00 hod.

Vestibul čítárna tisku: po:12.00–17.00, út: 8.00–17.00, 
st: 7.30–16.00, čt: 12.00–18.00, pá: 12.00–17.00, 
so: 9.00–13.00 hod.

•	v pobočce severní město:
po: 13.00–17.00, út: 9.00–12.00, 13.00–18.00, st: 13.00–
16.00, čt: 9.00–12.00, 13.00–17.00, pá: 9.00–14.00 hod.

redakce boleslaVanu přijíMá max. do 15. března  
od pořadatelů stručné texty ke zveřejnění pro akce 
konané v dubnu. podklady posílejte e-mailem na 
adresy: subrt@mb-net.cz, klepacova@kulturamb.cz 
a keiblova@kulturamb.cz.

prograMy akcí na Mlado- 
boleslaVsku najdete také  
na www.mladoboleslavsko.eu  
nebo prostřednictvím tohoto Qr kódu.

VyBíRáME Z PROGRAMU 
signál rádia (dříve rádia jizera)

zprávy, reportáže, rozhovory a české 
melodie, které máte rádi. 
 
• Rádiovarieté pro dobrou náladu každý večer 

po 19. hodině  
• Čtení na dobrou noc denně po 22. hodině  
• Dechparáda o víkendu od 6 do 8 hodin  
• Volejte primátora, diskusní pořad s Raduanem 

Nwelatim každou sudou sobotu od 11 do 12 hodin

V parkoVacíM doMě Můžete naVŠtíVit  
VýstaVu plastikoVých Modelů
V prostorách vestibulu parkovacího domu na Staroměstském 
náměstí byla 21. února zahájena výstava plastikových 
modelů letadel, lodí, bojové techniky, dioram, autombilů 
a historie plastikového modelářství. 

Na vzniku této unikátní kolekce modelů, stavebnic, 
diplomů i dalších dokumentů se podílelo celkem 19 autorů 
a další exponáty zde vystavili i modeláři z DDM Na Výstavišti 
a modelářského centra Pionýra na 6. ZŠ. Kurátorem výstavky 
je František Staněk starší, s nímž také výstavu zahájil 
moderátor Luboš Dvořák a předseda Svazu modelářů ČR 
Jan Žemlička. Akce se zúčastnili i zástupci DDM, 6. ZŠ, 
spoluautoři výstavy, pamětníci i všichni ctitelé této zajímavé 
činnosti. 

Výstavka není sice nijak rozsáhlá, ale přesto je na ní 
koncentrováno v zasklených vitrínách velké množství 
krásných modelů ze starších dob i ze současnosti a zároveň 
se z doprovodných textů mohou návštěvníci dozvědět i 
řadu cenných informací a zároveň ti starší zavzpomínají na 
dobu svého mládí. Nechybí zde ani kronika mladoboleslavs-
kých modelářů. Historie plastikového modelářství v Mladé 
Boleslavi se začala psát již v roce 1966. Průkopníky tohoto 
modelářství se stali František Staněk, Ivo Pospíšil, Mirek 
Vaverka a Václav Moravec. Postupně přicházeli další a začala 
se psát tato více než padesátiletá historie plná velkého 
nadšení, poctivé práce i šikovnosti, úspěchů i překonávání 
překážek. Výstava by měla trvat minimálně dva měsíce. 

Již v sobotu 16. března se bude v Mladé Boleslavi konat 
také soutěž plastikových modelů dětí pod názvem O štít 
města Mladé Boleslavi. Akce se odehraje v jídelně 6. ZŠ od 
10 do 15 hodin a je určena pro všechny modeláře, organizo-
vané i neorganizované. Soutěžící budou rozděleni do katego-
rií žáci (rok narození 2006 a mladší) a kadeti (rok narození 
2001–2005). Na akci zve KPM 21.zTL AČR a modelářské 
centrum Pionýra. Přejímka modelů bude v pátek 15. 3. od 
18:00 do 20:00 a v sobotu 16. 3. od 8:00 do 10:00.
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jaká byla milenka Hážová?
třináctiletá školačka Milena Hážová byla zastřelena 8. března 
1945 v Mladé Boleslavi při průchodu pochodu smrti válečných 
zajatců. Místo této tragédie připomíná dnes pomník na rohu 
ulic Pražská a Regnerova. v tom, jak zemřela, úplně jasno 
není. Jedna verze říká, že podala chléb jednomu z právě 
procházející řady zbědovaných sovětských válečných zajatců, 
a německý strážný ji proto zastřelil. Podle druhé verze chtěl 
hladový zajatec kolemjdoucí dívce vytrhnout tašku s nákupem 
a strážného kulka omylem dívku zasáhla. Obojí jsou zřejmě 
spekulace. Zkusila jsem zjistit více o jejím osudu. 

Jak si představit dívku, která byla 
zastřelena v pouhých třinácti letech? 

Za mých školních let jsem v Mladé 
Boleslavi její jméno slýchala často, 
obvykle v době květnových oslav 
osvobození. Běhal se dokonce memoriál 
Mileny Hážové pro žáky škol, většinou 
v místním lesoparku Štěpánka. Rádi 
jsme se tehdy ulili ze školy. Jako 
mantru jsme slýchali „třináctiletá 
školačka zastřelená německou stráží 
za podání chleba ruskému zajatci“. 
Mantra i pro mě zakryla skutečnost. 
I když už byly několik let pochody 
smrti mé téma, došlo mi až později, že 
mohlo jít o zajatce pochodu smrti – což 
byla pro místní historiky, třeba pana 
Karla Herčíka, známá skutečnost jejího 
příběhu. Ani ten však další detaily o ní 
neznal, dokonce ani to, kde je pohřbena 
a jak vypadala. Musela jsem zapátrat.

Vzpomínky, fotografie, 
dokumenty
Jak to tehdy opravdu bylo, ptala jsem 
na podzim roku 2017 Marty Králové, 
rozené Hážové? Její dědeček z otcovy 
strany byl bratr Milenky. Paní Marta 
je usměvavá, energická žena, jsme 
asi stejně staré. Už měla přede mnou 
náskok, udělala si malý průzkum. Byla 
skvěle připravena a já s napětím čekala, 
jaký osud dívky, která mohla prožít jen 
několik let života, přede mnou odkryje. 
„O Milence toho víme v rodině hrozně 
málo. Pamatuji si,  že můj pradědeček 
Josef Carda vyprávěl o pohřbu Milenky. 

Konal se 12. března 1945 a přišly na něj 
opravdu davy lidí. Šlo se od Hejtmánky, 
kde Milenku zastřelili, přes město až na 
nový hřbitov. Byl to výraz demonstrace 
proti nacistům. Dědeček šel v čele a na 
pohřbu hrál na trubku, byl muzikant. 
Měl kvůli tomu problém, snad ho 
i zatkli.“ 

Dívám se na fotografie, které pro 
mne paní Marta shromáždila. Konečně 
na nich Milenku vidím. V sedmi letech 
stojí za stolem v květovaných bílých 
šatičkách na svatbě, světlovlasá, nakrát-
ko ostříhaná. Oči má jak trnky, smějí 
se, má krásný, radostný a dobrosrdečný 
úsměv. „Tady je Milenka se svou 
maminkou Barborou a tatínkem 
Josefem,“ vysvětluje mi Marta Králová. 
„Byli už starší, Milenku a její sestru 
Věru měla Barbora Hážová, naro-
zená r. 1888, až po čtyřicítce. Věra se 
narodila v r. 1928 a Milenka 26. srpna 
1932. Měly čtyři dospělé bratry Josefa, 
Karla, Bedřicha a Jiřího.“

Datum narození Milenky potvr-
zuje další dokument, který mi ukazuje. 
Vysvědčení z jejího posledního roku 
školy se známkami, ovšem jen za první 
pololetí. Vlevo je smutná poznámka 
„Zemřela 9. 3. 1945“ (pozn. aut.: podle 
úmrtního listu 8. 3. 1945) a pod tím 
dopsáno evidentně později „zastřelena 
německými okupanty“. Samé jedničky 
a dvojky, dokonce si ve čtení a ručních 
pracích polepšila podle po straně tužkou 
psaných známek. Úmrtní list pak dopl- 
ňuje jako důvod úmrtí „průstřel krkem“. 

Paní Marta vypráví dál. „Museli 
být velmi chudí. Bydleli v těch malých 
domcích na Podchlumí. Znáte to tam? 
Sestra Milenky Věra tam bydlela do 
konce života, zemřela kolem roku 2010. 
Občas o Milence vyprávěla, že na Hejt-
mánce sedávala na zídce, býval tam ob-
chod. Asi nesla nákup a přitom prošla 
kolem osudná kolona zajatců. Ale 
podrobnosti opravdu nevíme.“ Už se je 
asi ani nedozvíme, žádná svědectví, jak 
incident proběhl, nejsou známa. Těžko 
říci, jak vznikly výše popsané dvě verze.

A jak to vypadá dnes?
Jedu se pak podívat na ta místa. Pomník 
na místě zastřelení na Hejtmánce znám, 
obchod už tady dávno není. Od pom-
níku vede na Dubce ulice Mileny 
Hážové. Ale značení se jménem ulice 
je strženo, najdu ho na zídce u domu 
na konci ulice. Památku Milenky totiž 
postihla „polistopadová“ nemilost. 
Její pomník na Hejtmánce vybu-
dovali v 70. letech komsomolci za doby 
pobytu sovětských vojsk. Z pomníku 
nejdříve někdo strhl růžičku (dosud 
na něm není), pár let chátral a nápisy 
bledly. Na memoriály si už nikdo ani 

nevzpomněl, natož na zastřelenou 
školačku. Na žádosti těch, kdo na 
památku k pomníku nosili květiny, jej 
magistrát města obnovil. Dojela jsem 
ještě na nedaleké Podchlumí, k domku, 
odkud Milenka chodila dolů do školy 
na Podolec. Později do školy na Celně. 
Obě ty cesty znám. Dnes by tam asi děti 
vozili autem, je to pěšky kus cesty. Jejich 
dům byl opravdu velmi malý, kolona 
dělnických domků, jeden nalepený na 
druhý, s malými dvorky.

Milenky příběh jsme alespoň 
trochu s pomocí paní Marty oživili. 
V březnu 2018 jsme také položili po 
mnoha letech květiny k jejímu hrobu na 
Novém hřbitově, je zatím neoznačen. 
Prošli jsme pak trasou pochodu smrti 
válečných zajatců až do Chotětova. Přes 
1000 kilometrů dlouhého pochodu, 
který přinesl smrt mnoha z nich. Také 
malé světlovlasé dívence, usměvavé, 
jistě s dobrým srdcem, která jim chtěla 
pomoci. Paní Marta to ví možná lépe 
než my, jaká byla. Seděla naproti nám 
po celou dobu trpělivě její osmiletá 
dcera. Jakoby Milence z oka vypadla. 
Ale to se mi asi jen zdálo

Text a foto: Milena Městecká 

Marta králoVá, příbuzná Milenky 
Hážové, vypráví o jejích osudech.

na sníMku z října 1939 je Milenka vpravo za stolem mezi maminkou Barborou a otcem Josefem. Napravo od ní je její o tři 
roky starší sestra Věra. Foto: archiv Marty Králové

koláž připraVená z Fotky Milenky ve starším věku (vlevo) a její sestry Věry 
před rodným domkem v Podchlumí (archiv Marty Králové).
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Boleslavští skauti 
v zimních disciplínách
Vodní skauti z mladoboleslavské 
Osmičky uspořádali již patnáctý 
ročník takzvaných Panskautských 
her. Lyžařské závody se opět ko-
naly v Rokytnici nad Jizerou a chata 
lyžařského oddílu Auto Škoda praskala 
ve švech. V sobotu 9. února probíhaly 
závody ve skoku, slalomu a sjezdu 
v kategoriích mladších a starších 
žáků, dorostu i dospělých. Společný 
sobotní večer byl věnovaný vyhlašování 
výsledků s předáváním cen a soutěží 
týmů v nejrůznějších zábavných 
disciplínách. Sedmičlenné týmy musely 
například v soutěži uhlobaron štafetově 
dostrkat nosem do cíle kus uhlí. V neděli 
se pak stejné týmy utkaly ve štafetovém 
závodě O Krakonošův knoflík. Čekala 
na ně náročná trať pod Dvoračkami 
ve dvojici na lyžích, na bobu, poslepu 
s navigátorem a na lyžích se skokem.  
Akce se uskutečnila s finanční podporou 
města Mladá Boleslav a také díky po-
chopení vedení lyžařského oddílu, který 
každoročně uvolní pro hry celou boudu 
Erlebach.

Automobilka 
vyhlásila 
grantové 
programy 
Společnost Škoda Auto le-
tos rozdělí 7,6 milionu korun 
žadatelům o regionální grantové 
programy. Aktuálně je vyhlášeno 
sedm programů, zaměřených na 
dopravní bezpečnost a výchovu, 
technické vzdělávání, podporu 
dětí, bezbariérovou mobilitu, 
komunitní život a další oblasti. 
V roce 2018 Škoda Auto 
podpořila přes 120 projektů 
částkou 6,2 milionu korun. 
Nejznámějším projektem je 
program Za každé prodané auto 
Škoda v ČR jeden zasazený 
strom, v jehož rámci bylo od roku 
2007 vysázeno přes 820 000 
stromů po celé České republice. 
V letošním roce je doplní dalších 
90 918 sazenic. 

Společnost Škoda Auto 
reflektuje odpovědnost vůči 
svým zaměstnancům, jejich 
rodinám i lidem žijícím v regionech 
pobočných závodů Mladá Bole-
slav, Kvasiny, Vrchlabí, se kterými 
je značka Škoda spojena více než 
120 let. Nově vyhlášené grantové 
programy jsou primárně zaměřeny 
na zlepšení kvality života v blíz-
kém okolí výrobních závodů a na 
podporu místních komunitních 
aktivit. 

Vyhlášením grantových 
programů cílí automobilka na 
organizace, spolky, zaměstnance 
a jejich rodiny. Přihlásit se mohou 
obce, neziskové organizace, 
občanská a zájmová sdružení, 
příspěvkové organizace, základní 
školy či sportovní oddíly. Žádost 
o grant se podává elektronicky 
přes web www.skoda-auto.cz/o-
nas/grantove-programy-skoda, 
kde zájemci naleznou i bližší infor-
mace včetně uvedení maximální 
výše podpory a termínů zahájení/
ukončení přijímání přihlášek u jed-
notlivých programů. 

V roce 2018 Škoda Auto 
obdržela 397 žádostí o grant, 
ze kterých bylo podpořeno 
přes 120 projektů v celkové 
výši 6,2 milionu korun. V Mladé 
Boleslavi byla díky tomu například 
nábytkem a počítači dovybavena 
MŠ a ZŠ při nemocnici a v okol-
ních ob-
cích byly 
upraveny 
auto- 
busové 
zálivy 
a dopl- 
něny 
měřicí 
radary. 

moje poděkování 
je dvojnásobné
Paní Věra s manželem a dětmi žije 

na Mladoboleslavsku. Jako první na 
svět manželé přivítali Elišku (* 2006), 
syn Matěj (* 2009) se narodil o tři roky 
později. Elišce lékaři ve dvou letech 
diagnostikovali vzácný Cri du Chat 
syndrom, genetickou vadu 5. chro-
mozomu. Maminka s ní zůstala doma 
a většinu času věnovala její péči. Před 
třemi lety však Věra sama onemocněla 
karcinomem prsu a rodina se opět 
musela přizpůsobit nové situaci. 

Když se paní Věra dozvěděla o svém 
onemocnění, byl Matěj čerstvým 
prvňáčkem. Eliška byla ve 2. třídě 
speciální základní školy, do které denně 
dojíždí. Ač dcera část dne tráví ve škole, 
péče o ni byla a je ve všech ohledech 
náročná. Potýká se s těžkou psychomo-
torickou a mentální retardací, mikroce-
falií (nedostatečným vývojem mozku) 
a s tím spojenými projevy – špatnou 
rovnováhou, svalovou hypotonií 
a hyperaktivitou. Eliška komunikuje 
znakovou řečí či pomocí obrázkových 
kartiček. Kvůli skolióze a svalové 
ochablosti je nezbytné, aby pravidelně 
absolvovala rehabilitace. Velmi jí také 
pomáhá hipoterapie – léčebná reha-
bilitace s koňmi. V momentě, kdy Věra 

onemocněla, bylo nutné, aby se do péče 
o Elišku více zapojili všichni členové 
rodiny.

Operaci i první chemoterapie mohla 
Věra absolvovat v mladoboleslavské 
nemocnici a být tak co nejvíce se 
svou rodinou. Na radioterapii však 
již dojížděla do Prahy. „Na 33 dávek 
ozařování jsem denně dojížděla 60 km,“ 
vzpomíná paní Věra. S její léčbou se 
kromě cestovného začaly pojit i jiné 
nenadálé výdaje na speciální stravu 
a různé podpůrné prostředky, které 
rodina pouze z tatínkova příjmu 
a příspěvku na péči o Elišku nestačila 
hradit, proto požádala o pomoc nadaci 
Dobrý anděl. 

„Díky dárcům, Dobrým andělům, 
mohu užívat různé přípravky na 
posílení imunity, což je pro mě velmi 
důležité. Jelikož máme postiženou 
dcerku, která od vás také dostává 
příspěvek, je moje poděkování dvoj- 
násobné. Chtěla bych vám všem moc 
poděkovat za pomoc, kterou poskytují 
nejen nám, ale i jiným rodinám, jež to 
právě potřebují tak, jako my. Díky nim 
je můj boj s nemocí lehčí a věřím, že i já 
se jednoho dne stanu Dobrým andělem 
a budu pomáhat.“ 

Dobří andělé pomáhají prostřed- 
nictvím nadace na Mladoboleslavsku 
51 rodinám, které zasáhla vážná nemoc. 
Veškeré příspěvky, které dárci posílají, 
jsou zasílány rodinám v plné výši.  
„Provoz nadace je financován ze 
soukromých zdrojů jejích zakladatelů 
a dalších filantropů. Díky tomu předáme 
vše do posledního haléře, tam kam je 
potřeba,“ vysvětluje Šárka Procházková, 
výkonná ředitelka nadace Dobrý anděl. 

Po více než dvou letech léčby je 
zdravotní stav paní Věry stabilizovaný. 
Některá omezení však pociťuje stále: 
„Kromě únavy se mi daří celkem dobře. 
Po zhojení jizvy jsem zjistila, že mám 
problém natáhnout ruku vzhůru, ale 
jinak jsem v pořádku. Zhoršil se mi 
zrak, což vzhledem k mému věku není 
nic neobvyklého.“ Paní Věra se již plně 
vrátila k běžnému režimu péče o svou 
rodinu, období své nemoci však stále 
hodnotí jako těžkou životní zkoušku. 
Dobří andělé s rodinou zůstávají i na-
dále a pomáhají hradit Věřiny i Eliščiny 
potřeby. Za pár měsíců Dobří andělé 
pomoc paní Věře ukončí, Elišku však 
budou podporovat dále.

Staňte se Dobrým andělem
Zapojit se do pomoci je jednoduché, 
stačí se zaregistrovat na www.dobryan-
del.cz a začít přispívat. Nadace Dobrý 
anděl odevzdá vaše příspěvky rodinám 
nemocných do posledního haléře. 
I malý dar pomůže. Děkujeme.
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Pokud doma řešíte, kam se vydat na zimní nebo jarní rodinnou 
dovolenou, máme pro vás ověřený tip. Je to jen pár dní, co 
jsme se vrátili z tyrolského Albachtalu, který je od českých 
hranic něco málo přes tři hodiny automobilem. A vzhledem 
k tomu, co zde najdete, cesta stojí rozhodně za to.

Alpbachtal: Pohodové rodinné lyžování 

Dvě propojená tyrolská údolí 
Alpbachtal a Wildschönau se řadí 
po bok největších rakouských ly-
žařských regionů, navíc označeno 
jako „přátelské k rodinám“. Region 
si navíc v roce 2017 odnesl oceně-
ní za nejlépe připravené sjezdovky, 
což můžeme potvrdit. Především ty 
méně náročné pro děti a začáteční-
ky nebo v případě nočního lyžová-
ní, které nabízí nezapomenutelný 
zážitek a můžete jej završit večeří 

v typické tyrolské chalupě s lokál-
ními delikatesami typu sýrových 
fondue, špeclí či místní knedlíčko-
vé polévky.

Letošní rok navíc nabízí skvělé 
sněhové podmínky, a to v celé ob-
lasti. Celkem můžete projet 109 km 
sjezdovek, svézt se 45 lanovka-
mi nebo vleky a také zajet do dvou 
snowparků. Doporučujeme dětský 
klub Juppi Kid ś Club Reith v údo-
lí Alpbachtal, který je zdarma pro 
všechny děti v údolí ubytované. 
Když si chcete odpočinout nebo ne-
chcete celý den strávit na sjezdov-
kách, tak jsou zde tři sáňkařské 
dráhy (půjčovny mají dost sáněk), 
nebo si můžete vyzkoušet stále po-
pulárnější skitouring, u nás ozna-
čovaný za skialpinismus.

Co se týká zázemí, region si 
drží typickou lokální kulturu, 
a tak jsou rodinné penziony, hotely 
i chalupy vystavěny a rekonstruo-
vány podle tradiční architektury. 

Uvnitř můžete čekat i pětihvěz-
dičkový komfort, jako například 
v „Der Alpbacherhof Natur & Spa 
Resort“, který nabízí 1 000 m2 we-
llness zázemí. Ale převažují ce-
nově dostupnější rodinné pen-
ziony, které si s těmi nejlepšími 
moc nezadají. Vzhledem k zacho-
vání kouzla tyrolské oblasti jsou 
zde ubytovací kapacity omeze-
ny, což má svou výhodu v podobě 

Martin Březina

nepřeplněných sjezdovek. Dopo-
ručujeme také sledovat možnosti 
rodinných balíčků a slev. Přejeme 
příjemné zimní zážitky.

  Foto | G. Grießenböck

  Foto | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

DŮLEŽITÉ ODKAZY

www.skijuwel.com
www.alpbachtal.at 
www.wildschoenau.com
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Aktuálně v Mladé Boleslavi hledáme:
•	 	Řidiče VZV	-	rád	řídíte	svojí	ještěrku?
•	 	Parťáka do výroby	–	vedl	jste	někdy	alespoň	malý	tým	lidí	a	máte	zkušenosti	s	výrobou?
•	 	Interního auditora	–	v	předpisech	jste	jako	doma?

PŘIJĎTE SI K NÁM PRO: 
•	 	Zajímavé	finanční	ohodnocení
•	 	Bonus	za	práci	v	nepřetržitém		

provozu	3	000	Kč
•	 	13.	mzdu
•	 	Kartu	Benefit	plus	nabitou		

na	5	000–10	000	Kč/rok

•	 	Bonus	na	dovolenou	5	000	Kč	
•	 	Až	7	dní	placeného	volna	navíc
•	 	Podzimní	bonus	vyplácen	až	do	výše		

40	%	měsíční	hrubé	mzdy
•	 	Možnost	profesního	růstu,	školení	

a	rozvoj	zaměstnanců...	

CHCETE VĚDĚT JEŠTĚ VÍCE? NEVÁHEJTE A IHNED NÁS KONTAKTUJTE:
Gregorová	Andrea	tel.:	604	302	217	
andreagregorova.cz@yapp.com

YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s. r.o.
výrobce	palivových	systémů

NEZNÁTE NÁS? PODÍVEJTE SE NA WWW.YAPP.CZ 

Staňte	se	naší	součástí,	držíme	krok	s	moderní	automatizací.	
JSME MENŠÍ TÝM, KDE JE DŮLEŽITÝ OSOBNÍ PŘÍSTUP – VY!
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Zdravotnická dopravní služba

e-mail: sanittransmb@seznam.cz

www.sanittransmb.cz

Šafaříkova 277
293 01 Mladá Boleslav 
( 326 325 542

Non-stop dispečink:
) 326 734 155 
) 602 327 200
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AUTOZÍTKA s.r.o.
Martinovice 31
294 06 Březno u Mladé Boleslavi
Tel.: 320 320 320
www.autozitka.cz

Připravili jsme pro vás pestrou nabídku letních 
pneumatik se slevou až 25 %. Samozřejmostí 
je možnost přezutí za 299 Kč nebo uskladnění 
pneumatik za 499 Kč. V rámci jarní servisní prohlídky 
zkontrolujeme funkčnost vaší klimatizace, provedeme 
diagnostiku, zkontrolujeme podvozek, brzdový systém 
a mnoho dalšího. To vše za akční cenu 249 Kč.

Více informací získáte na ŠKODA Infolince 
800 600 000 nebo na www.skoda-auto.cz.

  PŘIPRAVTE SE 
      NA JARNÍ 
VÝLETY VČASVÝLETY VČAS
     Využijte jarní 
servisní prohlídku 
     za 249 Kč

Untitled-1028   1 21.2.2019   8:56:06
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OBUV – Mladá Boleslav
T. G. Masaryka (30 m od restaurace Asia)

Náměstí Míru (vedle lékárny Centrálka)
T. G. Masaryka (30 m od restaurace Asia)

Náměstí Míru (vedle lékárny Centrálka)

NOVÁ KOLEKCE
JARO – LÉTO

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

NOVÁ KOLEKCE
JARO – LÉTO

PŘIJĎTE SE PODÍVAT

OBUV – Mladá Boleslav

OBUV RIEKER
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Regnerova 1199
Mladá Boleslav

Telefon:
326 721 152
739 204 020  

 • 


 

Nabízíme: ubytování, celodenní stravování, zdravotní péči, úklid, 
praní prádla, aktivity a samozřejmě nepřetržitou 24hodinovou péči.

 
  

  
 registrované služby u MPSV    DOMOV PRO SENIORY 
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Těší se na vás personál Domova pro seniory Domino. 

Domov pro seniory Domino přijímá nové žádosti pro dlouhodobý 
pobyt nejen do nově otevíraného křídla. 

e-mail: socialni.pracovnice@seniori-mb.cz  ● www.seniori-mb.cz
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JAK VÝHODNĚ SPOŘIT 
SOBĚ I DĚTEM?
Uvažujete o pořízení vlastního bydlení? Abyste dnes získali hypotéku, 
měli byste mít předem naspořeno alespoň 20 % z pořizovací ceny 
nemovitosti. Ideální cestou k lepšímu bydlení, je stavební spoření. 

V Raiffeisen stavební spořitelně můžete včetně plné státní 
podpory a úroků dosáhnout na celkové zhodnocení až 3,6 % 
ročně. Výhodně spořit můžete i svým dětem. Pro děti a mladé do
25 let včetně má spořitelna stavebko s celkovým výnosem až 4 % ročně, 
a to díky státní podpoře až 2 000 korun a bezkonkurenční úrokové 
sazbě 1,5 % ročně.

Přijďte si sjednat stavebko k nám na pobočku. Naši fi nanční poradci 
vám se vším pomohou.

Více informací získáte na našich
pobočkách v Mladé Boleslavi

Bydlete lépe díky stavebnímu spoření

Staroměstské nám. 105/1
Anna Horáčková

603 561 309
Tř. Václava Klementa 820

Tereza Holmanová
702 186 209
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příŠtí číslo boleslaVanu Vyjde 29. 3. • uzáVěrka inzerce 19. 3.

PRO PODROBNOU KALKULACI A REZERVACI KONTAKTUJTE: 

štěPánKa hadravová 
e-mail: hadravova@regvyd.cz
tel.: 605 167 046

jan Lát 
e-mail: lat@regvyd.cz
tel.: 722 201 511

Reg-vyd_165x30  25.6.2014 11:32  Str‡nka 1
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Jsme společností poskytující služby v oblasti logistiky. Na trhu v České 
republice jsme přítomni více jak 20 let. Zajišťujeme kompletní logistickou 
podporu pro společnosti působící v automobilovém průmyslu. 

Aktuálně nabízíme tyto pracovní pozice:

PRACOVNÍK/PRACOVNICE ÚKLIDU 
• Jedná se o úklid kanceláří, šaten 
• Práce na zkrácený úvazek
• Možnost i brigádně

PRACOVNÍK/PRACOVNICE OSTRAHY

SKLADNÍK/SKLADNICE

NABÍZÍME:
• Práci v příjemném a přátelském prostředí
• Zajímavé � nanční ohodnocení
• Jednorázové roční prémie
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Čisté pracovní prostředí
• 5 týdnů dovolené
• Stravenky 

M. Preymesser logistika, spol. s r.o.
Řepov 174, 293 01 Mladá Boleslav 
Tel.: 702 120 868  |  E-mail: kariera.repov@preymesser.cz
Web: https://kariera.preymesser.cz/ RV
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pridejte se ke Kubovi
PODPOŘTE PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU

Kuba posílá za každý svůj bod nadaci 1000 USD. 
Fanděte mu s námi a přispějte formou DMS 30, 60 nebo 90 Kč.

DMS číslo 87 777
DMS KLUKPUK 30/60/90

www.nadacejakubavoracka.cz
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kultovní MUZIKÁL

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

V  H L AV N Í  R O L I 

VOJTĚCH DYK
   H U D B A / T E X T Y / L I B R E T O 

ONDŘEJ G. BRZOBOHATÝ

NP_92x63_Holmes.indd   1 18.12.18   14:17
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Premiéra 

              
Březen 2019

Vstupenky na www.hdk.cz nebo v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,  
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777, 888, 999,  
e-mail: objednavky@hdk.cz a v síti TICKET ART vč. všech poboček CK Čedok.

JSDM_95x65.indd   1 20.12.18   11:12
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Díky snadné dostupnosti, pří-
znivým cenám a  pohostinnosti je 
tuzemská dovolená trendem po-
sledních let. Neméně důležitým dů-
vodem je krásná krajina a památky. 
To vše najdete také ve Žďárských 
vrších na Vysočině. Máme pro vás 
i jeden konkrétní tip.

Rodinný hotel Pavla u  Nového 
Města na Moravě je ideálním mís-
tem pro aktivní dovolenou. Nachá-
zí v malebné krajině u rybníků Sy-
kovec a  Medlov. Na podzim nebo 
na jaře si sice koupání neužijete, za 
to tady najdete skvělý výchozí bod 
pro turistiku a cykloturistiku. 

„V  okolí jsou krásně upravené 
cyklostezky. I  když občas musíte 

do kopce, nejsou tady strmá stou-
pání a klesání jako na Šumavě nebo 
v Beskydech,“ říká manažerka ho-
telu Pavla Okounová.

V dosahu jsou přírodní zajíma-
vosti jako Devět skal, Čtyři palice, 
Tři studně, Pasecká skála, Pernič-
ky. Mezi kulturními památkami je 
největším lákadlem poutní místo 
Zelená hora, Hlinsko se známým 
betlémem nebo hrad Pernštejn. 
I  v  nejbližším okolí jsou zajíma-
vé cíle, jako Japonská zahrada ve 
Sněžném nebo zámek a  unikátní 
muzeum lyžování v Novém Městě 
na Moravě.

V zimě jsou Žďárské vrchy rájem 
pro příznivce běžek. „Pokud nejsou 
velké výkyvy teplot, tak se tady 
sníh drží velmi dlouho. Naší velkou 
výhodou je ale nedaleká Vysočina 
Arena, kde je dostatek sněhu k dis-
pozici celou zimu. Pokud se zrov-
na nekonají závody, je ve vyhraze-
ných hodinách zdarma přístupná 
veřejnosti. Můžete si tady zajezdit 
i v době, kdy nikde jinde není sníh,“ 
vysvětluje Pavla Okounová.

Vyznavači sjezdového lyžová-
ní mohou v  okolí využít několik 

sjezdovek – v  Novém Městě, Ka-
rasíně, Jimramově, Svratce nebo 
snowtubing v Zubří.

V hotelu Pavla samozřejmě ne-
chybí lyžárna. Po aktivitách na čer-
stvém vzduchu můžete naplno vy-
užít pohostinnosti hotelu. Třeba 
nabrat energii v hotelové restauraci 
s vyhlášenou klasickou českou ku-
chyní nebo se zrelaxovat v sauně.

Pokud ještě nemáte plány na 
silvestrovský pobyt, tak vězte, že 
v  hotelu Pavla chystají velkolepý 

večer s  hity osmdesátých let, 
s tombolou i ohňostrojem.  -red- 

KONTAKT

Aktivní dovolená v srdci Žďárských vrchů

Hotel Pavla
Vlachovice-Sykovec 25E
592 31 Nové Město na Moravě
Telefon: 566 619 245
Mobil: 602 192 992
E-mail: hotelpavla@hotelpavla.cz
Web: www.hotelpavla.czRV
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spole n  za 
lep í d tství

Získejte  pro  své  dítě  to, 
co  opravdu  potřebuje!

Pomáháme zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem a jejich rodinám.

Jsme tu pro vás na www.patrondeti.cz.
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MGR. RADMILA POSPÍŠILOVÁ, MANAGING DIRECTOR SPOLEČNOSTI MOBILBOARD, S. R. O., 25. 2. 2019

Nové možnosti pohyblivé 
reklamy na autobusech 
v našem regionu
V těchto dnech vstupuje do regionu Střední Čechy, které zahrnuje také 
Mladoboleslavsko, Příbramsko, Berounsko a okolí Prahy, společnost 
MOBILBOARD – specialista na reklamu na vozech veřejné hromadné dopravy.

Zeptali jsme se ředitelky Radmily Pospí- 
šilové, co má v plánu v našem regionu 
a jaké mají zkušenosti v oblasti veřejné 
dopravy:

•	 Jak	dlouho	se	zabýváte	reklamou,	
proč	zrovna	v	MHD?

V loňském roce jsme oslavili 15 let na 
trhu a dlouhodobě se specializujeme na 
reklamní média v oblasti dopravy. Tento 
segment nás opravdu baví, já sama jsem 
pracovala 9 let v dopravní společnosti. 
Zúročujeme tedy dlouhodobé zkušeno-
sti a stále se snažíme přinášet novinky 
a inovace.

Spolupracujeme se všemi dopravci 
v rámci ČR a taky na Slovensku. V regio-
nu Střední Čechy nyní nově zajišťujeme 
reklamní služby na 400 autobusech 
dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY. Tyto 
linky doplní zajištění plošného pokrytí 
Prahy, kde MOBILBOARD již od loňského 
roku provozuje reklamu na 230 vozech 
dopravce ARRIVA CITY. Celkově je to 
opravdu silná flotila pohyblivých reklam-
ních nosičů.

•	 Na	co	se	mohou	firmy	z	regionu	těšit,	
co	mohou	využívat?

Chtěli bychom firmám a podnikatelům 
nabídnout celou šíři reklamních formátů, 
menších i velkých, abychom se přizpů- 
sobili finančnímu rozpočtu na jejich 
kampaň.

Vytvořili jsme nový prodejní web, 
kde jsou všechny formáty vyobrazeny 

i s popisem, pro koho jsou vhodné. Máme 
připraveny zaváděcí slevy pro první 
kampaň. Každý si tedy může vyzkoušet 
jak reklama funguje.

Realizujeme téměř 500 kampaní do 
roka, věřím tedy, že s výběrem inzeren- 
tům dobře poradíme. Pomůžeme i s gra- 
fickým návrhem a zajistíme výrobu 
polepů ainstalaci na autobus, vše je tedy 
služba na klíč.

•	 Jde	ještě	vymyslet	něco	nového?
Dopravní prostředky – autobusy, 
trolejbusy, tramvaje jsou velkou výzvou 
pro různá kreativní řešení. Členitost 
karoserie jde využít pro efekt otevírání 
dveří, kola autobusu mohou znázorňovat 
koloběžku apod. Takto jsme například 
k výročí 15 let firmy řešili naši vlastní 
reklamu na trolejbusu ve Zlíně, kde 
sídlíme. 

Málokdo ví, že MOBILBOARD jako 
první začal využívat polepy oken perfo- 

rovanou okenní folií a zajistil její ho-
mologaci pro použití ve veřejné dopravě. 
Díky tomu je možné provozovat větší 
množství reklamních formátů a přínáší 
to zisky pro dopravce. Díky nástupu 
nových technologií také několik let 
dodáváme wi-fi pro veřejnou dopravu 
a s tím spojenou wi-fi reklamu. Je to 
nová možnost online komunikace, 
kterou cestující vítají a pro zadavatele 
reklamy je velmi efektivní.

•	 V	čem	může	pohyblivá	reklama	
firmám	prospět?

Za léta působnosti jsme investovali do 
několika výzkumů efektivity pohyblivé 
reklamy. Měřením reálných kampaní se 
ukázalo, že pohyblivá reklama je něko-
likrát výkonější než statická. Například 
jeden autobus jezdící a pohybující se po 
městě je mnohonásobně viditelnější, než 
billboard stojící na jednom místě. Vý- 
zkumná agentura nám dokonce spočíta-
la, že je 14krát efektivnější investovat do 
reklamy v pohybu než do statické plochy.

Další výhodou je pohledová exkluzivi-
ta, kdy reklama na autobusu je viditelná 
a vnímána samostatně. Ve městech 
je mnoho tzv. reklamního smogu, kde 
kampaň může zaniknout v množství 
legálních i nelegálních nosičů, kterými 
jsou města přeplněna.

Podrobné informace z výzkumů 
a měření jsou uvedeny na našem webu 
ve speciální sekci „Výhody transportu“. 
Samozřejmě naši obchodníci rádi prob-
lematiku vysvětlí a poradí s mediálním 
mixem, který firmám pomůže s propa-
gací jejich produktů, či služeb – a to 
celorepublikově i regionálně.  • 
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Nové Boleslavsko:  
Děkujeme vám za 
vaše příspěvky! 
 
I vy se můžete podílet na tom, jak bude Mladoboleslavsko vypadat. To bylo hlavní myšlenkou 
proběhlé veřejné výzvy 10 týdnů pro Nové Boleslavsko. Veřejná kampaň probíhala pod 
hlavičkou programu Nové Boleslavsko a každý občan regionu mohl přispět svými návrhy 
ke zlepšení života v Mladé Boleslavi a jejím okolí. 

„Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se s námi, partnery programu Nové Boleslavsko, 
podělili o své nápady. Velice nás potěšil zájem veřejnosti zapojit se do dění v našem regionu. 
Webový portál www.noveboleslavsko.cz navštívilo za 10 týdnů veřejné výzvy více než 12,000 
uživatelů, samotná stránka měla skoro 30,000 zhlédnutí a celkově tato kampaň zasáhla 
na 160,000 lidí. Celkem se nám sešlo více než 2,200 konkrétních podnětů na projekty, kterými 
se budeme společně s našimi partnery v následujících týdnech zabývat.“, uvedl k výsledkům 
veřejné výzvy Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast řízení 
lidských zdrojů. 

Program Nové Boleslavsko se zaměřuje na deset klíčových priorit života v regionu, mezi nimiž 
nechybí například oblast zdravotní péče, sociálních služeb, vzdělávání, urbanistického rozvoje 
a dalších. Z první hrubé analýzy doručených příspěvků vyplývá, že nejpalčivějšími oblastmi, které 
obyvatele regionu trápí, jsou doprava, kulturní a sportovní vyžití, bezpečnost, nebo dostupného 
bydlení. 

Náměty poskytnuté zejména prostřednictvím portálu www.noveboleslavsko.cz následně 
poslouží k vytipování konkrétních projektů, kterými by se měl program Nové Boleslavsko věnovat. 
Nové Boleslavsko má tak přispět k tomu, aby rostla spokojenost místních obyvatel s životem 
v regionu a zároveň aby region byl vnímán jako bezpečným, dostupným a atraktivním místem pro 
život. 

 
PROTIDROGOVÝ VLAK ZAMÍŘÍ V BŘEZNU DO MLADÉ BOLESLAVI 

ŠKODA AUTO ve spolupráci s městskou policií a Národní 
protidrogovou centrálou přináší pod záštitou programu Nové 
Boleslavsko do Mladé Boleslavi protidrogovou akci 
REVOLUTION TRAIN. Tato vlaková souprava je unikátním 
nástrojem, který přináší novou formu všeobecného preventivního 
programu skrze interaktivní a zážitkové vzdělávání. Cílem 
vlakového programu je prostřednictvím zapojení všech lidských 

smyslů efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, na jeho pohled na legální i nelegální drogy, 
závislosti a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.  

Vlak bude přistaven v železniční stanici Mladá Boleslav – hlavní nádraží 
v termínu 4. – 8. března 2019. Vstup pro veřejnost od 15:30 do 18:00 je zdarma.  
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42 Názory zastupitelů Za správnost informací na této stránce vedení města ani redakce neodpovídá.

Prezentace názorů členů zastupitelstva za KDU-ČSL a Zelené – opozice

jsou jiné sporty 
méně důležité?

V Mladé Boleslavi funguje mnoho 
spolků a sportovních klubů, které 

však mají nerovné podmínky pro svoji 
činnost. Pro příklad uvádíme spolek 
TJ Auto Škoda, který sdružuje ve 
20 oddílech celkem 1691 členů, z toho 
1 109 dospělých (606 mužů a 503 žen) 
a 582 sportovců z řad mládeže 
(293 chlapců a 289 dívek). Přinášíme 
několik námětů pro zlepšení fungování 
města v oblasti sportu:

1) Ve sportovní komisi města není 
proporcionální zastoupení sportovních 
klubů. Např. TJ Auto Škoda, která 
sdružuje mnoho sportovních oddílů 
(např. basketbal, volejbal, stolní tenis, 
lyžování, cyklistika, šachy, krasobru-
slení, judo, karate a další), má ve spor-
tovní komisi jednoho jediného zástupce. 

2) Rozdělování dotací z rozpočtu 
města do sportovních klubů je 
nevyvážené. Každý sport má určitý 

koeficient, na základě kterého jsou 
dotace rozdělovány. Jsou tak výrazně 
zvýhodňovány určité sporty.

3) Dle jakého principu jsou 
rozdělovány další peníze z rozpočtu 
města? Není podporován spíše 
profesionální sport než pohyb dětí 
a mládeže?

4) Zcela chybí komplexní přehled 
o využití tělocvičen základních 
škol v odpoledních a večerních hodi-
nách a jednotný dozor. Každý oddíl 
tak musí nyní jednotlivě na dané škole 
zjišťovat obsazenost tělocvičen.  

5) Chybí sportovní kapacity. Velká 
sportovní hala není pro všechny míčové 
sporty dostačující a nová sportovní 
hala u 5. základní školy je využívána 
téměř výhradně pro florbal, přestože 
podle dřívějších vyjádření zástupce 
primátora p. Boušky měla sloužit i pro 
jiné sporty. Například pro stolní tenis 

a judo je využívána plechová hala na 
městském stadionu, která je z roku 
1976 a je ve velmi špatném stavu – 
obnažená elektroinstalace, protékající 
sprchy, ucpávající se záchody, zatékání 
střechou, plíseň, v silných mrazech 
teplota 12 stupňů a další problémy. 
Z výše uvedených důvodů se TJ Auto 
Škoda v únoru stala spoluiniciátorem 
založení spolku na podporu výstavby 
sportovně-rekreačního areálu, jehož 
součástí by byla výstavba multifunkční 
sportovní haly s velkým a malým sálem 
pro míčové sporty, místností pro stolní 
tenis, místností pro judo a tělocvičnou 
pro hendikepované a seniory. Spolek 
podal tento námět v rámci projektu 
Nové Boleslavsko.

Ing. Jana Krumpholcová,  
zastupitelka (na základě informací 

místopředsedy TJ Auto Škoda a člena 
sportovní komise za koalici KDU a SZ) 

Prevencí 
kriminality 
je i smysluplné 
trávení volného 
času
Jednou z možností prevence 
kriminality je umožnit širšímu 
okruhu obyvatel města trávit volný 
čas sportem a spolkovou činností 
(tvůrčí a technické dílny, kluby pro 
nejmenší, výuka cizích jazyků atd.). 
Považujeme za zásadní nabídku pro 
veřejnost rozšířit a umožnit dětem, 
mládeži i dospělým trávit svůj volný 
čas smysluplně a v důstojných 
podmínkách. Jak ukazuje případ 
napadené školačky u Bondy, škola 
ani rodinné zázemí nevyřeší veškeré 
problémy dnešní doby, proto by 
i město mělo být aktivnější v realizaci 
vhodných koncepcí a plánů na 
prevenci i volný čas. 

Je pozitivní, že na rozvoji města 
má zájem spolupracovat ne-
jen široká vládnoucí koalice, ale 
i místní firmy i členové mnoha 
komisí a výborů. Proto prosazujeme 
konkrétní opatření už do letošního 
rozpočtu, např. větší podporu pre-
ventivním programům ve školách, 
výstavbu multifunkční haly a otevření 
Koliby veřejnosti, spolkům a spor-
tovním klubům (více na naší stránce 
v únorovém vydání Boleslavanu). 

Při realizaci dobrých nápadů 
na zlepšení chodu města však 
narážíme na silové řešení ze strany 
vedení města, leckdy i navzdory 
názorům odborníků nebo racionál-
ním přáním občanů (v případě 
nového hřiště v Debři). Dokud tedy 
vedení nebude více naslouchat 
a nebude vstřícnější, bude to odra-
zovat členy komisí a výborů od spo-
lupráce a v důsledku nezabráníme 
odstěhování aktivních, ale velmi 
znechucených občanů.   

Ing. Jana Krumpholcová

podaří se obnovit krásu Štěpánky 
za pomoci odborníků?
Kdo si udělá procházku do nejkrásnějšího parku 

ve městě, bude pravděpodobně zdrcen pohle-
dem na známá místa. Loňské klimatické podmínky 
způsobily dramatické zhoršení zdravotního stavu 
mnoha stromů, které musely být odstraněny zejména 
v důsledku napadení kůrovcem. Téma kůrovce však 
hýbe střední Evropou několik dekád a již v roce 2008 
psal Boleslavský deník o napadení stromů tímto 
broukem. Je otázkou, nakolik vedení města podcenilo 
situaci a péči o park zanedbalo?

Obnova starých stromů mohla být postupná a dnes 
by po těžbě nebyly nevzhledné holiny. Bohužel tento 

stav nemůže zachránit překotná výsadba vzrostlých 
druhů, protože každý organismus se musí v novém 
prostředí dobře adaptovat – starší strom s přemístěním 
bojuje, často se neuchytí a hyne. Proto prosazujeme 
zhotovení zahradně-architektonického plánu výsadby 
zkušeným odborníkem, který navrhne přiměřenou 
výsadbu i líbivé architektonické pojetí parku. Budeme 
doufat, že v tomto případě bude vedení města na-
slouchat a spolupracovat s příslušnými odborníky na 
zahradní architekturu a péči o zeleň, abychom se mohli 
příští jaro těšit na nové a zajímavé druhy dřevin a rost-
lin. Ing. Jana Krumpholcová, zastupitelka   

pohled od pyraMidy k dětskému hřišti na Štěpánce, 
13. února.

obnažená elektroinstalace v plechové hale.interiér plechové sportovní haly.
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Prezentace názorů členů zastupitelstva za aNO 2011 a volbu pro Mladou Boleslav – koalice

Statisíce 
lidí ve vodě
V minulém roce navštívilo náš 

městský krytý bazén 285 917 lidí. 
Vedle veřejnosti slouží bazén 
i potřebám plavců a jejich republiko-
vých závodů. V dopoledních hodinách 
probíhá výuka plavání pro školáky, 
organizují se plavecké kurzy pro děti, 
máme program pro seniory, aqua 
aerobic a další. Velmi navštěvovaná je 
wellness část s vířivkou, párou, Kneip-
povým chodníkem na prokrvování 
chodidel, relax zónou s lehátky a sau-
nou. Abychom zvýšili komfort v tomto 
ohledu, připravujeme na tento rok 
investici do nové sauny finského typu. 

Vysoká návštěvnost bazénu nás 
zároveň vede k dalším rozjetým 
plánům. Nadměrně využívanému bazé-
nu potřebujeme trochu ulevit, proto 
probíhá kompletní rekonstrukce bazénu 
v sokolovně, který by měl sloužit jako 
alternativa. Investujeme 33 milionů ko-
run a těšit se můžeme na pět 25metro-
vých drah, počítáme také s relaxačními 
prvky – například vířivkou či parní 
komorou. Bazén v sokolovně budou po 
dokončení využívat plavci k tréninkům 
a žáci a studenti mladoboleslavských 
škol. 

Je březen, takže se blíží čas příprav 
také na letní sezonu na městském 
koupališti. Loni jsme na něm od konce 
května do začátku září odbavili přes 
83 tisíc lidí. Zároveň víme, že část 
obyvatel během léta dává přednost 
relaxaci na terase městského krytého 
bazénu, případně navštěvují bazén na 
severním sídlišti. I v tomto tedy máme 
alternativy. 

Těším se na dokončení bazénu 
v sokolovně. Bude to další krok ke 
zvýšení komfortu. A samozřejmě musím 
poděkovat všem pracovníkům Městské 
společnosti sportovní a rekreační areály, 
kteří se na provozech sportovních areálů 
podílejí. Ing. Jiří Bouška, 

první náměstek primátora pohled na městský krytý bazén z ptačí perspektivy.

Vizualizace krytého bazénu v sokolovně.

interiér městského krytého bazénu.
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co sledovala rada  
města a vedení
Na začátku listopadu 2018 se konalo 

ustavující zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva, které schválilo ustavení 
finančního a kontrolního výboru, 
jejich předsedy a stanovilo počty členů 
výborů a komisí na 15. Vedení města 
navrhlo ustavení šesti výborů proti 
třem v předcházejícím období. Návrhy 
složení výborů byly projednávány od lis-
topadu až dosud, stále chybí ještě jeden 
výbor (pro spolupráci s Klaudiánovou 
nemocnicí). Stanovený počet členů 
výborů se nepodařilo naplnit celkem 
o 16 členů. Ještě horší je stav v naplnění 
komisí.

V minulém volebním období bylo 
radou města (RM) navrženo 16 komisí, 
ale pro současné volební období je 
navrženo ustavit 28 komisí, tj. o 12 více, 
což znamená dalších 180 členů navíc. 
Podle projednaných a schválených 
komisí dosud ještě nebyly schváleny 
čtyři komise. Ve schválených komi-

sích chybí na předpokládaný stav ještě 
72 členů.

Dnes  je 15. února, to je termín 
odevzdání článků pro Boleslavan, a ještě 
se některé výbory a komise nesešly. To je 
od ustavujícího zasedání tři a půl měsíce 
– to není dobrou vizitkou pro výsledky 
práce zodpovědných pracovníků magis-
trátu. Teď se vrátím ke zvolenému nad-
pisu článku, jestli bylo dobré rozhodnutí 
o počtu výborů a komisí. Už na ustavu-
jícím zasedání jsme žádali o zpracování 
a zpřesnění činnosti především komisí, 
které se ve svých jednáních budou 
zabývat obdobnými nebo stejnými prob-
lémy. To chybí po celé období za vlády 
ODS v koalici, že zastupitelstvo ani RM 
nevyužívá pomoci a spolupráce i názorů 
členů k projednávání aktuálních 
předkládaných materiálů, které by měly 
být dány za „úkol“ předsedům výborů 
a komisí. S ohledem na současný počet 
zastupitelů, kteří tvoří koalici, mnohdy 

mění doporučení výborů a komisí bez 
vysvětlení důvodů. Jedním z možných 
odůvodnění zvýšených počtů 
výborů a komisí by podle zkušeností 
s příměstskými částmi mohla být lepší 
informovanost a spolupráce s občany. 
Pořádané pravidelné besedy v zasedačce 
na radnici jsou přínosné, ale občané 
města takovou příležitost nemají. 
Ze zkušenosti minulých období víme, 
že zájem a aktivita členů na jednáních 
klesá a často se v druhé polovině voleb-
ního období stává, že jednání z důvodu 
účasti pod 50 % nejsou usnášeníschopná 
i přes snahu zajistit potřebnou účast 
obvoláváním nepřítomných. Už jsem 
psal, že je nutné, aby bylo prováděno 
pravidelné hodnocení práce výborů 
a komisí a byly zadávány úkoly, které je 
potřeba sledovat.

Jistě za informaci stojí zveřejňování 
výdajů, které jsou vypláceny jako 
odměny neuvolněným zastupitelům 

a členům výborů a komisí. Výše odměn 
se v minulém období výrazně zvyšovala 
a dochází ke zvýšeným výdajům 
v rozpočtu města. Nemáme nic proti 
tomu, aby byly odměny vypláceny, ale za 
řádně odvedenou činnost, pravidelnou 
účast a aktivní práci pro město.

Nebudu se vracet do vzdálené mi-
nulosti, ale uvádím tabulku za minulé 
období.

Prezentace názorů členů zastupitelstva za KSČM – opozice

Názory zastupitelů Za správnost informací na této stránce vedení města ani redakce neodpovídá.

Byty pro občany mladé Boleslavi
Členy zastupitelstva za KSČM 

v Mladé Boleslavi jsme již řádku 
let. Po celou dobu našeho působení 
v rámci zastupitelstva bylo jednou 
z našich hlavních priorit výstavba 
nových městských nájemních bytů pro 
občany Mladé Boleslavi, prioritně bytů 
pro mladé rodiny, aby měly možnost 
zde žít a pracovat.  Tím by docházelo 
k navýšení počtu obyvatelstva v Mladé 
Boleslavi a to by zpětně přineslo do 
pokladny města finance na jeho provoz 
a rozvoj. Také jsme poukazovali na to, 
že město Mladá Boleslav by mělo stavět 

městské malometrážní byty pro seniory, 
protože naše populace stárne, dožíváme 
se vyššího věku, a proto tyto byty budou 
do budoucna potřeba. 

Nechtějte vědět, jaké na to byly 
reakce: „Byty vyřeší trh, soukromí 
developeři to zvládnou, netahejte do 
toho město, nesnažte se nám sem 
zavádět dobu minulou.“ Dnes, když čtu 
články o tom, že je nutné začít stavět 
městské nájemní byty, nevěřím vlastním 
očím. Dá se říci: „Opět jsme objevili 
Ameriku“. Bohužel se zpožděním 
nějakých 8 až 10 let. 

Řekl bych, že stav s byty v Mladé 
Boleslavi není jen špatný, je přímo kri-
tický. Ceny za malé byty (velikosti 1+1 
či 2+1) se dostávají na takovou výši, 
že za chvilku doženeme ceny v Praze. 
Je načase o nových městských bytech 
nejen mluvit a psát články, je nutné 
je začít stavět, a to co nejrychleji. My, 
zastupitelé za KSČM, budeme záměr 
výstavby nových nájemních bytů 
podporovat a snažit se, aby realizace 
byla co nejdřív, jak se o to snažíme 
dlouhodobě. 

Ing. Tomáš Suchý, zastupitel KSČM 

Částky za měsíc Před 1. 2. 2017 Od 1. 2. 2017 Od  1. 1. 2018 Od 1. 1. 2019  

Náměstek primátora 48 366 Kč 50 300 Kč 42 651 Kč 45 658 Kč

Člen rady 5 575 Kč 5 798 Kč 9 482 Kč 10 146 Kč

Člen zastupitelstva 1 897 Kč 1 973 Kč 2 371 Kč 2 537 Kč

Předseda výboru 4 198 Kč 4 356 Kč 4 741 Kč 5 0 73 Kč

Předseda komise 4 189 Kč 4 356 Kč 4 741 Kč 5 073 Kč  

Místopředs. výboru nebo komise 500 Kč 500 Kč 1 500 Kč 4 037 Kč

Člen výboru nebo komise 100 Kč 100 Kč 100 Kč 100 Kč

Po spočítání nákladů podle uvedené 
tabulky, která nabízí srovnání za 
poslední roky, budou celkové roční 

náklady na odměny pro členy rady 
města, výbory zastupitelstva a komise 
rady města ve výši 4,8 milionu korun.

Myslíte, že vyplacené odměny budou 
účelným a potřebným vydáním? 
Uvedené odměny jsou stanoveny 

podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
318/2017 Sb. a 202/2018 Sb.

Karel Skála, zastupitel za KSČM
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Prezentace názorů členů zastupitelstva za Starostové a nezávislí – koalice

Kvalitní školství 
je prioritou

Už v minulém roce jsme se ve vedení 
města shodli na tom, že je pro nás 

jedním z nejdůležitějších bodů dalšího 
volebního období školství, jehož úroveň 
chceme pozdvihnout na nadstandard 
i v rámci celé republiky. Na zkvalitnění 
zázemí našich základních a mateřských 
škol pracujeme už celou řadu let a já 
osobně se vždy snažím prosadit do 
rozpočtu na tuhle kapitolu maximální 
částku. Značný objem peněz se nám 
podařilo schválit i pro tento rok.

Budeme samozřejmě pokračovat 
v některých investicích, které započaly 

v minulém roce, ať už jde o propojení 
5. a 6. základní školy chodníkem, velké 
peníze opět půjdou do druhé etapy 
zateplení Pastelky, kterou čeká v létě 
nové opláštění celé budovy. Plánujeme 
rovněž vybudovat atrium na 8. základní 
škole a také dokončit a vybavit novou 
mateřskou školu v Michalovicích tak, aby 
ji děti mohly navštěvovat už od příštího 
školního roku. Kromě toho je v plánu 
stavba a vybavení další nové školky 
v areálu stávající Pampelišky, ta by měla 
začít fungovat od ledna příštího roku, 
půjde-li všechno podle plánů. Chceme 

také pokračovat v zateplování dalších 
školních budov, tentokrát máme v plánu 
přípravu zateplení mateřských škol 
Beruška, Čtyřlístek a Sahara. Už v mi-
nulém roce jsme dokončili nástavbu či 
přístavbu prvních tří základních škol 
(Dvojka, Trojka, a Šestka) a rádi bychom 
v tomto trendu pokračovali i nadále. 
Plánujeme vybudováním výtahu zajistit 
bezbariérovost 5. základní školy, nad 
školní jídelnou pak vyroste přístavba, 
kde vzniknou nové technické učebny. 
Podobné úpravy chceme provést i na 
8. základní škole, kde není nutná 

přístavba, ale rekonstrukce stávajících 
tříd na učebny pro technické a odborné 
vyučování.

Jsem si ale velmi dobře vědom toho, 
že kvalitu výuky sebelepší prostředí 
nezajistí, i když k němu významným 
způsobem může napomoci. Základem 
však zůstávají dobří a spokojení učitelé, 
což je další z mých velkých úkolů. Už 
řadu měsíců s týmem odborníků pracu-
jeme na koncepci, jak vhodně motivovat 
a odměňovat pracovníky ve školství, 
aby neměli potřebu odcházet jinam. 
Je to nelehký úkol a běh na dlouhou 
trať, nicméně v letošním rozpočtu na 
to máme vyčleněnu částku přes sedm 
milionů, proto věřím, že se nám to 
podaří, a spokojení na našich školách bu-
dou jak učitelé, tak následně i žáci i jejich 
rodiče, což je naším cílem.

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora

Výstava 
k 30. výročí 
sametové 
revoluce
Mladoboleslavské hnutí STAN už 
začalo s přípravou akcí k třicátému 
výročí událostí v listopadu 1989, 
které nás letos na podzim čeká. 
Důstojně tak chce připomenout 
události, které nám zajistily už 
tři desítky let života ve svobodě 
a demokracii. Chystáme k této 
příležitosti několik kulturních 
akcí, řadu besed s tehdejšími 
představiteli Občanského 
fóra a také výstavu fotografií 
a dokumentů. Prosíme všechny 
obyvatele Mladé Boleslavi, kteří 
vlastní fotografie a tiskové materiály 
z doby sametové revoluce, a navíc 
se váží přímo k našemu městu, aby 
nám je zapůjčili a podělili se tak 
o dobové svědectví s námi ostat-
ními. Prosíme, kontaktujte nás na 
telefonu 731 682 447 nebo na  
e-mailu sebek.jaroslav@seznam.cz. 
Všechny materiály samozřejmě po 
skončené akce vrátíme. 

Jaroslav Šebek, zastupitel za STAN

Dům kultury 
rekonstrukci 
nutně potřebuje
Už v minulosti jsem se otevřeně 
hlásil k tomu, že jsem hluboce 
přesvědčen o nutnosti rekonstrukce 
našeho Domu kultury. Jistě mi dáte 
za pravdu, že přestože pro někoho 
může mít více než 40 let stará 
stavba své kouzlo, standardům 
21. století skutečně neodpovídá. 
Přestože jsem měl na počátku vize, 
že rekonstrukce bude touto dobou 
už téměř u konce, bohužel nám ji 
někdo silně zkomplikoval snahou 
prohlásit budovu národní kulturní 
památkou. Několik let trvající spor 
a boj se nám podařilo dovést 
zdárně ke konci přesvědčením 
všech zúčastněných o tom, že 
tato stavba skutečně parametry 
památky nesplňuje. Nyní ovšem 
kvůli tomu stojíme opět na samém 
počátku. Zatím jsme se shodli na 
tom, že zvolíme cestu postupné 
rekonstrukce, kterou rozložíme do 
několika let, abychom co nejméně 
zatížili jak provoz kulturáku, tak 
rozpočet města. Nutná bude 
především kompletní výměna všech 
oken a zateplení pláště budovy. 
Samozřejmostí je také rekonstrukce 
velkého sálu a pozornost si zaslouží 
také spodní patro s loutkovým 
sálem, vzniknou zde zkušebny 
a rovněž počítáme s klubem pro 
náctileté, který nabídne smysluplné 
vyžití teenagerům, kteří bohužel nyní 
dost často tráví volný čas pofla-
kováním po obchodních centrech. 
Věřím, že výsledná podoba potěší 
všechny návštěvníky a uživatele 
Domu kultury a stane se důstojným 
reprezentativním prostorem našeho 
města.  
Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora

zúčastnili jsme se 
vzpomínky na Jana Palacha

parlaMent Mládeže Města Mladá boleslaV uspořádal 16. ledna pietní akci 
k uctění památky Jana Palacha. Mladoboleslavské hnutí Starostů a nezávislých přijalo 
pozvání studentů a akce se zúčastnilo několik jeho zástupců. Od budovy magistrátu se 
vydal průvod studentů a veřejnosti, účastníci nesli zapálené svíčky a Palachův portrét. 
U lavičky Václava Havla pak všichni vyslechli krátký projev předsedy parlamentu 
mládeže, připomínající 50 let starou událost, kdy se Jan Palach stal živou pochodní 
a v horní části Václavského náměstí v Praze se veřejně upálil. Podle svých slov chtěl 
vyburcovat národ z pasivity k nastolené politické situaci a zároveň se tak pokusil 
potlačit rezignaci občanů Československa na politickou situaci. 

Jeden z členů mladoboleslavského STAN, Jiří Štěpánek, pak ve svém projevu 
mimo jiné zdůraznil, že pro tehdejší společnost velmi významný čin je dodnes známý 
po celém světě a Palachův odkaz nesmí být zapomenut. Jaroslav Šebek citoval 
poznámky z Palachova deníku a také prohlásil, že svoboda a demokracie, za něž 
Palach položil život, nejsou ani dnes žádnou samozřejmostí a můžeme je ztratit snáz 
a dříve, než se nám na první pohled zdá.

Mladoboleslavští zastupitelé za STAN
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Obecně závazná vyhláška přispěje 
ke zvýšení naší bezpečnosti
Dne 21. 1. 2019 proběhlo první 

zasedání Bezpečnostní komise 
Rady města Mladá Boleslav. Kromě 
zprávy o činnosti městské policie za 
rok 2018 projednávala komise návrh 
nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 
k zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku na veřejných 
prostranstvích a ochraně nočního 
klidu. Komise s uspokojením vzala na 
vědomí rozšíření nové vyhlášky o zákaz 
užívání omamných a psychotropních 
látek a o zákaz žebrání na území města. 
Zejména skutečnost, že se podařilo do 

nové vyhlášky zakomponovat „zákaz 
fetování“, považuji za vysoce důležitou. 
Vzpomínám si na minulé volební ob-
dobí, kdy proběhla celostátní jednoden-
ní akce městských policií zaměřená 
na sběr injekčních stříkaček. Naše 
město zvítězilo a v počtu sesbíraných 
jehel během jediného dne skončilo na 
prvním místě. Byl to triumf, z kterého 
mrazí.

Bezpečnostní komise zároveň 
navrhla doplnit do nové vyhlášky mezi 
výčet veřejně prospěšných zařízení 
města i veřejné toalety. Dále jsme 

vyhlášku rozšířili o další článek, týka-
jící se využití vodních prvků, jako jsou 
fontány, kašny, vodotrysky. Zřejmě 
nikoho nepohorší, když si v parných 
letních dnech unavený občan či 
návštěvník města v plechovém korytě 
stylizujícím tok Jizery smočí kotníky. 
Zároveň však musí být každému jasné, 
že se v těchto prvcích neprovádí osob-
ní hygiena a že vodotrysk na Výstavišti 
a na náměstí Republiky neslouží jako 
náhražka veřejného koupaliště.

Miroslav Čuban ml., zastupitel 
a předseda bezpečnostní komise 

Názory zastupitelů Za správnost informací na této stránce vedení města ani redakce neodpovídá.

Prezentace názorů členů zastupitelstva za ČSSD – koalice

rozpočet posiluje 
bezpečnost a školství
Nový rozpočet Mladé Boleslavi ob-

sahuje několik základních priorit, 
kvůli kterým sociální demokracie vstou- 
pila do zdejší radniční koalice. Proti 
minulým letům výrazně více zohledňuje 
téma bezpečnosti a školství. Dobře je sa-
turována městská policie, která po letech 
problémů poprvé zaznamenává nárůst 
zájmu o službu v ozbrojené složce města.  
Vyčleněny jsou rovněž jednotky milionů 
korun, díky kterým bude možné zaplatit 
služby bezpečnostních agentur. Jejich 
úkolem nemá být nahrazovat městskou 

policii, ale spíše ji vhodně doplňovat 
zejména v místech, kde se vyskytují 
největší problémy s kriminalitou  
a přestupky. Nově by tak mělo dojít 
k pokrytí preventivními hlídkami oblasti 
u Kauflandu nebo parku Výstaviště. 
Nezapomene se ani na kamerový systém, 
jehož rozšíření a zkvalitnění bude spolu 
s rozpočtem města hradit i Škoda Auto. 
Právě park Výstaviště má být prvním 
místem, o který se kamerový systém 
rozšíří. Výrazně je posílena i kapitola 
školství. Jsem rád, že po letech, kdy 

vedení města dbalo zejména o stavební 
investice do škol, dochází ke změně 
vnímání této problematiky a místo 
betonu je upřednostňována kvalita 
vzdělávacího systému. ČSSD již rok 
před komunálními volbami vyhlásila, 
že chce, aby Boleslav byla známá nejen 
jako místo výroby skvělých automobilů, 
ale i jako město, jehož školství je na 
špičkové úrovni. Nepůjde to hned, ale 
rok 2019 je tím, kdy se celý proces může 
odstartovat.

Robin Povšík, náměstek primátora

mladoboleslavský pOSEz 
slouží přes půl roku 
Mladoboleslavský POSEZ (zkratka 

znamená Pomoc seniorům 
a zdravotně postiženým) otevřel brány 
veřejnosti v červenci 2018. Je jedním 
ze čtyř podobných pilotních míst ve 
Středočeském kraji. Lidé si sem mohou 
chodit pro rady ohledně řešení sociální 
podpory, rodinných problémů, ale 
chodí se sem i bavit, trávit volný čas 
a setkávat se.

S aktivitami pomáhá Mladoboleslav- 
ská univerzita středního věku a volného 
času seniorů, Městský klub seniorů 
nebo Komunitní centrum Klementinka. 
V Boleslavi jsou dokonce dvě kontaktní 
místa POSEZu – jedno je v suterénu 
Komunitního centra Klementinka 

a druhé v prvním patře budovy na 
třídě Václava Klementa, kde sídlí ústav 
Služby a školení MB. Senioři i hendike-
povaní občané sem chodí rádi a líbí 
se jim tu, což je velkou odměnou pro 
všechny, co se o fungování projektu 
zasadili. Pro některé z nich se místa 
POSEZu stala zpříjemněním denního 
režimu.

Projekt se bezpochyby osvědčil 
a v letošním roce bude pokračovat. Jak 
jsem mluvil s lidmi, kteří se o POSEZ 
starají, je pro letošek přichystáno další 
zlepšení ve vybavení, ale především 
ještě více aktivit než bylo v loňském 
roce. Rozpočet pro mladoboleslavský 
POSEZ se pro letošní rok pohybuje 

kolem 500 tisíc korun, Středočeský kraj 
přispívá na provoz dotací ve výši 300 ti-
síc korun, zbytek pak hradí město.

Kromě Mladé Boleslavi jsou do 
projektu zatím zapojena ještě města 
Poděbrady, Benešov a Nové Strašecí. 
Jejich činnost byla zahájena postupně 
v průběhu roku 2018. POSEZy mají za 
úkol koordinovat a propojovat aktivity 
s ostatními institucemi a partnery jak 
ve státním, tak i v soukromém sektoru, 
kteří pracují se seniory a zdravotně 
postiženými. Kromě toho poskytují 
informační servis o celém systému 
sociální péče a základní poradenství. 
Jsou také místy pro setkávání seniorů 
a zdravotně postižených a pro jejich 

společné aktivity. Nabízejí klientům 
také například možnost vyhledat 
jakékoliv potřebné informace na 
internetu. 

Mgr. Karel Horčička, zastupitel města
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Prezentace názorů členů zastupitelstva za ODS – koalice

Aktivně žít 
znamená 
nestárnout
Uvedené motto mnohých senior-

ských aktivit v Mladé Boleslavi 
se začalo používat již před 15 lety, 
kdy se poprvé systematicky začala 
politická reprezentace na komunální 
rovině v našem městě problematikou 
aktivního a zdravého stárnutí zabývat. 
V průběhu uplynulých let se ukázalo, 
že mnohé projekty realizované pod 
tímto mottem a nejen pod ním jsou 
životaschopné, jiné nikoliv. V každém 
případě – výsledky snahy všech, ať už 
osob, či institucí, které se jimi zabývaly,  
potvrdily nejen v rámci našeho 
města, ale i celostátně příznivý vliv na 
prožívání 3. a 4. věku člověka a jsou 
promítnuty statisticky do demogra- 
fických studií za uplynulá léta coby 
trendy příznivého vývoje ukazatelů, 
jako je koeficient stárnutí nebo 
průměrný věk apod.

Máme-li tedy skutečný zájem o prob-
lematiku zdravého stárnutí a zlepšování 
jeho podmínek pro naše občany, měli 
bychom se zajímat nejen o zlepšení 
sociálních a zdravotních podmínek 
života občanů ve 3. a 4. věku, ale také 
o možnosti jejich aktivního prožívání 
těchto fází. Proto vítám usnesení zastu-
pitelstva města, v němž byl schválen 
vznik komise pro seniorské aktivity.

Protože jsem byla navržena jako její 
předsedkyně, mám potřebu naznačit 
některá východiska práce této komise. 
Především je třeba vyjít z analýzy 
kvantity i kvality a celkového stavu 
seniorských aktivit ve městě. Vycházet 
např. z potenciálu již fungující Rady 
seniorů a středisek volnočasových 
aktivit. Nezbytná je úzká spolupráce 
s náměstky primátora, v jejichž gesci se 
tato oblast nachází. Ovšem je na druhé 
straně nutné rozebrat poptávku po 
aktivitách ze strany seniorů. Zároveň 

je možné počítat s potenciálem nově 
vznikající komise a elánu jejích členů. 
Konečně je možné počítat se vstřícností 
vedení města, rady a zastupitelstva 
města a s financováním smysluplných 
seniorských aktivit.

Jedním z prostředků mapování 
činností, zrodu a realizace nových 
projektů, jejich úspěšnosti a také práce 
může být a chtěl by být seniorský 
časopis Senior revue, který vstupuje do 
svého již 11. ročníku. Spolu s Bolesla-
vanem, který velmi kvalitně reaguje na 
zprávy z oblasti seniorského života, je 
to další možnost informovat se o prob-
lematice, která seniory zajímá a v níž 
bude Senior revue pravidelně informo-
vat o práci vzniknuvší komise.

Krátce k časopisu Senior revue:  
Rada seniorů podpořila zvýšení 
frekvence čísel v ročníku z 6 na 10, 
takže půjde o periodikum (s přestávkou 
o hlavních prázdninách). V oddílech 
časopisu „Co se děje, dělo nebo 
bude dít?“ najdou čtenáři komentáře 
k některým aktivitám, „Kalendárium“ je 
věnované všem dostupným informacím 
o seniorském dění ve městě formou 
měsíčních programů jednotlivých 
center. Je potěšující, že je časopis 
rychle rozebrán a stále častěji žádán. 
Při nákladu 400 kusů však není divu 
(ovšem poskytován je na distribučních 
adresách zdarma). V práci s tímto 
měsíčníkem by mohla komise pro 
seniorské aktivity přispět k analýze 
odezvy či zpětné vazby na práci se 
seniory v našem městě.

Doufám, že práce komise pro rozvoj 
seniorských aktivit bude smyslu-
plná. Nemyslím, že je třeba předem 
předpokládat, že finance, které činnost 
komise spotřebuje, budou vynaloženy 
neefektivně. Je třeba vycházet z toho, 
že jde o práci občanů pro jiné občany, 
a hodnotit teprve v průběhu a určitě na 
konci volebního období. Sama za sebe 
mohu upřímně poděkovat voličům, že 
mohu pro seniory pracovat z pozice 
zastupitele a zasazovat se o zkvalitnění 
jejich života ve sféře, která mi byla 
svěřena a kterou se již léta zabývám.

 PhDr. Eva Pešková,  
zastupitelka za ODS

město potřebuje 
domov se zvláštním režimem
Česká populace stárne a platí to 

i pro Mladou Boleslav, která se již 
nyní stává jedním z měst s nejvyšším 
průměrným věkem v republice. Je to 
způsobeno odlivem trvale žijících oby-
vatel, kdy ve městě zůstávají většinou ti, 
kteří již stěhování z věkových či sociál-
ních důvodů nezvládnou. Na stále se 
zrychlující stárnutí populace je třeba se 
připravit. Z nedávno provedené analýzy 
víme, jak nedostatečná je kapacita 
mladoboleslavského domu seniorů a jak 
moc ve městě chybí domov se zvláštním 
režimem, což je zařízení, kde žijí lidé se 
stařeckou, Alzheimerovou a ostatními 
typy demencí. Tito lidé potřebují nejen 
specifickou péči, ale mají i specifické 
nároky na prostory, ve kterých žijí. 
V problematice absence domova se 
zvláštním režimem se snad již blýská na 
lepší časy. Společně s mými spolupra-
covníky rozvíjíme záměr přestavby 
budovy dílen mezi stávajícím domem 

seniorů a tzv. Žižkovými kasárny, kde 
se nachází DPS Havlíčkova. Vhodnou 
přestavbou objektu lze vybudovat 
uzavřené oddělení, které bude jako 
domov se zvláštním režimem nabízet 
kapacitu přibližně 16–20 lůžek a bude 
stavebně i personálně propojeno se 
stávajícím domem seniorů. To usnad- 
ní poskytovanou péči a zároveň se 
přesunem klientů částečně uvolní 
kapacita v domově seniorů, neboť 
lidé vyžadující zvláštní péči jsou nyní 
umístěni v rámci běžných ubytovacích 
kapacit. Máme již zpracovanou hmoto-
vou studii a na projektu dále pracujeme. 
Jednáme i se společností Škoda Auto, 
s jejíž pomocí bychom mohli pořídit 
například vybavení nově vzniklých 
prostor. Nutná je také spolupráce se 
Středočeským krajem, který tyto služby 
v objektech města personálně zajišťuje.
Mgr. Miroslava Kašpárková, náměstkyně 

primátora pro sociální oblast
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Biatlonisté z kraje,
kde není sníh, dobývají medaile
Může být v biatlonu velmi úspěšný klub ze Středočeského kraje, kde se skoro vůbec 
nedrží sníh? Může! Pro malé i větší závodníky klubu KB Trefa z Kosmonos to platí. 
Společnost ŠKO-ENERGO klub již několik let podporuje. „Máme hodně dobrých výsledků 
i medailí, ve skutečnosti je ale nejdůležitější, když naše děti z oddílu sport baví,“ říká 
předseda klubu a trenér Michael Fiedler.

Často nad nimi soupeři nebo pořada-
telé kroutí hlavou, odkud že to jedou tak 
šikovní závodníci a závodnice. Opravdu 
z kraje, který je placatý jako palačinka 
a sníh se v něm drží obvykle v řádu ho-
din? „To slýcháme pořád,“ směje se Mi-
chael Fiedler. „I když teď už si na nás 
většinou zvykli. Jsme hodně vidět, vý-
sledky máme za sebou vynikající. Nebudu 

nic tajit, jsme na naše děti hodně pyšní. 
Ještě daleko míň jde ale lidem na rozum, 
že během zimní sezóny několikrát týdně 
dojíždíme na hory trénovat – většinou 
do Jablonce nebo Bedřichova. A na ho-
rách trávíme i celé víkendy, pokud zrovna 
nejsou závody.“

Jak se vůbec přihodí, že začne fungo-
vat oddíl biatlonu někde, kde to (KB Trefa 
promine), prakticky nedává žádný smysl? 
To takhle jednoho dne kouká sportovně 
nadaná dcera s tátou, který se v mládí 
věnoval biatlonu, než toho musel kvůli 
úrazu nechat, na olympiádu a vysloví zá-
sadní větu: „Tati, já bych se chtěla dostat 
na olympiádu.“ Táta řekne, ať si vybere 
sport, o kterém si myslí, že by ji bavil. 
„No a za tři dny přišla, jestli bych ji tedy 
naučil biatlon,“ říká Michael Fiedler, který 

má dnes v KB Trefa dcery obě, a ještě 
pětačtyřicet dalších dětí. „Víc, než pade-
sát nás asi nikdy nebude, abychom to 
mohli kapacitně a fi nančně utáhnout,“ vy-
světluje. „Některé děti dělají biatlon spíš 
rekreačně a jako kroužek, jiné mají am-
bice a ve výsledkových listinách zejména 
Českého poháru jsme v různých katego-
riích opravdu hodně vidět. Až na výjimky 

od nás děti neodcházejí – jen když zjistí, 
že je biatlon náročný i v té rekreační, na-
tož v závodní podobě. A to je pro nás do-
spělé, kteří se jim věnujeme v rolích tre-
nérů, ta nejhezčí vizitka. Když totiž vidíte, 
jak to děti baví, pak to baví i vás.“

„Bez peněz z Českého biatlonového 
svazu, státu nebo sponzora, jako je 
ŠKO-ENERGO, bychom vůbec nemohli 
fungovat,“ shrnuje předseda klubu. Za-
bezpečit celou sezónu stojí jeden a půl 
milionu korun. Každé dítě má vybavení 
v průměru za 140 tisíc. Jen pro před-
stavu, ve vybavení jsou běžky na klasiku 
i skate na zimu, kolečkové lyže na skate 
a klasiku a samozřejmě zbraň – vzdu-
chovka stojí 45 tisíc, malorážka, na kterou 
děti přecházejí v 15ti letech, 80 tisíc. Plus 
doprava za sněhem, o které už byla řeč. 

Rýsují se nám i nové možnosti, vypadá 
to, že bychom se mohli stát jakousi „líhní 
talentů“ pro klub SKP KORNSPITZ v Jab-
lonci nad Nisou, kde kromě lepšího zá-
zemí mohou školit naše trenéry a přínosů 
bude určitě daleko víc.“ Oddíl se velmi 
úspěšně věnuje také letnímu biatlonu. 
V roce 2018 zvítězil v celkovém hod-
nocení ČP a své kategorie ovládli Oskar 
Poluha a Eliška Fiedlerová, druhé místo 
vybojoval František Jelínek a třetí místo 
Tereza Schejbalová. 

Vedle zimního a letního biatlonu se 
KB Trefa věnuje také nejmladšímu od-
větví letního biatlonu – tzv. targetsprintu, 
ve kterém organizuje závody pro základní 
školy v regionu. Děti běhají a střílejí z la-
serové zbraně. „Hlavní je, aby se hýbaly 
a měly ze sportu radost. Už jsem ale 
takto vytipoval minimálně osm dětí, které 
doteď nedělaly nic, ale mají zjevný ta-
lent. Od jara by měly začít chodit k nám 
do oddílu.“

Před závodníky KB Trefa je nejdůle-
žitější podnik sezóny – Mistrovství ČR 
žactva v Novém Městě na Moravě. Že 
nadaný František Jelínek vyhraje celé 
bodování Českého poháru, už bylo 
jasné. Eliška Fiedlerová o celkové vítěz-
ství také ještě může ze třetí pozice za-
bojovat. Výčet dalších úspěchů by vy-
dal na dlouhý seznam. „Ze šesti závodů 
Českého poháru jsme přivezli osm zla-
tých medailí, to se historicky žádnému 
středočeskému klubu nepodařilo,“ uza-
vírá Michael Fiedler. 

VĚDĚLI JSTE?

Počátky biatlonu sahají do středověku, 
už v horských oblastech starověkého 
Řecka nebo Říma se lovilo pomocí lyží 
a zbraně. První ofi ciální závod se usku-
tečnil v roce 1767 v Norsku. Biatlon byl 
na ZOH zařazen původně jako ukázková 
disciplína. Od roku 1960 je již součástí 
ZOH. První MS se konalo v roce 1958.

Děti z biatlonového oddílu KB Trefa z Kosmonos
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