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DOPRAVA / PARKOVÁNÍ

DOPRAVNÍ PODNIK MLADÁ BOLESLAV 
před Vánocemi opět zajistil po objednání Olympií 
a Bondy zdarma linku mezi těmito nákupními 
centry. Linka, označovaná jako OC, cestující vozila 
od Bondy k Olympii po tangentě. V provozu byla 
tato linka vždy v sobotu a neděli od soboty 9. do 
soboty 23. prosince od 10.00 do 18.20 hodin.

OD 10. PROSINCE PLATÍ NOVÉ JÍZDNÍ 
řády jak na železnici, tak v dálkové autobusové 
dopravě. Více o aktuálních změnách najdete mimo 
jiné na webu města v rubrikách Občan – Doprava 
– Aktuality. Drobné změny nastaly také v jízdních 
řádech městské hromadné dopravy. Podrobnější 
informace o těchto změnách najdete na straně 7.

KULTURA

KONCERT ATMO MUSIC / LIPO / PORTY 
v Domě kultury Mladá Boleslav, který se měl konat 
v pátek 1. prosince, byl zrušen. Vstupenky zůstávají 
v platnosti, případně budou vráceny v místě jejich 
zakoupení. Kultura města Mladá Boleslav vyjednala 
náhradní termín vystoupení, Atmo Music v našem 
měste zahrají 13. dubna 2018.

FILMOVÉ PROJEKCE, ale i výstavy, koncerty 
a veřejná čtení se budou pravidelně odehrávat 
v otevřené kavárně V břiše velryby (Na Kozině 9), 
která zahájila provoz již před Vánoci. V prosinci 
zde začala také první výstava a konaly se první 
dvě fi lmové projekce, další budou následovat 
v lednu. 

VE SBORU ČESKÝCH BRATŘÍ se konalo 
30. listopadu setkání s autory, kteří vystavovali 
na zdejším Salonu mladoboleslavských výtvarníků. 
Úvodní slovo patřilo historikovi Karlu Herčíkovi, 
který zmínil historii salonu a jeho pozitivní přínos  
pro kulturní život v našem městě. Vystoupila zde 
i taneční skupina Next pod hlavičkou TJ Sokol. 
Výstava skončila 10. prosince. Sbor českých bratří 
bude tradičně z klimatických důvodů uzavřen 
i první tři měsíce roku 2018.

MĚSTO A EU

MĚSTO MLADÁ BOLESLAV připravuje v sou-
ladu s platnou legislativou nový územní plán, jehož 
zpracování zajistí s využitím evropských dotací. 
Tento projekt je rozdělen do tří etap, celkově bude 
ukončen 31. prosince 2019. Smlouva o dílo je 
uzavřena s fi rmou Atelier T-plan, Praha a cena za 
zpracování je 4 196 000 korun bez DPH. Město 
ze svého rozpočtu ovšem zaplatí jen desetinu 
celkové částky, protože 90 procent pokryjí dotace 
EU a ze státního rozpočtu.

SLUŽBY

V MLADÉ BOLESLAVI v noci na 4. prosince 
napadl první sníh a do ulic tak poprvé tuto zimu 
vyjela technika fi rmy Compag. Letos využívá fi rma 
v rámci zimní údržby novou multikáru s radlicí 
a posypem a také čtyřkolku. Oproti minulým 
letům přibyly nové ošetřované úseky (v Michalo-
vicích, Čejeticích, Chrástu, cyklostezka v Debři 
a u Klenice a ulice Mjr. Linaje). Letošní zimu tak 
bude Compag v Mladé Boleslavi udržovat více 
než 300 kilometrů komunikací, které musí ošetřit 
drobnou technikou, jako jsou multikáry, čtyřkolky 
a malotraktory, ale do akce musí vyrazit také 
pracovníci s lopatami, košťaty a hrábly ve velmi 
krátké době, tak aby byly pro občany schůdné 
a bezpečné.

STAVBY

PRÁCE NA OPRAVĚ opěrné zdi v Chrástecké 
ulici ještě před nástupem skončily a s ním 
i uzavírka ulice pro auta, která trvala již od února. 
Podařilo se opravit i schodiště do ulice Pod 
Borkem, kde se dočkala opravy i malá zídka pod 
svahem. Některé další práce budou v této lokalitě 
pokračovat ještě znovu v roce 2018.

ŠKOLSTVÍ

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a střední od-
borné učiliště v Jičínské ulici oslavila na počátku 
prosince 65. výročí vzniku školy. A v rámci 
oslav zde také postavili netradiční vánoční 
strom z vyřazených knih. S nápadem postavit 
vánoční strom z knih přišly učitelky z kabinetu 
českého jazyka. Na stavbě se podíleli učitelé, žáci 
i návštěvníci školy. 

VOLNÝ ČAS

SPMP ČR POBOČNÝ SPOLEK Mladá 
Boleslav, Centrum 83 a Základní škola Mladá 
Boleslav uspořádaly 7. prosince ve Sboru českých 
bratří zajímavou akci Vánoce jinde a jinak. Vys-
toupili zde žáci ZŠ MB, klienti Centra 83, pěvecký 
sbor Gospel Voices a bubenická skupina Fatima 
Drummers. Akci moderovali Simona Matoušková 
a Filip Tomsa.

TANEČNICE Z MLADÉ BOLESLAVI se v so-
botu 2. prosince účastnily soutěže Dance of Live 
ve Cvikově. Nejlépe se ve velké celorepublikové 
konkurenci umístila skupina Les Chats de cabaret, 
která si vytančila 3. místo za kabaretní tanec 
Dixie Biscuit. Skupina tančila ve složení Markéta 
Zavřelová, Jitka Urbanová, Pavla Veselá, Eva 
Hlávková a Kristýna Pešulová.

ZDRAVOTNICTVÍ

NEMOCNICE ZAČALA v letních měsících 
s budováním nové hlavní vrátnice – vstupního ves-
tibulu. Důvodem je havarijní stav této části areálu 
nemocnice. První etapa oprav byla ukončena 
v září. Druhá etapa měla být hotova do Vánoc. 
Po dobu stavby museli návštěvníci a pacienti 

nemocnice využít ke vstupu do hlavní spojovací 
chodby bočních vstupů nebo vstupu z Laurinovy 
ulice přes budovu nové interny (vedle parkoviště). 
Nemocnice na tuto opravu získala dotaci ze 
Středočeského kraje přesahující 5 milionů korun. 

VE ČTVRTEK 30. LISTOPADU se v kostele 
sv. Bonaventury v Mladé Boleslavi uskutečnilo 
slavnostní předání ocenění bezpříspěvkovým 
dárcům krve, které tradičně pořádá Oblastní 
spolek Českého červeného kříže Mladá Boleslav.

KLAUDIÁNOVA NEMOCNICE pro své pa-
cienty a návštěvníky zprovoznila další tři WC, která 
jsou přístupná za použití tzv. euroklíče. Euroklíč 
může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP 
a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, 
člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsono-
vou chorobou, nespecifi ckými střevními záněty 
(Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou) 
a močovými dysfunkcemi.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RADA MĚSTA 7. PROSINCE vybrala jako 
nejvhodnější nabídku veřejné zakázky Údržba 
veřejné zeleně, mobiliáře a dětských hřišť na 
území statutárního města Mladá Boleslav od 
společnosti Compag Mladá Boleslav. Zároveň 
schválila příslušnou smlouvu o poskytování služeb 
města s touto fi rmou. Jak řekl primátor Raduan 
Nwelati, nabídková cena činí 139,8 milionu korun 
bez DPH za období 48 měsíců. To odpovídá sumě 
přes 34 milionů korun ročně. Podobné sumy po-
dle primátora město každoročně investuje do této 
oblasti i dosud.

NA TITULNÍ STRANĚ: 
Večerní adventní trhy v parku Výstaviště 

se zde konaly v roce 2017 poprvé a trvaly 

od 1. do 23. prosince.  Foto: Zdeněk Kolín

V PONDĚLÍ 18. PROSINCE uplynulo přesně šest let 
od chvíle, kdy zemřel bývalý prezident Václav Havel. 
Pietní vzpomínka na tuto výjimečnou osobnost české 
a československé historie se konala také za účasti 
náměstka primátora D. Marka v Mladé Boleslavi 
u nedávno instalované lavičky Václava Havla.
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V SOBOTU 2. PROSINCE se u Městského divadla Mladá Boleslav konalo již druhé 
Adventní dřevosochání. Jeho výsledkem je krásný dřevěný betlém, který bylo možné 
obdivovat přímo u hlavního vchodu do divadla z Palackého ulice. Foto: M. Horvát

AŽ BĚHEM ADVENTU, 7. A 8. PROSINCE, vyvrcholila oprava korouhve na radniční věži 
její instalací zpět na své místo. Při sejmutí korouhve na jaře se ukázalo, že opravy budou 
rozsáhlejší, než se čekalo. Proto i její návrat na věž se oddálil až ke konci roku.

V PARKU ŠTĚPÁNKA nad schodištěm nedaleko tzv. Veverkova můžete najít nově 
a vkusně opravený pomník s doplněným reliéfem Karla Havlíčka Borovského. Podle 
podkladů pamětníků vytvořil věrnou podobu reliéfu akademický sochař Petr Dufek.

V PÁTEK 22. PROSINCE dorazilo do Dopravního podniku MB pět nových autobusů 
značky Iveco s pohonem na CNG, které město získalo s pomocí evropských dotací. Cel-
kem dojde k dodávce 21 busů. Sezení na místě řidiče si vyzkoušel i primátor R. Nwelati. 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA D. Marek a zastupitel J. Polívka v nově vylepšeném vestibulu 
hlavní budovy městské knihovny. Město jej nechalo vymalovat, vybavit novým nábyt-
kem, pultík šatny a skříňky jsou v jednotném designu.

V DOBĚ ADVENTU OD 1. DO 23. PROSINCE byl k dispozici dětem historický repaso-
vaný kolotoč z 19. století v dolní části Staroměstského náměstí. Lidé s dětmi, kteří se 
přišli podívat na vánoční strom, tak měli o jeden cíl navíc.
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Zastupitelé mimo 
jiné schválili:

 n Plán činnosti kontrolního výboru 
zastupitelstva na rok 2018. Výbor 
zkontroluje hospodaření Knihovny 
města MB s fi nančními prostředky 
od města v letech 2015 a 2016 a dále 
vyřizování stížností a jiných podání 
v centrální evidenci magistrátu.

 n Vydání obecně závazných vyhlášek 
o místním poplatku za odpady 
a o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu 
a nakládání se stavebním odpadem na 
území MB. Důvodem aktualizací těchto 
vyhlášek je především docílení souladu 
s platnou legislativou.

 n Navýšení neinvestičních příspěvků 
některým školním zařízením v sou-
vislosti se zvýšenými náklady 
spojené s úpravami a investicemi 
v jejich areálech. MŠ Štěpánka 
dostane navíc o 100 000 Kč, 3. ZŠ 
o 50 000 Kč, 6. ZŠ o 200 000 Kč, 
9. ZŠ o 150 000 Kč a školní jídelna 
Václavkova o 65 000 Kč. 

 n Přijetí neinvestiční dotace od 
krajského úřadu a příslušný transfer 
Knihovně města MB ve výši 45 430 Kč 
na výkon krajských regionálních funkcí.

 n Uzavření kupní smlouvy mezi 
městem a společností GasNet na 
prodej dvou částí pozemkových parcel 
o výměrách 56 m2 a 7 m2 v blízkosti 

Chrástu za cenu 820 Kč/m2, kde chce 
společnost vybudovat regulační plyno-
vou stanici plynu.

 n Uzavření smlouvy o bezúplat-
ném převodu vlastnictví pozemku 
o výměře 27 m2 u Jičínské ulice mezi 
ČR a městem. Zmíněný pozemek je 
dnes součástí chodníku a pro stát je 
nepotřebný.

 n Přijetí neinvestiční dotace Šablony 
ve výši 432 341,60 Kč od krajského 
úřadu a neinvestiční transfer ZŠ T. G. 
Masaryka a MŠ MB (4. ZŠ).

 n Investiční příspěvek ZŠ MB, 
Václavkova 1082 (7. ZŠ) ve výši 
100 000 Kč na pořízení schodolezu 
pro potřeby žákyně s invalidním 
vozíkem.

 n Přijetí neinvestiční dotace Šablony 
od krajského úřadu a neinvestiční 
trasfer ZŠ MB, Komenského nám. 76 
(1. ZŠ), dále ZŠ MB, Václavkova 1082 
(7. ZŠ) ve výši 286 439,40 Kč a ZŠ 
a MŠ MB, 17. listopadu 1325 (9. ZŠ) 
ve výši 1 049 915,40 Kč. 

 n Částečnou revokaci a nové 
usnesení ohledně smlouvy o poskyt-
nutí dotace ve výši 2,634 milionu Kč 
Dopravnímu podniku MB na revitalizaci 
autobusového nádraží. Vyúčtování do-
tace se tím posouvá do 30. 6. 2018.

 n Investiční dotaci ve výši 770 000 Kč 
Městské společnosti sportovní a rekreač-
ní areály na pořízení prodejních stánků. 
Jsou využity na adventních trzích a na-
jdou využití i při dalších akcích města 
a na městském koupališti.

Zastupitelé 
vzali na vědomí:

 n Plnění rozpočtu města za prvních 
devět měsíců roku 2017. Příjmová část 
dosáhla plnění 77,35 procenta a výda-
jová část 58,28 procenta upraveného 
rozpočtu. Splátky jistin všech bankov-
ních investičních úvěrů byly zaplaceny 
včas ve správné výši.

 n Informaci o 17 provedených 
rozpočtových opatřeních schválených 
radou města ve dnech 2. a 16. lis-
topadu 2017 na základě pověření 
zastupitelstvem města. 

 n Dopis vedení spolku Na Kolonii, 
který vyjádřil nesouhlas s navrho-
vaným parkovacím systémem v Mladé 
Boleslavi. Primátor uvedl, že všemi 
připomínkami občanů se před fi nálním 
schválením systému bude zabývat 
a snažit se případné rozpory vyřešit. 
Občané lokality Kolonka, kam vedou 
jen tři vstupy a jsou zde velmi úzké uli-
ce, požadují i po zavedení parkovacího 
systému individuální řešení. 

Zastupitelé 
neschválili:

 n Poskytnutí bezúročné zápůjčky 
spolku Luma MB ve výši 400 000 Kč 
na tři měsíce roku 2018 na úhradu 
nákladů na poskytování sociálních 
služeb. 

Na Celně se 
chystá velká 
výstavba domů
Zastupitelé schválili prodej 
pozemků města o celkové rozloze 
do 11 000 m2 v lokalitě Na Celně 
města společnosti Novostav MB 
za cenu 1600 Kč/m2. Společnost 
zde chystá výstavbu rodinných 
a řadových domů a má zajistit 
i výstavbu inženýrských sítí, chod-
níku, nové komunikace, dětského 
hřiště, vodní nádrže a parkové 
úpravy. Nedaleko ve stejné lokalitě 
chystá výstavbu rodinných domů 
i společnost BPBB. Zastupitelé 
schválili této společnosti prodej 
pozemků o celkové výměře do 
14 450 m2 za cenu 1600 Kč/m2. 
Další velké pozemky v sousedství 
již má tato společnost ve svém 
majetku. Firma zde vybuduje 
na vlastní náklady i herní prvky, 
vodní prvek a mobiliář. Rozvojový 
potenciál této lokality potvrzuje 
i fakt, že se v blízkosti jiný inves-
tor chystá vybudovat seniorské 
bydlení. Projekt Bytové družstvo 
seniorů Mladá Boleslav zde počítá 
s výstavbou areálu na ploše cca 
10 000 m2, kde by mělo vzniknout 
v seniorských apartmánech podle 
poslední varianty kolem 196 bytů.

Z jednání zastupitelstva města 30. 11. 2017

Škoda Auto 
a město
začínají diskutovat 
o velkých projektech
I v souvislosti se zvažovaným 

prodejem pozemků u třídy 

V. Klementa zahájila automobilka 

Škoda Auto prostřednictvím Výboru 

pro spolupráci města se Škodou Auto 

a OHK dialog s městem Mladá Boleslav 

o velkých projektech na území města. 

Zastupitelé se mohli z průběžné 

zprávy tohoto výboru v náznaku 

dozvědět o plánech automobilky 

z hlediska výstavby administrativních, 

výrobních i logistických kapacit. 

V tuto chvíli je zřejmé, že automobilka 

v nejbližších letech chce investovat do 

kancelářských a parkovacích kapacit, 

zejména v blízkosti třídy V. Klementa 

kolem tzv. osmé brány a na Ptácké 

ulici před technologickým centrem, 

vedle motorového a emisního centra 

i před těmito objekty. V souvislosti 

s tím bude automobilka řešit i budoucí 

využití tzv. starého závodu a chce ve 

spolupráci s městem řešit nové využití 

území v oblasti tzv. Poplužního dvora. 

Mezi hlavní diskutovaná témata mezi 

společností Škoda Auto a městem 

tak patří využití pozemků u třídy 

V. Klementa, umístění parkovacího 

domu automobilky na Ptácké ulici, 

budoucí využití tzv. starého závodu 

a oblasti kolem Poplužního dvora, ale 

i například výstavba nové polikliniky 

Škody Auto ve spolupráci s městem. 

Předmětem spolupráce města 

a automobilky jsou i důležité dopravní 

stavby a projekty v rámci tzv. Smart 

City, tedy chytrého města. 

Cílem je vypracovat komplexní 

materiál pro zastupitelstvo 

a představenstvo automobilky s defi nicí 

jednotlivých záměrů včetně jejich 

načasování a fi nancování. Tento 

materiál by měl být připraven na 

přelomu února a března 2018. O BUDOUCNOST POZEMKŮ na třídě V. Klementa se zajímá město i společnost Škoda Auto. 
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Na přípravě rozpočtu intenzivně 
pracujeme a naší snahou bude, 
aby stejně jako v minulých letech 
šlo 23 až 30 procent z příjmů 
na investice.

S primátorem 
města o parkování, 
rozpočtu i adventu
Co nového se děje kolem plánovaného parkovacího systému pro město 

Mladá Boleslav, jsou v něm další připravované změny? Jaké priority 

v oblasti investic a velkých rekonstrukcí pro rok 2018 má vedení města 

a kdy vlastně bude schválen rozpočet? Jak se z pohledu vedení města 

zdařily večerní adventní trhy na Výstavišti, které mají za sebou první 

ročník? Na tyto i další otázky odpovídal primátor Raduan Nwelati.

 n O parkovacím systému bylo 

napsáno už mnohé, v jaké fázi je 

jeho příprava?

Myslím, že jsou již téměř vyjasněné 

podmínky, za kterých bude parkovací 

systém fungovat. Stále ještě reagujeme 

na různé podněty a dotazy občanů, 

radních a zastupitelů. Pokud v systému 

není zahrnuto to, na co se ptají, snažíme 

se s tím dále pracovat a do systému vše 

zapracovat. Jeden z podnětů, který přišel 

od zastupitelů, navrhuje prodloužit pro 

určité profese tříhodinový limit, kdy lze 

parkovat na fi alových zónách zdarma. 

Například instalatéři, elektrikáři a další 

řemeslníci, kteří chodí do domácností 

opravovat různé věci a nemusí jim ty 

tři hodiny stačit. To je příklad toho, co 

chceme určitě do systému zapracovat. 

 n Co kromě dořešení pravidel ještě 

brání spuštění systému?

Zavedení parkovacího systému bude 

také vázáno na výstavbu a rozšíření 

parkovacích možností, hlavně v sever-

ním sídlišti. Protože pokud by se pouze 

zavedl parkovací systém, tak by to 

nemělo až tak silný efekt v sídlišti, tedy 

v okolí ulic Na Radouči, Havlíčkova, 

Jana Palacha, 17. listopadu, Mládežnická 

a dalších. I v letošním roce jsme proto již 

vybudovali nová parkoviště za odborem 

dopravy a silničního hospodářství (zhru-

ba 50 míst) a v ulici U Penzionu (zhruba 

45 míst). Také jsme rozšířili a recyklátem 

upravili dočasná parkoviště u křižovatky 

ulic Jana Palacha a Havlíčkova a v blíz-

kosti sportovní haly v ulici U Stadionu. 

I zde tak přibylo celkem přes sto parko-

vacích míst. Na těchto dvou lokalitách 

jsou parkoviště jen dočasná, protože 

do budoucna zde plánujeme vybudovat 

parkovací domy. I v roce 2018 zvažujeme 

další lokality, kde bychom vybudovali 

nová parkoviště. V příštím roce bychom 

rádi parkovací systém spustili, ale říkat 

přesný termín v tuto chvíli ještě není 

možné.

 n Jak je to se schvalováním 

a přípravou rozpočtu města na rok 

2018?

Rozpočet budeme schvalovat až na 

konci ledna. Hlavním důvodem je 

fakt, že v té době už budeme znát 

výsledek hospodaření města v roce 

2017. Případný přebytek, o kterém 

předpokládám, že tam bude, rovnou 

do rozpočtu zapracujeme. Na přípravě 

rozpočtu intenzivně pracujeme a naší 

snahou bude, aby stejně jako v minulých 

letech šlo 23 až 30 procent z příjmů na 

investice. To se nám v minulých letech 

dařilo a vždy jsme se blížili spíše k těm 

30 procentům, což považuji za velmi 

rozumné. Budeme využívat jak vlastních 

prostředků, tak se budeme opět snažit 

maximálně využít možností státních 

i evropských dotací.

 n Jaké jsou investiční priority pro 

příští rok?

Určitě to budou opět plošné opravy 

silnic, chodníků a veřejných prostran-

ství. Dále jsou to priority, které máme 

plánovány dlouhodobě, mezi které patří 

výstavba nejspíše dvou mateřských 

školek s kapacitou zhruba 200 míst. Dále 

chceme pokračovat v zateplování základ-

ních škol, například 9. ZŠ. Chceme také 

pokračovat v různých rekonstrukcích 

na školských zařízeních a chceme se 

zaměřit výrazně více na mateřské školy, 

které si větší investice zaslouží. 

 n Jaké větší opravy komunikací jsou 

v plánu?

Připravujeme hned několik generál-

ních oprav komunikací, u kterých 

nepůjde jen o opravu asfaltového krytu, 

ale o kompletní rekonstrukci. Ty jsou 

obvykle vázány na předchozí zásah ze 

strany VAK Mladá Boleslav a plynařů. 

Ti mají obvykle pod těmito komu-

nikacemi své sítě, a je tedy vhodné, 

aby oni nejdříve opravili své sítě a my 

následně opravili celou silnici. To se 

týká například střední části Ptácké, tedy 

od Nové Česany až k Jaselské shybce, 

týká se to také ulice V Rokli, Dukelské 

ulice v úseku od Štefánikovy ulice k ulici 

Laurinova a také propojení komunikace 

kolem průmyslových provozů v Dukel-

ské ulici směrem do severovýchodní 

tangenty. K velkým investicím v roce 

2018 patří i vybudování chodníku, 

cyklostezky a celková úprava Pražské 

ulice v příměstské části Bezděčín. Zde 

půjde o zásadní změnu, protože bude 

nutné výrazně snížit komunikaci, aby 

zde mohly vzniknout nové chodníky 

a nebyly výše než vchody do přilehlých 

domů. Je to jedna z akcí, kterou místní 

lidé již dlouho požadují a která by měla 

výrazně pomoci této lokalitě. 

 n Večerní adventní trhy na Výstavišti 

vyvolaly velkou odezvu, jak je hod-

notíte vy?

Jsem mile překvapen vysokou 

návštěvností trhů. Je to vůbec poprvé 

v novodobé historii, kdy se dělá ve městě 

akce trvající 23 dní. To samo o sobě 

byl tak trochu krok do neznáma. Ale 

ukázalo se, že lidé jsou ochotní chodit 

na tyto trhy i opakovaně. Chodilo sem 

v průměru kolem tisíce lidí denně, což 

je nad naše očekávání.  

 n Jaké máte poznatky z prvního 

ročníku pro další roky?

Protože ty trhy se konaly poprvé 

a nebyly vyzkoušené, všichni se obávali, 

že návštěvnost bude malá a hlavně že 

zájem nevydrží celou dobu těch 23 dní. 

Bylo proto velmi obtížné získat dostatek 

prodejců, a dokonce jsme do některých 

stánků museli dát prodejce, které jsme 

zaplatili my jako město. Věřím, že po 

letošním úspěchu to bude v příštím 

roce jiné, že se výrazně rozšíří sorti-

ment, bude zde větší spektrum zboží 

i občerstvení. Právě v době, kdy zde 

bylo hodně lidí, se vytvářely u stánků 

s občerstvením dlouhé fronty. To 

bychom chtěli do příštího roku určitě 

zlepšit. 

 n Budou na Výstavišti akce města 

jenom v době adventu?

Po této zkušenosti chceme Výstaviště 

využívat častěji pro pořádání 

nejrůznějších typů akcí. Hlavně chceme 

dostát názvu Výstaviště a rádi bychom 

zde pořádali i několikadenní výstavy. 

Myslím, že i to by mohlo zčásti obohatit 

život ve městě. Jaké konkrétní výstavy 

a v jaké době je uspořádat, o tom se bude 

dále jednat. Věříme ale, že se podaří 

zajistit i výstavy, které jsme v takovém 

rozsahu a pojetí v našem městě ještě 

neviděli.

 n Jak hodnotíte kritické ohlasy 

a reakce na trhy?

Samozřejmě kritické ohlasy jsou, ale 

také je velmi mnoho pozitivních reakcí. 

Ta návštěvnost sama o sobě ukazuje, 

že se trhy lidem líbí. Také úsměvy na 

tvářích dětí potvrzují, že trhy spl-

nily svůj účel. Do budoucna chceme 

vánoční výzdobu také trochu posu-

nout i ke školám a školkám. Na jednu 

stranu to může dělat město, na stranu 

druhou jsem předpokládal, že i ty 

školy si před svými budovami výzdobu 

zčásti zajistí samy. Buď tedy požádáme 

školy, aby tuto výzdobu ve svém okolí 

zajistily samy, nebo to zabezpečí 

město. V každém případě by měla být 

ozdobena i tato místa, ve kterých se 

pohybuje mnoho dětí. 

 n Co vzkážete čtenářům na startu 

roku 2018?

Přeji všem obyvatelům města Mladá 

Boleslav šťastný nový rok, co nejvíce 

splněných přání a předsevzetí a hodně 

úspěchů v rodinném i pracovním životě.
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Městský klub 
seniorů pokřtil
již jedenáctý sborník 
literárních prací
Pouhé čtyři dny před Štědrým 

dnem se konal slavnostní křest již 

jedenáctého sborníku literárních prací 

seniorů v domě s pečovatelskou službou 

v Havlíčkově ulici. Další sborník příběhů 

ze života nazvaný Tenkrát o Vánocích 

vydal Městský klub seniorů za pomoci 

města Mladá Boleslav. Během příjemného 

setkání promluvila k přítomným vedoucí 

klubu Helena Červená, ale i spoluautorka 

publikace Oldřiška Kremerová, zazpívaly 

členky 4Tria a zazněly také ukázky 

některých prací. Členkou redakční rady 

byla i Ludmila Moravcová, která má také 

na vzniku publikace velký podíl. I když 

původně šlo o literární soutěž na dané 

téma, letos již podruhé tento soutěžní 

prvek zmizel. Spolutvůrci shromáždili 

celkem 14 příspěvků, které jejich tvůrci 

napsali na dané téma, rozčlenili je do 

čtyř bloků (Vánoce v toku času, Vánoční 

zachvění, Dárky nejdražší a Nejsou 

všechny Vánoce šťastné a veselé) a na 

slavnostním křtu odměnili nejen au-

tory, ale i všechny, kdo se na vzniku 

nového sborníčku podíleli, květinou 

a dalšími dárky. Kmotři publikaci popřáli 

spokojené čtenáře a autorům textů i chuť 

a elán do dalšího psaní. Helena Červená 

také vyhlásila nové jednotné téma pro 

další rok, které zní Taneční, plesy, bály, 

tancovačky.

Na magistrátu 
je platební automat 
na správní poplatky
V samém závěru roku 2017 byly 

nainstalovány v budově magistrátu 

na Komenského náměstí a v sídle od-

boru dopravy a silničního hospodářství 

v Havlíčkově ulici velké platební 

automaty. V první polovině ledna by 

měly být plně funkční a k dispozici 

veřejnosti. Každý zde může zaplatit 

široké spektrum správních poplatků 

a dalších předepsaných plateb jak 

v hotovosti (mincemi i bankovkami), 

tak platební kartou. Automat umí také 

peníze vracet. Jsou zde i čtecí zařízení 

na složenky a na čtení QR kódů 

a především i přihrádka na vytištěná 

potvrzení o provedených platbách. 

Pokud si plátci na nové zařízení 

brzy zvyknou a začnou je ve větší 

míře využívat, určitě to přinese efekt 

jim samotným, ulehčí se i poklad-

nám a zkrátí fronty na jednotlivých 

odděleních, kde se dosud také správní 

poplatky platí. Nový automat má do-

tykovou obrazovku, kde nejdříve zvolíte 

příslušný odbor magistrátu a v další 

úrovni i příslušný správní poplatek. 

Bude zde tedy například možné platit 

poplatky za odpady, za různé osobní 

doklady, platby v souvislosti s dopra-

vou, platby v rámci služeb Czech 

Point, lovecké i rybářské lístky, platby 

a poplatky v souvislosti se stavebním 

úřadem a desítky dalších plateb. 

Další podrobnosti budou zveřejněny 

během ledna na webu města www.mb-

net.cz. 

Mladá Boleslav začne 
rok s rozpočtovým provizoriem

Zastupitelé schválili rozpočtové 

provizorium do doby schválení 

řádného rozpočtu statutárního města 

Mladá Boleslav na rok 2018, který 

by měl být předložen ke schválení 

zastupitelům koncem ledna 2018. 

Primátor Raduan Nwelati zdůvodnil 

rozpočtové provizorium potřebou 

znát výsledky hospodaření města 

v roce 2017 a tím i lepší možností pro 

přesnější stanovení příjmů a výdajů 

připravovaného rozpočtu. Rozpočtové 

příjmy a výdaje uskutečněné v době 

rozpočtového provizoria se stávají 

příjmy a výdaji řádného rozpočtu 

města na rok 2018 po jeho schválení.

Měsíční odměny
Zastupitelstvo stanovilo v souladu 

s aktuální legislativou od 1. 1. 2018 

měsíční odměny neuvolněným členům 

zastupitelstva takto: člen zastupitelstva 

bez dalších funkcí 2371 Kč, člen rady 

9482 Kč, předseda komise rady 2371 Kč, 

předseda škodní komise 1000 Kč, 

místopředseda výboru zastupitelstva 

či komise rady 1500 Kč, člen výboru 

zastupitelstva či komise rady 100 Kč. 

Zastupitelé také rozhodli poskytovat 

měsíční odměny od 1. 1. 2018 fyzickým 

osobám, které nejsou členy zastupitel-

stva, takto: předseda komise rady 

4741 Kč, předseda likvidační komise 

1000 Kč, místopředseda výboru 

zastupitelstva, komise rady 1500 Kč, 

člen výboru zastupitelstva či komise 

rady 100 Kč. Odměny v případě souběhu 

výkonu více funkcí budou poskytovány 

až do souhrnu odměn za tři odměny 

za funkce s nejvyšší odměnou.

Zastupitelé mimo 
jiné schválili:

 n Koupi ojetého automobilu Škoda 
Octavia (rok výroby 2011) a 4 kusů 
letních pneumatik za celkovou částku 
214 775 Kč vč. DPH od Dopravního 
podniku MB. Vůz bude zaveden do 
majetku městské policie.

 n Pověření rady města k provedení 
a schválení případných rozpočtových 
opatření v oblasti příjmů a výdajů nad 
rámec 2 mil. Kč, která by 
vstoupila v platnost v době 
od 21. do 31. prosince 2017. 

 n Revokaci svého usnesení o prodeji 
pozemkové parcely v Podchlumí 
do majetku soukromé osobě. 
Ta se rozhodla parcelu nekoupit, dále 
ji neužívat a požádala i o ukončení 
nájemní smlouvy. 

 n Uzavření smlouvy o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k pozem-
kové parcele o výměře 30 m2 v Debři 
z majetku státu do vlastnictví města. 
Pozemek je v současné době součástí 
pozemní komunikace III. třídy.

 n Přijetí neinvestiční dotace od kra-
jského úřadu a neinvestiční transfer 
Knihovně města Mladá Boleslav 
v částce 15 314 Kč na výkon krajských 
regionálních funkcí. 

 n Zvýšení neinvestičního příspěvku 
Mateřské škole Pampeliška (Neru-
dova ulice) o 36 000 Kč na celkových 
2,236 milionu Kč. Důvodem jsou 
zvýšené náklady na stravování dětí 
v době, kdy kvůli rekonstrukci školní 
jídelny bylo nutné zajistit stravování 
od jiného subjektu.

 n Uzavření dodatku ke smlouvě 
o poskytnutí investiční dotace 
z prostředků města na pořízení závlahy 
pro fotbalové hřiště SKP, technického 
vybavení do kompresorovny čpavku 
a vybudování rozcvičovny na zimním 
stadionu s Městskou společností spor-
tovní a rekreační areály. Termín čerpání 
dotace se změnil z původního 15. 12. 
na 29. 12. 2017. 

 n Poskytnutí dvou investičních dotací 
z rozpočtu města Dopravnímu podniku 
Mladá Boleslav. Jednak dostane dotaci 
ve výši 4 837 500 Kč na úhradu části 
kupní ceny za nákup pěti autobusů 

značky Iveco s pohonem CNG, jednak 
dotaci 2 990 716 Kč na úhradu kupní 
ceny za nákup odbavovacího software 
do 22 autobusů MHD. 

Zastupitelé 
vzali na vědomí:

 n Předpokládané termíny jednání 
zastupitelstva města v roce 2018. 
Více najdete na straně 10. 

 n Rezignaci Jakuba Starého na funkci 
člena rady města ke dni 31. 12. 2017 
vzhledem k velkému pracovnímu 
vytížení. Novým členem rady byl 
zvolen horolezec a člen zastupitelstva 
Petr Mašek. 

 n Protokol o kontrole hospodaření 
Městského divadla Mladá Boleslav 
za sezonu 2016–2017 s fi nančními 
prostředky poskytnutými divadlu 
zřizovatelem (městem Mladá Boleslav). 
Na základě kontroly vydala kontrolní 
skupina soubor doporučení a zastu-
pitelé také doporučili vedení města 
řídit se tímto závěrečným hodnocením 
kontroly. Zároveň se shodli na nutnosti 

provést v divadle audit. 

 n Protokol o kontrole hospodaření 
Městské společnosti sportovní 
a rekreační areály v roce 2015 a 2016. 
V závěrečném hodnocení kontrolní 
skupina mimo jiné doporučuje změnu 
koncepce restaurace, aby nedochá-
zelo ke ztrátám. 

 n Informaci o 21 provedených 
rozpočtových opatřeních schválených 
radou města dne 7. 12. na základě 
pověření zastupitelstvem města. 

Zastupitelé 
neschválili:

 n Uzavření nového návrhu kupní 
smlouvy o převodu pozemků za 
účelem výstavby seniorského bydlení 
v lokalitě Na Celně a smlouvu 
o zřízení výhrady zpětné koupě 
a předkupního práva jako věcných 
práv mezi statutárním městem Mladá 
Boleslav a Bytovým družstvem 
seniorů Mladá Boleslav I, družstvo. 
V platnosti tak zůstává již dříve 
schválená kupní smlouva. 
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Opravy na komunikacích 
skončily až během adventu
Až do adventního období se protáhly 

některé zbývající opravy komuni-

kací, které bylo reálné a také plánované 

dokončit ještě před nástupem zimy. 

Mezi nejdůležitější patřilo dokončení 

rekonstrukce Dukelské ulice, která byla 

reakcí na otevření nového parkovacího 

domu fi rmy Škoda Auto a začala na 

jaře 2017. V lokalitě nejprve praco-

vali plynaři, následně své sítě upravila 

i fi rma VAK MB a poté začala konečná 

úprava povrchů v režii města. To ovšem 

znamenalo, že se zde lidé museli 

potýkat s uzavírkami různých částí ulice 

a některých frekventovaných křižovatek. 

Výsledkem akce je ale nyní nový povrch 

ulice i chodníky, obrubníky a středové 

dělicí ostrůvky v úseku od nově řešené 

křižovatky se Štefánikovou po křižovatku 

s ulicí Jilemnického. V další etapě bude 

upravena část Dukelské od křižovatky se 

Štefánikovou až po křižovatku s Laurino-

vou ulicí, to je ovšem v plánu pro příští 

rok a opět by se mělo jednat o sdruženou 

investici spolu s plynaři a fi rmou VaK.

Zásadní celoplošné rekonstrukce 

a s nimi spojená velká dopravní omezení 

skončila také na severním sídlišti. Od lis-

topadu do 11. 12. trvala oprava vozovky 

v Havlíčkově ulici mezi křižovatkami 

s ulicemi J. Palacha a U Stadionu. 

V poslední fázi stavby bylo rozhodnuto 

ještě také o opravě přilehlého parkoviště 

v blízkosti panelových domů. 

Podle plánu začala koncem listo-

padu také rekonstrukce ulice Krátká, 

která byla dokončena v první polovině 

prosince. Je zde tak nyní opraven 

povrch vozovky v celé délce mezi 

ulicemi Havlíčkova a Palackého a nový 

asfaltový povrch mají také přilehlá 

parkovací stání. 

V závěru listopadu také skončily 

práce na opravě chodníku a výstavbě 

cyklostezky od třídy T. G. Masaryka 

kolem Havelského parku na náměstí 

Míru, které zahrnuly i opravu chodníku 

před novou cukrárnou, která vznikla 

na místě bývalé herny. Před vánočními 

svátky skončily také práce na opravě 

posledního z letos opravených chodníků 

na Sahaře. V provozu již bylo i nové 

parkoviště ve vnitrobloku u ulice Jana 

Palacha a nedaleko odboru dopravy 

magistrátu. V prosinci se dokončovalo 

i další parkoviště v ulici U Penzionu a do 

10. prosince se zvětšila o několik desítek 

míst parkovací plocha u sportovní haly 

v ulici U Stadionu, kde se recyklátem 

nahradil původní travnatý povrch.

HAVLÍČKOVA od ulice U Stadionu k ulici J. Palacha je opět v provozu.

DUKELSKÁ ulice je po opravě opět průjezdná.

OPLOCENÉ DOČASNÉ parkoviště u sportovní haly se dočkalo rozšíření.

Od ledna 
již na magistrátu 
nebude 
poradna ČOI
Od 1. 1. 2018 nebude poskyto-

vána Českou obchodní inspekcí 

(ČOI) pravidelná poradensko-

-informační služba na Magistrátu 

města Mladé Boleslavi. Doposud 

připadaly poradenské dny vždy na 

první čtvrtek v měsíci. Dle ředitele 

České obchodní inspekce má 

poradensko-informační činnost 

pro spotřebitele význam, a proto 

se spotřebitelé mohou i nadále se 

svými dotazy na Českou obchodní 

inspekci obracet. 

Poradensko-informační 

služba bude ve větším rozsahu 

zajišťována telefonicky na číslech: 

296 366 219, 296 366 207, 

296 366 225, 296 366 187 

a pomocí elektronických 

komunikačních prostředků. 

Více na www.coi.cz

V autobusech je 
nový odbavovací 
systém, platit lze 
penězi i kartou
Dopravní podnik Mladá Boleslav 

začal v polovině prosince s kom-

pletní výměnou odbavovacích 

zařízení v autobusech městské 

hromadné dopravy. S prvním 

takovým autobusem se mohli lidé 

setkat 13. prosince, do 17. pro-

since bylo zařízení vyměněno 

všude. „Jsem velmi rád, že se 

povedl další krok k tomu, aby byla 

městská hromadná doprava pro 

cestující po Mladé Boleslavi snazší 

a příjemnější. Pořízení terminálů 

a možnost platit bezhotovostně 

je první vlaštovkou, následovat 

budou nové autobusy a další 

potřebné změny,“ uvedl primátor 

města Raduan Nwelati.

Kromě modernějšího vzhledu 

musí cestující počítat s malou 

změnou při odbavení: nově musí 

při platbě hotovostí nejprve na 

terminálu zvolit tarif, zadat platbu 

hotově a až následně vhodit 

mince do automatu. Pokud to 

udělají opačně, peníze strojkem 

pouze propadnou. Je to ale jediná 

změna proti stávajícímu od-

bavení, na které jsou lidé v Mladé 

Boleslavi zvyklí. Platit platebními 

kartami mohli začít cestující po 

kompletní výměně, tedy od 

pondělí 18. prosince.

Pozor na změny v jízdních řádech
Od 1. ledna 2018 bude platit několik 

drobných změn v jízdních řádech 

Dopravního podniku Mladá Boleslav. 

Linka 30 již nebude zajíždět do zastávky 

Kolomuty a Plazy, rozcestí Kolomuty. 

Linka bude vždy začínat i končit 

v zastávce Řepov, prodejna. Také bude 

u této linky změněn název na Řepov > 

Na Radouči > Řepov. Linka 32 nebude 

již zajíždět do obce Plazy a Dolní Sta-

kory v časech: 18:32 a 20:27 z autobu-

sového stanoviště. Spoj v 18:32 bude 

končit v zastávce Řepov, hlavní silnice 

a ve 20:27 v zastávce Řepov, prodejna. 

Na spojích jedoucí směr autobusové 

stanoviště v čase 19:04 bude začínat na 

zastávce Řepov, hlavní silnice a v čase 

21:06 bude začínat v zastávce Řepov, 

prodejna. Na lince 42 bude prodloužen 

spoj jedoucí ze zastávky Havlíčkova, 

Foky v 17:15, který bude nyní zajíždět 

až k výrobní oblasti do Nepřevázky. 

To samé bude platit na zpátečním spoji 

v 18:08 ze zastávky Nepřevázka, TI Auto.

Novinky / plány / informace
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NOVÝ PAVILON Kliniky Dr. Pírka byl otevřen 15. prosince.

Novinky / plány / informace

Podzemní kontejnery 
jsou za Triem i ve Viničné  
V pořadí již desáté stanoviště 

podzemních kontejnerů na ko-

munální i tříděný odpad bylo koncem 

listopadu dokončeno v Mladé Boleslavi 

za Triem v ulici Jana Palacha. Lidé zde 

opět najdou čtyři kontejnery: pro ko-

munální odpad, na sklo, papír a plast. 

Další stanoviště se zároveň začátkem 

prosince začalo budovat ve Viničné 

ulici a ještě před vánočními svátky bylo 

také dokončeno. V této ulici nahradilo 

nevábné stanoviště s celkem 9 kontej-

nery přímo podél komunikace. Nové 

stanoviště čtyř podzemních kontejnerů 

nahradí šest kontejnerů na povrchu. 

Na vhodnější místo zamíří zbývající 

tři nadzemní kontejnery na textil, 

elektrozařízení a tetrapak, které 

zůstanou na povrchu. Touto úpravou 

se nejen zlepšil vzhled lokality, ale 

také se uvolnilo místo pro zaparkování 

několika automobilů.

Mladá Boleslav má tedy celkem 

již 11 stanovišť podzemních 

kontejnerů, do kterých je možné 

ukládat směsný i tříděný odpad. Tato 

stanoviště vždy nahradila sestavy 

povrchových kontejnerů v blízkosti. 

První podzemní kontejnery byly 

uvedeny do provozu v únoru 2013 

v ulici Jana Palacha u křižovatky 

s třídou V. Klementa. Postupně 

vznikla další stanoviště také na stejné 

ulici u křižovatky s ulicí Havlíčkova, 

v historickém centru u sokolovny 

v Husově ulici a u hlavní pošty na 

Komenského náměstí, u křižovatky 

ulic Mládežnická a Havlíčkova, 

v oblasti domů Interma poblíž ulice 

17. listopadu, u Mládežnické ulice, 

v Zalužanské ulici a ve Smetanově 

ulici. 

Nový pavilon Kliniky Dr. Pírka 
se dočkal slavnostního otevření
Výraznou dominantou v blízko-

sti městského krytého bazénu 

a lesoparku Štěpánka se stal nový pavilon 

Kliniky Dr. Pírka, který si 15. prosince 

poprvé mohla prohlédnout veřejnost. 

Architektonické dílo Martina Rajniše 

je umístěné pod skalnatým svahem a je 

propojeno s vlastním areálem kliniky pěší 

lávkou. Novou budovu si přišlo prohléd-

nout velké množství lidí včetně náměstků 

primátora Daniela Marka a Jiřího Boušky 

i členů zastupitelstva. Všichni měli také 

možnost prohlédnout si i nově otevřenou 

výstavu v zahradě kliniky pod širým 

nebem, která připomíná 25. výročí 

zařazení Prahy do seznamu UNESCO.

Přítomné uvítal ředitel kliniky 

Stanislav Najman, který mimo jiné 

zdůraznil, že klinika postavila nový 

pavilon z vlastních prostředků, bez 

pomoci jakýchkoliv dotací. Součástí 

události byla prohlídka nové budovy 

komentovaná právě Rajnišem. Nová 

budova kliniky je přitom jedna z jeho 

dosud nejnáročnějších a nejrozsáhlejších 

staveb, a to i s ohledem na její povahu 

zdravotnického zařízení. 

Nová multifunkční budova ambu-

lantních činností má za cíl odlehčit 

trvale přetěžované ambulantní části 

kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu 

a komfort pacientům i zaměstnancům. 

Severní strana směrem k ulici Na 

Celně je obložena pískovcem v barvě 

okolních skal. Stavba je zasazena do 

terénu osázeného vzrostlými dřevinami. 

Na jižní straně je skleněná fasáda. 

Cílem vedení kliniky bylo nejen vytvořit 

multifunkční zdravotnickou budovu, 

ale také ji co nejšetrněji zasadit do 

okolního prostředí. Druhou částí 

slavnostního odpoledne byla vernisáž 

k nové výstavě Praha světová – 25 let 

v UNESCO v podobě obrazové galerie 

v zahradě kliniky. Výstava pod názvem 

Praha světová 2017 – 25 let v UNESCO 

připomíná, proč je Praha pro tuzemské 

i zahraniční návštěvníky atraktivní 

i proč je třeba toto dědictví zachovat pro 

budoucí generace. Najdete zde zajímavé 

fotografi e, reprodukce starých map 

a kreseb a dalších dokumentů z různých 

období historie Prahy. Výstava bude 

volně přístupná denně. 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA J. Bouška a radní M. Neuman 
u podzemních kontejnerů za Triem v ulici J. Palacha. 

NOVÉ PODZEMNÍ KONTEJNERY se před Vánoci  dostavovaly 
také ve Viničné ulici.

Ceny vodného 
a stočného 
se zvýší v roce 
2018 o čtyři 
procenta
Představenstvo akciové 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Mladá Boleslav na svém zasedání 
dne 19. prosince projednalo a při 
respektování pravidel pro příjemce 
dotace z Evropské unie schválilo 
ceny vodného a stočného pro 
obyvatelstvo i ostatní odběratele 
pro rok 2018. S účinností od 
1. 1. 2018 jsou ceny vodného 
a stočného včetně DPH ve výši 
51,36 Kč/m3 za pitnou vodu 
a 43,86 Kč/m3 za vodu odkanali-
zovanou. Celkově tak bude cena 
vodného a stočného za 1 m3 ve 
výši 95,22 Kč včetně DPH. Proti 
letošnímu roku se jedná o zvýšení 
přes čtyři procenta.

Dodání 1 m3 pitné vody 
bude za 44,66 Kč bez DPH/ 
51,36 Kč s DPH, odvedení 1 m3 
splaškových vod a jeho vyčištění 
na ČOV za 38,14 Kč bez DPH/ 
43,86 Kč s DPH.

A jak se zvyšovaly celkové 
ceny vodného a stočného včetně 
DPH v posledních letech? Pro rok 
2014 stouply ceny o 2,38 % na 
80,43 Kč vč. DPH, pro rok 2015 
o 7,95 % na 86,83 Kč, pro rok 
2016 o 3,8 % na 90,14 Kč a pro 
rok 2017 o 1,5 % na 91,50 Kč.
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Co se změnilo od roku 2014:
Adventní akce i vánoční výzdoba
V době adventu se ve všech městech a obcích ob-

jevuje v různé formě i intenzitě vánoční výzdoba 

na ulicích a veřejných prostranstvích a pořádají se 

mnohé společenské i kulturní akce. Mladá Boleslav 

v tomto trendu nezůstala pozadu a během několika 

posledních let udělala i řadu změn. Podařilo se 

zde úspěšně nastartovat a udržet novodobé tradice 

rozsvěcení vánočního stromu na první adventní 

neděli a mikulášské odpoledne 5. prosince. Pokud se 

tyto akce v počátcích trochu formovaly a hledaly svoji 

výslednou tvář, v posledních letech už získaly jasnou 

strukturu a obě navštěvuje pokaždé několik tisíc lidí. 

Především rozsvěcení vánočního stromu nemá v době 

svého konání mnoho konkurentů v podobě venkov-

ních akcí a přitahuje spolu s nabídkou kulturního 

programu a stánků s občerstvením skutečné masy 

lidí, které zvláště v roce 2017 doslova zaplnily celé 

Staroměstské náměstí. Stejně tak s tradičně velikým 

úspěchem se koná jednodenní vánoční jarmark na 

Českobratrském náměstí a ve Sboru českých bratří, 

s doprovodným programem v Templu. Tato koncen-

trovaná nabídka vánočních dekorací i dárků i velkého 

spektra občerstvení přitáhne každoročně veliké 

davy lidí. Ti sem míří nejen za příjemnou náladou, 

možností nákupu a dobrým jídlem a pitím, ale stejně 

tak i s velmi reálnou nadějí, že zde pokaždé potkají 

v adventním čase i řadu přátel a známých.

V roce 2016 se vedení města v čele s primátorem 

Raduanem Nwelatim rozhodlo podpořit výraznou 

obnovu i rozšíření vánoční výzdoby ve městě. Krásné 

modrožluté svítící ozdoby osvětlily vybrané hlavní 

komunikace, osvětlení se rozšířilo i do dalších lokalit 

a v tomto trendu to pokračovalo i v roce 2017. S klad-

nou odezvou se setkalo nové osvětlení vánočního 

stromu, které se změnilo po řadě let a přitahuje po-

zornost nejen při slavnostním rozsvícení, ale v celém 

závěru roku.

Ještě větší a radikálnější změnou prošla výzdoba 

ve městě v době adventu a konce roku v roce 2017. 

Zásadní novinkou, kterou lidé ve velkém přijali 

s nadšením, bylo uspořádání prvního ročníku 

večerních adventních trhů v parku Výstaviště. 

Na rozdíl od předchozích pokusů pořádat 

několikadenní trhy na Staroměstském náměstí 

se nesetkaly s takovou odezvou jako jednodenní 

vánoční jarmark. Proto se vedení města rozhodlo 

přestěhovat trhy na Výstaviště a zakoupením vlast-

ních vkusných stánků vytvořit příjemnou adventní 

atmosféru. Tu pomáhá spoluvytvářet i možnost 

ohřát se u ohňů a ohřívacích stolů. Zároveň ovšem 

město zkusilo i trochu šokovou terapií povzbudit lidi 

všech generací, aby trhy navštěvovali opakovaně a ve 

velkém množství. Stromy v parku se rozzářily zápla-

vou světel a v části parku se objevily pouťové atrakce 

v podobě ruského kola, obřího řetízkového kolotoče 

i kolotočů pro menší děti. To spolu s dalšími atrak-

cemi, nízkým vstupným na atrakce a postupným 

doplňováním trhů o další zajímavosti spolehlivě 

zajistilo skutečně velký zájem lidí. 

Řada občanů různou formou vyjádřila ostrý 

nesouhlas s takto pojatou výzdobou a náplní trhů. 

Ale tisíce lidí, které na trhy během 23 dnů jejich trvání 

zamířily a s chutí si jich užily, svědčí o tom, že většině 

se to líbí. Důkazem je i fakt, že do Mladé Boleslavi 

mířilo mnoho návštěvníků z dalších obcí a měst a fo-

tografi e a videa vánoční výzdoby v Mladé Boleslavi 

se rychle šířily po sociálních sítích.

Vedení města je rádo, že se o této nově rodící 

se tradici živě diskutuje a především, že se tato část 

města výrazně oživila a přitáhla i mnohé teenagery 

i další občany z jejich domovů či obchodních center 

na akci pod širým nebem. Primátor Raduan Nwelati 

i vedení města pečlivě vyhodnotí všechny podněty 

i názory občanů a bude se jimi řídit při přípravě 

dalšího ročníku trhů v roce 2018. 

PŘÍJEZD vánočního stromu v roce 2017. DAVY NA ROZSVĚCENÍ vánočního stromu v roce 2015.

VEČERNÍ ADVENTNÍ trhy v roce 2017. VÁNOČNÍ výzdoba v roce 2016.
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Na radnici se konalo 
setkání zástupců obcí a úřadů
V historické zasedací síni v budově 

magistrátu na Staroměstském 

náměstí se konalo v úterý 5. prosince 

tradiční předvánoční setkání starostů 

obcí správního obvodu Mladá Boleslav 

se zástupci magistrátu, krajského úřadu 

a dalších institucí. Představitelé obcí 

se opět mohli dozvědět řadu informací 

a novinek z různých oblastí státní 

správy i aktuální a připravované legisla-

tivy. Akce se zúčastnili zástupci 35 obcí.

Během programu vystoupili zástupci 

magistrátu, krajského úřadu, hasičů, 

Ministerstva vnitra a Ministerstva 

pro místní rozvoj. Přítomní se tak 

dozvěděli různé informace o prezident-

ských volbách, o činnosti Hasičského 

záchranného sboru  Středočeského 

kraje, o odměňování členů zastupitel-

stev a legislativních změnách v oblasti 

tvorby obecně závazných vyhlášek 

v roce 2017. Na programu bylo i téma 

nabytí majetku v katastru obce do 

jejího vlastnictví a využití elektronic-

kých nástrojů při prodeji majetku. Pro 

účastníky setkání magistrát poté zajistil 

společný oběd.

Tradice setkávání zástupců města 

a obcí se datuje od roku 2003 po zániku 

okresního úřadu, kdy jeho úlohu do 

značné míry převzalo právě město 

Mladá Boleslav. Letos se tak toto setkání 

konalo již po patnácté. Zatímco v minu-

losti se odehrávalo v prostorách Domu 

kultury v Mladé Boleslavi, letos poprvé 

bylo na staré radnici.

Rok 2017 byl rokem zvýšené 
agresivity vůči strážníkům MP
V roce 2016 jsme mohli konstatovat výrazné 

zlepšení bezpečnostní situace v ulicích Mladé 

Boleslavi a všichni jsme se těšili, že je to snad 

začátek „lepších časů“.  Během několika měsíců 

se však situace výrazně změnila a rok 2017 se 

stal z hlediska výkonu služby strážníků městské 

policie rokem, kdy se hlídky stále častěji setkávaly 

s velmi agresivním chováním řady pachatelů 

trestné a přestupkové činnosti. Během letošního 

roku museli strážníci opakovaně zasahovat proti 

osobám podezřelým ze spáchání trestných činů, 

které byly ozbrojeny, a strážníci jim tyto zbraně 

museli v souladu se zákonem odebrat. Jednalo 

se o sečné, bodné, ale i střelné zbraně. V mnoha 

případech strážníci museli použít donucovací 

prostředky a některé zákroky se bohužel neobešly 
bez zranění zasahujících strážníků. Tento stav 
zaznamenaly i statistiky činnosti městské policie, 
které MP zpracovává pro potřeby MV ČR. 
Zatímco v roce 2016 strážníci řešili dvanáct 
případů podezření ze spáchání trestného činu, 
ke konci roku 2017 je jich řádově na třicítku. 
U osob hledaných Policií ČR a strážníky městské 
policie zadržených je tento nárůst obdobný, a to 
z osmi hledaných osob v roce 2016 na bezmála 
dvacítku zadržených hledaných osob v roce 
2017. Tento ne příliš pozitivní scénář také ukazuje 
na skutečnost, že strážníci tento nárůst nejen 
zaznamenali, ale realizovali celou řadu zákroků 
vůči pachatelům, které zadrželi a následně předali 
do rukou Policie ČR. Je to i ukázkou toho, že 
strážníci vykonávají službu tam, kde je to účelné 
a kde je to potřeba. 

Pokud si položíme otázku, proč se pozitivní 
výsledek roku 2016 nepodařilo letos zopako-
vat, tak je zde několik důvodů, které městská 
policie ani Policie ČR nemůže zcela ovlivnit. Je to 
zejména zvýšený počet závadových osob, které 
do našeho města přijíždí trestnou činnost páchat, 
a počet osob – recidivistů, kteří po skončení 
výkonu trestu odnětí svobody opět zamířili do 
našeho města s jasným cílem, v závadovém jed-
nání pokračovat. Oba kriminogenní faktory lze 
ovlivnit ze strany MP pouze nepřímo, a to zejmé-
na systémem výkonu služby a řadou preventivně 
bezpečnostních opatření vedoucích k odrazení 
páchání závadového jednání nebo vedoucích 
k zadržení pachatelů. Bezpečnost je obor, který 
se neustále mění a jeho obsahem je obrovské 
množství nejrůznějších faktorů, které jej ovlivňují, 
přejme si tedy do nového roku, aby těch nega-
tivních jevů nepřibývalo, a pokud ano, abychom 
na ně měli účinné nástroje a aby tím bezpečnost 
v ulicích našeho města byla co nejlépe zajištěna.

Vrch. kom. Tomáš Kypta, ředitel MP Mladá Boleslav

Termíny rady města 
a zastupitelstva 2018
Uvádíme termíny jednání rady a zastupitelstva 

města v lednu až říjnu 2018. V říjnu se budou 

konat komunální volby a o termínech rady 

a zastupitelstva od listopadu 2018 již rozhodnou 

nově zvolení radní a zastupitelé.

Termíny rady města: 
4. a 18. ledna, 1. a 15. února, 1. a 15. března, 

5. a 19. dubna, 3., 17. a 31. května, 

14. a 28. června, 19. července, 9. a 23. srpna, 

6. a 20. září, 4. října 2018.

Termíny zastupitelstva města: 
25. ledna, 22. února, 22. března, 26. dubna, 

24. května, 21. června, 30. srpna, 27. září 2018.

Ztráty 
a nálezy
Městská policie Mladá Boleslav v zastoupení 
Magistrátu města Mladá Boleslav přebírá věci 
nalezené na území statutárního města Mladá 
Boleslav, zejména od občanů, Policie ČR 
a ubytovacích zařízení. Pokud nálezce odevzdá 
nalezenou věc, městská policie je povinna ji 
převzít a ponechat ve svém opatrování vždy, 
i když k nálezu nedošlo v územním obvodu 
města. Na základě občanského zákoníku se 
obec stává vlastníkem movitých věcí nalezených 
a opuštěných, nepřihlásí-li se o ně vlastník 
do 6 měsíců od jejich odevzdání. Přihlásí-li se 
v zákonné lhůtě o věc její vlastník, je povinen 
před převzetím věci prokázat svou totožnost 
a vlastnické právo k věci. 
Ve ztrátách a nálezech spravovaných 
městskou policií přibylo od 13. 11. 
do 13. 12. 2017: 1 mobilní telefon se 
sluchátky, 2 peněženky a 1 starší notebook 
s příslušenstvím. STRÁŽNÍK ODEBÍRÁ sekyru opilci na Komenského nám. 

SETKÁNÍ STAROSTŮ se letos konalo ve staré radnici.
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Škoda Auto položila 
základní kámen nové lakovny
Škoda Auto dále investuje do 

svých výrobních kapacit. Členové 

představenstva Michael Oeljeklaus 

a  Bohdan Wojnar a Josef Zmrhal, 

místopředseda Odborů Kovo MB, 

1. prosince položili základní kámen nové 

lakovny v závodě v Mladé Boleslavi. 

Škoda Auto do nového provozu in-

vestuje 214,5 milionu eur a vytvoří až 

650 nových pracovních míst. Lakovna 

bude uvedena do provozu v červnu 

2019.

Nedávno společnost Škoda Auto 

oznámila, že se ve výrobním závodě 

v Mladé Boleslavi budou od roku 2020 

vyrábět modely s čistě elektrickým 

pohonem. Jak výroba bezemisních 

elektromobilů, tak i navýšení lakovacích 

kapacit potvrzují dlouhodobý růst 

společnosti Škoda Auto a důslednou 

orientaci na technologie šetrné 

k životnímu prostředí. V nové lakovně 

najde ve třech směnách uplatnění až 

650 nových zaměstnanců, kteří za den 

nalakují 600 karoserií. Spolu se stávající 

lakovnou vzroste celková kapacita 

lakování ve výrobním závodě v Mladé 

Boleslavi na 2700 karoserií denně. 

Lakovna zahájí provoz v červnu 

2019 a bude jednou z nejmodernějších 

a nejekologičtějších lakoven v celé 

Evropě. Četné pracovní operace 

převezmou nebo budou podpořeny 

roboty. Díky vysokému stupni automa-

tizace bude možné jednotlivá pracoviště 

zaměstnanců uspořádat mimořádně 

ergonomicky. V několikastupňovém pro-

cesu lakování získá karoserie bezchybný 

vzhled. Pět vrstev laku dosahuje celkové 

tloušťky zhruba 100 mikrometrů. 

Lakování se bude běžně provádět 

v 15 odstínech barev mimo jiné s meta-

lickým a perleťovým efektem. Šetrnost 

provozu lakovny k životnímu prostředí 

defi nuje nová měřítka: nový aplikační 

proces výrazně snižuje spotřebu 

materiálu. Zbytkové částice barvy po 

lakování jsou absorbovány drceným 

vápencem – díky tomuto suchému 

odlučování nevzniká žádný odpad ve 

formě lakového kalu. Kromě toho se 

rekuperuje velká část procesního tepla. 

Recirkulace vzduchu umožňuje až osm-

desátiprocentní úsporu energie. 

PŘEDSTAVITELÉ ŠKODY AUTO a Odborů Kovo MB při poklepání základního kamene 
lakovny. Foto: Škoda Auto

Volba prezidenta ČR 
ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou dnech, na území ČR v pátek 

12. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 13. ledna od 8 do 14 hodin. Případné druhé 

kolo volby prezidenta České republiky se koná rovněž ve dvou dnech, na území ČR 

v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. 

Voličem pro volbu prezidenta České republiky 

je státní občan České republiky, který alespoň 

druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku 

nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit 

i státní občan České republiky, který alespoň druhý 

den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl 

věku 18 let. Volby v Mladé Boleslavi proběhnou 

na obvyklých místech ve 44 volebních okrscích.

Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou starostou 

obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede 

dnem volby, tj. do 9. ledna 2018. V případě, že dojde 

k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že 

nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné 

požádat ve volební místnosti okrskovou volební komi-

si o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. 

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, může obdržet 

hlasovací lístky na požádání ve volební místnosti.

Způsob hlasování 
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích 

lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení 

hlasovacího lístku do úřední obálky. Zde vloží do 

úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro 

něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se 

nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro 

vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič 

tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrsko-

vou volební komisí do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních 

nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb 

okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 

mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu 

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební 

komise zřízena. V takovém případě okrsková volební 

komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební 

schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voličské průkazy
Při volbě prezidenta je možné požádat příslušný 

obecní úřad o vydání voličského průkazu. Voliči, 

který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož 

stálém seznamu je zapsán, vydá příslušný obecní 

úřad na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz 

opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu 

ve dnech volby prezidenta v jakémkoli volebním 

okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního 

seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakém-

koli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Žádost 

bylo možné podat v listinné podobě do 5. 1. 2018 do 

16.00 hodin na příslušný obecní úřad. Osobně lze 

požádat o vydání voličského průkazu do okamžiku 

uzavření stálého seznamu (do 10. 1. 2018 do 16.00 

hodin). Při osobním podání se sepíše úřední záznam. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti 

s voličským průkazem, je povinen průkaz odevzdat 

okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze 

zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje 

k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území 

České republiky, popřípadě zvláštním volebním okr-

sku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním 

úřadě České republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního 

seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební 

komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou 

úředním razítkem příslušného obecního nebo 

městského úřadu, úřadu městyse, magistrátu, úřadu 

městského obvodu nebo městské části.

Kandidáti
Prvního kola volby prezidenta se zúčastní devět 

kandidátů. Do druhého kola volby postupují 

dva kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce 

odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů. 

Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který 

získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných 

hlasů oprávněných voličů.

Informace k volbě prezidenta 
Marie Bičáková, pověřená vedením odboru správního 

a obecního živnostenského úřadu, tel. 326 715 272. 

Kompletní informace k volbě prezidenta včetně 

formulářů naleznete na stránkách www.mb-net.cz – 

Občan – Volby nebo na www.mvcr.cz – Informační 

servis – Volby.
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Mikulášské odpoledne
Staroměstské náměstí se v úterý 

5. prosince opět zaplnilo davy lidí 

při tradiční akci Mikuláš i přesto, že 

se ve městě konalo souběžně i několik 

dalších větších akcí. Návštěvníky čekal 

nejen Mikuláš, čerti a andělé, stánky 

s občerstvením a doprovodný program, 

ale i výrazně obohacené vánoční osvětlení 

v celé přilehlé lokalitě. Na rychle se 

zaplňujícím náměstí čekalo na diváky 

v úvodní půlhodině vystoupení dětského 

sboru Ptáčata na pódiu uprostřed 

náměstí. Moderátorem ve speciálním 

kostýmu byl umělecký šéf divadla Petr 

Mikeska. Herci divadla také zvládli role 

Mikuláše, anděla a čerta, kteří se sešli na 

pódiu. To už se objevili ovšem další čerti, 

tentokrát v podání pracovníků Compagu, 

které bylo během odpoledne možné 

vidět i při jízdě na čtyřkolkách městem. 

Samozřejmě již několik let představuje 

největší efekt dvojice andělů zavěšených 

na lanech, kteří se snášejí z vrcholu 

vyhlídkové věže za zvuku hudby.   

Mikuláš, čerti i andělé nakonec zamířili 

mezi děti, aby je podělili drobnými 

dárky a případně se nechali s nimi 

vyfotografovat. Zhruba hodinová akce 

tak splnila očekávání všech přítomných 

a končila právě ve chvíli, kdy se objevily 

první kapky drobného deště. Také 

v Templu byla pro návštěvníky připravena 

série výtvarných dílen s mikulášskou 

tematikou. Na veřejný pořádek i zajištění 

dopravní situace v okolí náměstí dohlíželi 

městští strážníci. 

NEJVĚTŠÍ PODÍVANOU představují andělé snášející se z věže.DĚTI SE MOHLY vyfotografovat s čerty.

MIKULÁŠ ZDRAVÍ děti i dospělé 
na Staroměstském náměstí.

VÁNOČNÍ STROM se rozsvítil v neděli 3. prosince. V PROGRAMU u vánočního stromu vystoupil i sbor Paprsek.

Rozsvěcení vánočního stromu 
přilákalo na náměstí několik tisíc lidí
Mnozí obyvatelé Mladé Boleslav 

vyrazili 3. prosince do ulic, aby si 

užili první adventní neděle. Tisíce lidí 

zcela zaplnily Staroměstské náměstí při 

tradičním rozsvěcení vánočního stromu, 

kterým se letos stal 15 metrů vysoký 

smrk z obce Plužná. Rozsvícení stromu 

spolu s návštěvníky akce odpočítal 

primátor Raduan Nwelati. 

O letošní rozsvěcení vánočního 

stromu byl skutečně mimořádný 

zájem a plochu náměstí lidé doslova 

zaplavili. Čekalo je zde mnoho stánků 

s občerstvením, pro děti byl připraven 

historický kolotoč a poníci v dolní 

části náměstí. Hlavní program na 

pódiu u morového sloupu ovšem 

zajistil sérií písní pěvecký sbor Paprsek 

vedený Milanem Klipcem. Po zhruba 

půlhodinové produkci přivítal moderá-

tor Luboš Dvořák primátora Raduana 

Nwelatiho, který všem popřál krásné 

vánoční svátky a spolu s ostatními 

odpočítal posledních deset vteřin před 

rozsvícením vánočního stromu. Vánoční 

osvětlení stromu je od loňského roku 

v novém a s ním je i výrazně posíleno 

vánoční osvětlení ulic i parků.
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VEČERNÍ ADVENTNÍ TRHY přilákaly mnoho návštěvníků. Foto: Zdeněk Kolín

Večerní vánoční trhy
poprvé na Výstavišti
V roce 2017 se poprvé  z rozhod-

nutí vedení města konaly v parku 

Výstaviště večerní adventní trhy 

v době od 1. do 23. prosince, vždy od 

16 do 21 hodin. Cílem vedení města 

bylo nabídnout takovou podobu trhů 

a doprovodných atrakcí, aby sem mířili 

lidé ve velkém množství a opakovaně se 

i vraceli. V parku byly ozářeny mnohé 

stromy vánoční výzdobou, na ploše 

před altánem byly postaveny stánky 

s vánočním zbožím a občerstvením 

i ohřívací stoly a přenosná ohniště. 

U altánu bylo také postaveno pódium, 

kde byl každý den připraven doprovod-

ný program. A k tomu všemu se v části 

parku mezi altánem a Palackého ulicí 

usídlily atrakce v podobě ruského kola, 

30 metrů vysokého řetízkového kolotoče 

i menších kolotočů a nabídky jízdy dětí 

na ponících. Bylo možné se i projet 

kočárem taženým koňmi z Výstaviště na 

Staroměstské náměstí a případně i zpět. 

Ceny atrakcí i jednotlivých jízd kočárem 

byly stanoveny jednotně na výši 20 ko-

run. Během trhů navíc přibyla možnost 

posílat videovzkazy s vánočními 

přáními, které byly přímo na trzích 

promítány na velké plátno.  V závěrů 

trhů zde byl i ledový bar a vše vyvrcho-

lilo 23. 12. společnou večeří v parku.

Cíl vedení města oživit tuto část města 

a přilákat tisíce lidí v podvečerní čas na 

trhy pod širým nebem se určitě podařil. 

Svědčil o tom i mimořádně vysoký počet 

prodaných lístků na atrakce. Atrakce 

a intenzivní vánoční výzdoba ovšem 

vzbudily i řadu kritických ohlasů. Podle 

vedení města je ale zřejmé, že velké 

většině lidí se trhy líbily. Právě pohled 

z výšky ruského kola nabízel skutečně 

nezvyklé pohledy na park a okolí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o první 

ročník této akce, bude vedení města 

pracovat se všemi podněty na jejím 

vylepšení a počítá s jejím pořádáním 

i do budoucna.

Vánoční jarmark 
přinesl potěšení i zábavu
Vánoční jarmark se konal v sobotu 

9. prosince na Českobratrském 

náměstí, ve Sboru českých bratří a do-

provodný program s vánočními dílnami 

nabídl i městský palác Templ. Jedna 

z nejoblíbenějších adventních akcí 

v Mladé Boleslavi má za sebou už řadu 

úspěšných ročníků a také letos přilákala 

mnoho obyvatel i návštěvníků města. 

Ti se zájmem prohlíželi i nakupovali 

zboží v mnoha stáncích a využívali bo-

hatých možností občerstvení. K nadšení 

malých i velkých přispěl živý velbloud 

při procházkách přímo mezi stánky.

Vánoční jarmark koncentrovaný 

do jediného dne nabízí vždy největší 

nabídku vánočních dekorací, potravin, 

ochutin i možných dárků právě v ad-

ventním čase. Má i důležitou funkci 

společenskou, protože pokaždé se zde 

potkávají známí i příbuzní. Dopro-

vodný program jarmarku obohacuje 

dění ve Sboru českých bratří, kde více 

než 150 žáků Střední integrované školy 

Na Karmeli předvedlo šestihodinový 

program. Diváci se tak dočkali 

postupně koled i moderních vánočních 

písní, pohádky, rockové balady 

i muzikálových písní. Několikrát žáci 

se svými učiteli zahráli živý betlém.

V Templu byly připraveny výtvarné 

dílny pro děti s  vánoční tematikou, 

na zájemce čekaly drátované objekty, 

keramické obrázky, autorské šperky, 

zdobení dárkových tašek, vánoční 

obrázky z písku, malování dřevěných 

obrázků, ozdoby z korálků, tvoření 

a výrobky z vlny, předení na kolovrát-

ku, textilní dílny, ručně šité tašky 

a peněženky, vánoční svíčky, svícny 

a dekorace, pletení z papíru, luxusní 

mýdla, bylinné čaje a mnoho dalších 

zajímavých výrobků a dílen. I když bylo 

chladné počasí, jarmark přinesl všem 

přítomným příjemné zážitky. Akci 

tradičně připravila společnost Kultura 

města Mladá Boleslav.

NA JARMARKU jste mohli vidět i živého velblouda. Foto: Zdeněk Kolín

JEDNODENNÍ VÁNOČNÍ jarmark na Čes-
kobratrském náměstí. Foto: Zdeněk Kolín
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Náměstek Marek přijal vítěze
mistrovství volně létajících modelů
Teprve devítiletý Kryštof Zörkler s přehledem 

ovládl letošní mistrovství republiky volně létajících 

modelů mládeže, které se konalo v jihomoravských 

Boroticích u Znojma. V této netradiční disciplíně 

je jeho domovský Model klub Mladá Boleslav velmi 

úspěšný i v republikovém měřítku, o čemž svědčí fakt, 

že na stupních vítězů kromě Kryštofa stanuli i dva jeho 

oddíloví kolegové Petr Váňa (2. místo) a Jan Handlík 

(3. místo). Úspěšného sportovce 11. prosince přijal 

náměstek primátora Daniel Marek.

Jak prozradil Kryštofův otec Tomáš, který je 

vedoucím zdejšího modelářského klubu a svého 

syna doprovodil i při návštěvě náměstka primátora, 

podmínkou účasti na této vrcholné soutěži je splnění 

limitu na krajském přeboru. Limit s větroni kategorie 

A3 splnilo dokonce osm chlapců, kteří své modely 

stavěli na modelářských víkendech v Leteckém muzeu 

Metoděje Vlacha i v modelářském kroužku. 

Kryštof Zörkler se modelařině věnuje dva roky, 

kromě toho hrával hokej, z kterého aktuálně přešel 

na hokejbal a exceluje v obraně. „Až budu dospělý, 

tak bych chtěl být buď kuchař, nebo pilot,“ prozradil 

na sebe malý sportovec. Nebránil by se ale ani stavbě 

velké repliky letadla, což vidí u dospělých nadšenců 

v leteckém muzeu.

A co stojí za velkými úspěchy zdejších modelářů? 

„Pečlivá práce v dílnách a pravidelná cvičná létání 

za každého počasí na letišti aeroklubu pod vedením 

instruktora Václava Jiránka přinesla ovoce,“ tvrdí 

Zörkler starší. Každý soutěžící totiž létá s vlastnoručně 

vyrobeným modelem a mravenčí práce při jeho stavbě 

je to, co rozhodne o vítězství, či prohře. KRYŠTOF ZÖRKLER a Daniel Marek.

Město dostane dotace na cyklostezky
Město Mladá Boleslav obdrželo v prosinci od Minister-

stva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace 

na tři již postavené cyklostezky: cyklostezku Debř, 

cyklostezku přes Klenici a cyklostezku Havlíčkova. Pro-

jekty jsou spolufi nancované z Integrovaného regionál-

ního operačního programu (IROP), kde výše dotace 

dosahuje až 90 % (85 % EU + 5 % státní rozpočet).

Cyklostezka Debř
Výstavba této cyklostezky, jejíž součástí byla i stavba 

nové autobusové zastávky, navázala na již hotovou cestu 

ve směru od obce Bradlec k silnici mezi městem Kos-

monosy a příměstskou částí Debř. V rámci projektu zde 

byl vybudován společný chodník s cyklostezkou podél 

stávající komunikace. Stavba začala dne 9. 11. 2016 

a skončila dne 27. 4. 2017. Předpokládané celkové 

způsobilé výdaje jsou ve výši 3 596 848,71 Kč s DPH, 

z toho předpokládaná výše dotace činí 3 237 163,83 Kč.

Cyklostezka přes Klenici
Tato cyklostezka v délce 940 m navázala na postupně 

budovanou síť páteřních cyklotras v Mladé Boleslavi. 

Začíná u kruhového objezdu na Jičínské ulici v blíz-

kosti D 10, vede pod dálnicí a dále pokračuje směrem 

na Řepov. Na začátku této cyklostezky s částečně 

zpevněným (mlatovým) krytem je vybudováno 

odpočívací místo s lavičkami, odpadkovým košem 

a informacemi pro turisty a cyklisty. Součástí je 

i lávka přes říčku Klenice, kterou díky speciálnímu 

technickému řešení bude možné v případě povodní 

vyzvednout do výšky. Stavba začala dne 9. 11. 2016 

a skončila dne 29. 6. 2017. Předpokládané celkové 

způsobilé výdaje jsou ve výši 7 553 604,33 Kč s DPH, 

z toho předpokládaná výše dotace činí 6 798 243,89 Kč.

 

Cyklostezka Havlíčkova
Cyklostezka v Havlíčkově ulici v délce 1,02 km je 

rovněž součástí systému cyklostezek ve městě. Cílem 

projektu bylo usnadnění každodenního dojíždění 

za prací, nákupy či zábavou pro obyvatele severního 

sídliště. V rámci projektu byla řešena i autobusová 

zastávka, související vegetační úpravy a také nové 

nasvětlení přechodů speciálními bezpečnostními 

svítidly. Stavba začala dne 23. 6. 2017 a skončila 

dne 14. 11. 2017. Předpokládané celkové způsobilé 

výdaje jsou ve výši 15 599 990,29 Kč s DPH, z toho 

předpokládaná výše dotace činí  14 039 991,26 Kč.

OCENĚNÍ DOBROVOLNÍCI. Foto: Zdeněk Kolín

Dobrovolníci převzali ocenění
Dobrovolnictvím se dnes v Mladé 

Boleslavi zabývá Klaudiánova 

nemocnice a město Mladá Boleslav. 

Ačkoliv se město specializuje na sociální 

oblast a nemocnice na zdravotnictví, obě 

tato dobrovolnická centra spolu úzce spo-

lupracují. Mladá Boleslav a Klaudiánova 

nemocnice 28. listopadu již popáté 

společně ocenily dvacítku dobrovolníků. 

Smyslem akce je poděkovat všem 

dobrovolníkům za činnost, kterou 

v nejrůznějších podobách klientům nebo 

pacientům věnují. Dobrovolníci přinášejí 

svůj volný čas a lidský um, který věnují 

druhým lidem například povídáním, 

předčítáním knih, zpříjemňují volné 

chvíle posezením u lůžka, zdravotně 

postiženým pomáhají v každodenních 

činnostech, přispívají k dobré náladě, 

mohou napomoci k lepšímu zvládnutí 

nemoci či hendikepu. K pacientům 

i klientům často dochází s dobrovolníky 

i zvířecí kamarádi – kočky a psi, kteří 

rozptýlí, rozveselí a leckdy pomohou 

k uzdravení.

Oceněným letos děkovali za město 

náměstek primátora Daniel Marek 

a náměstkyně primátora Zdeňka 

Veškrnová, za nemocnici pak hlavní 

sestra Petra Malinová a ředitel Ladis-

lav Řípa. „Práce dobrovolníků je pro 

město opravdu přínosem. Jsme vám 

velmi vděčni za vaši obětavou práci,“ 

poděkovala dobrovolníkům náměstkyně 

Zdeňka Veškrnová. Děkovalo se také 

takzvaným kontaktním osobám, bez 

jejichž pomoci by dobrovolníci nemohli 

v jednotlivých zařízeních fungovat. 

Díky také patří všem účinkujícím, 

kteří různými způsoby spolupracují 

či podporují: Leporelu z Centra 83, 

sboru Tónička ze Základní speciální 

školy, manželům Stinkovým, kteří 

pořádají pravidelné taneční kurzy pro 

handicapované, a moderátorovi večera 

Filipovi Šubrovi, který na závěr všem 

oceněným zazpíval. 

Ocenění dobrovolníci za sociální 

oblast a knihovnu města: Stanislava 

Dohalská. Alena Zajíčková, Zdeněk 

Kolín, Aleš Havlík, Milana Trnková, 

Manželé Marie a Jan Timichovi, Jaroslav 

Chadalík, Martina Frajtová, Tomáš Valo, 

Drahuše Slavíková. 

Ocenění dobrovolníci za oblast 

zdravotnictví: Valerie Stránská, Tereza 

Velecká, Jaroslava Wojnarová, Jiřina Kar-

asová, Boris Vršinský, Lenka Jančáková, 

Radek Dragoun, Marcela Černíková, 

Marie Kautská, Božena Prskavcová.
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Plavci dosáhli 
řady úspěchů
V sobotu 25. listopadu se konalo 

páté kolo Středočeského poháru 

nejmladšího žactva v Kralupech nad 

Vltavou. Zamířilo tam i 29 nejmladších 

členů mladoboleslavského plaveckého 

oddílu. V závodě 50 m znak si pro 

2. místo doplaval František Štěpánek, 

mezi děvčaty v této disciplíně dokonce 

zvítězila Viktorie Fišerová. V disciplíně 

100 m polohový závod, na nejvyšší 

stupínek vystoupal Šimon Štípek. 

V závodě na 50 m prsa vybojoval 

první místo Štěpán Volf, v závodě na 

100 m volný způsob třetí místo obsadil 

František  Štěpánek. Svou neporazitel-

nost ukázala v této disciplíně  Vik-

torka Fišerová a zvítězila časem 1:20,9.  

Smíšená polohová štafeta na 4x 50m 

dohmátla pro druhé místo. Sbírka 

diplomů se ještě rozrostla o další tři 

druhá a dvě  třetí místa, o něž se posta-

rali Fišerová, Štěpánek,Volf a Komárek. 

První prosincový víkend se nesl na 

vlně Zimního poháru ČR pro jedenác-

tileté plavce. Na tento prestižní závod se 

kvalifi kovali čtyři plavci z pořádajícího 

oddílu Auto Škody. Mezi nimi se jako 

velký bojovník projevil především Jakub 

Mittner. Jeho hlavní zbraní je volný 

a znakařský styl, kterými nastolil v Mladé 

Boleslavi dobu bronzovou, protože 

dokázal šestkrát dohmátnout ve svých 

startech jako třetí (100Z, 200Z, 50VZ, 

100VZ, 200VZ, 400VZ).  Velmi dobře 

se před domácím publikem prezentoval 

ale také Bruno Brejcha. Svým druhým 

místem na trati 50M jistě potěšil 

naplněné tribuny boleslavského bazénu.

Boleslavská 12členná plavecká 

výprava se vydala začátkem prosince 

do Chomutova jako oddíl s největším 

počtem kvalifi kovaných sportovců. Svým 

výkonem dominoval Michal Švásta 

v kategorii 2007. Získal dvě zlaté (50Z, 

50VZ), dvě stříbrné (100Z, 100PZ) a dvě 

bronzové medaile (100VZ, 200VZ). 

Také David Verner sbírku cenných kovů 

rozšířil o zlato (200PZ), stříbro (100M) 

a bronz (400VZ). Štafetové kvarteto 

Michael Švásta, Daniela Havelková, 

David Verner a Eliška Flodrmanová 

prožili stříbrno – zlatou neděli. Na dis-

tanci 4x50PZ MIX dokázali vybojovat 

stříbrné medaile a na trati 4x50VZ MIX 

již přemožitele nenašli a po zásluze brali 

kov nejcennější.MLADÍ BOLESLAVŠTÍ PLAVCI na úspěšných závodech v Chomutově.

Judista Matěj Kopecký 
zářil v Německu i tuzemsku
V ZÁVĚRU ROKU odcestoval Matěj Ko-

pecký jako jediný zástupce oddílu Judo 

TJ AutoŠkoda na turnaj do německého 

Sprembergu, kam se tradičně sjíždí 

velice silná mezinárodní konkurence. 

Matěj po nedávném úspěchu na přeboru 

ČR potvrdil opět výbornou formu. Ve své 

hmotnostní kategorii MU13 – 37 kg byl 

sice nejmladší a nejlehčí, nicméně svým 

soupeřům nedal šanci. Takticky zvládl 

vyrovnané zápasy v úvodu soutěže. Pak 

jeho výkon postupně gradoval a vyhrál 

všech pět utkání. Svého posledního 

soupeře ve fi nále porazil na ippon za pět 

vteřin a odvezl si domů zlato.

V sobotu 25. listopadu proběhlo páté 

kolo Polabské ligy žactva v Čáslavi. 

Oddíl Judo TJ AŠ Mladá Boleslav vyslal 

početnější skupinu, kde byli zastoupeni 

také začínající závodníci. Soutěže se 

zúčastnilo 189 žáků a žákyň z 18 oddílů. 

První místo ve svých kategoriích vybo-

jovali Matěj Kopecký a Kristýna Koutová, 

druhé místo Lukáš Král  a Jan Bauer, třetí 

místo Matyáš Douša.

KRÁTCE ZE SPORTU
 n BASKETBAL – Nejmladší hráči 

a hráčky basketbalového oddílu TJ 
Auto Škoda se v posledním turnaji 
letošního roku kategorie U10mix na 
HB Basket Praha dočkali prvního 
vítězství. Do turnaje nominoval 
oddíl dva týmy, z nichž ten nazvaný 
Boleslav 1 zvítězil ve všech třech 
utkáních a obsadil na turnaji první 
místo. Z mixu chlapců a děvčat chce 
oddíl v budoucnosti postavit samo-
statné chlapecké a dívčí družstvo, 
které doplní  řadu mládežnických 
družstev TJ Auto Škoda v obou 
kategoriích. Zveme proto další 
chlapce a děvčata  od ročníku 
narození 2006 až 2009 do oddílu. 
Informace o možnosti zapojení do 
družstev chlapců a děvčat podá Jiří 
Mladý, mobil 734 657 474, e-mail: 
jm.mb@seznam.cz. 

 n FLORBAL – Tým Technology 
Florbal Mladá Boleslav po takřka 
22 měsících v zápase základní části 
superligy nebodoval, v Otrokovicích 
9. prosince prohrál. Ale díky násled-
ným vítězstvím se udrží minimálně 
do konce roku na první příčce. 
Navíc útočník Jiří Curney je novým 
rekordmanem v počtu nasbíraných 
bodů během základní části superligy, 
když překonal historický rekord Petra 
Skácela (511 bodů). 

 n FOTBAL – V první polovině 
soutěžního ročníku 2017–18 tým FK 
Mladá Boleslav zůstal za očekáváním 
trenérů, vedení klubu i všech 
příznivců mladoboleslavského fotba-
lu. Rozčarováním bylo letní vyřazení 
ve druhém předkole Evropské ligy 
albánským Skënderbeu Korce 
v penaltovém rozstřelu i umístění 
v horší polovině pořadí tuzemské 
HET ligy po osmi prohrách z patnácti 
mistráků a hodně pasivním skóre 
19:26. Očekávání tým naplnil pouze 
postupem do čtvrtfi nále českého 
poháru MOL Cup po dvou výhrách 
nad soupeři z nižších soutěží.

 n HOKEJ – V době uzávěrky 
Boleslavanu se BK Mladá Boleslav 
držel na osmé příčce extraligové 
tabulky a do konce roku jej čekaly 
ještě čtyři zápasy. 

 n Disciplinární komise ELH uložila 
BK Mladá Boleslav pokutu pět ti-
síc korun za nesportovní chování 
fanoušků. Ti v zápase 27. kola 
v Jihlavě zapálili v sektoru pro hosty 
dýmovnici.

 n KARATE – Otevřený repub-
likový šampionát FSKA pro rok 
2017 se konal koncem listopadu 
v České Lípě. Stříbrnou medaili 
získal v kategorii žáků do 10 let 
Antonín Pečenka a v kata mužů nad 
40 let Ladislav Mareš. Reprezentanti 
mladoboleslavské Auto Škody vyra-
zili v prosinci také na vrchol sezony 
v podobě republikového šampionátu 
do Karlových Varů. O nejvýraznější 
úspěch se postaral nejstarší člen 
výpravy Ladislav Mareš v kata mužů 
nad 50 let, kde vybojoval stříbro. 
Ženy za boleslavský tým vybojovaly 
také bronz v kategorii kata družstev.
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Tančící herci opět 
na divadelních prknech
V sobotu 2. prosince v Městském divadle Mladá 

Boleslav vyvrcholil slavnostním večerem projekt 

Roztančené divadlo II. aneb když herci tančí. Autory 

celého projektu jsou tanečníci Martin Šimek a Tereza 

Řípová, kteří společně s divadlem celou akci již po-

druhé zorganizovali. Vítězem tzv. tipu (hlasů na základě 

hlasování prostřednictvím internetu a Boleslavského 

deníku) se stal Milan Ligač, vítězkou zvolenou přímo 

od diváků v sále je Svatava Milková a vítězem na 

základě rozhodnutí poroty Daniel Bambas. 

Jako moderátoři se představil herec a umělecký šéf 

Petr Mikeska a herečka Tereza Kostková.

Celý večer byl rozdělen na dvě části. V první se 

představily standardní tance, ve druhé části se tančilo 

v latinsko-amerických rytmech. V porotě zasedli 

herečka Elišku Balzerová, vítězka loňské Stardance 

Veronika Lálová, tanečník, choreograf, režisér a bývalý 

šéf baletu Národního divadla Petr Zuska, náměstek 

primátora Daniel Marek, herec Ota Jirák, herec Jaromír 

Nosek a herec Matouš Ruml. 

Celý večer odstartovala píseň Sway, kterou zazpívali 

moderátoři a doprovázelo jí společné předtančení všech 

tanečníků. Jako první zatančila mimo soutěž ředitelka 

divadla Janeta Benešová slowfoxtrot. Druhým číslem 

večera byl waltz Milana Ligače, dalším tancem bylo 

tango, které nejdřív zatančila Svatava Milková a později 

Vojta Havelka. Dále předvedla valčík Malvína Pachlová 

a klasickou část zakončil Daniel Bambas, který zatančil 

quickstep. Herečka boleslavského divadla Alena Hladká 

zazpívala píseň Edith Piaf: No, je ne regrette rien.

Druhou část večera odstartovala samba Svatavy 

Milkové, následoval jive Vojty Havelky, třetím latin-

ským tancem byla rumba Janety Benešové, která 

tančila mimo soutěž. Dalším soutěžním tancem byl 

cha-cha Milana Ligače, po které následovalo Paso doble 

Malvíny Pachlové, a posledním tancem večera byl jive 

Daniela Bambase. I v druhé části večera se o hudební 

vložku postarala Alena Hladká, která zazpívala píseň 

Ten, kdo táhne s mámou z muzikálu Chicago. Před 

vyhlášením výsledků na jeviště byla pozvána loňská 

vítězka Nina Horáková. A porotkyně Veronika Lálová 

zatančila karnevalovou sambu v originálním brazil-

ském kostýmu. Akci podpořilo město Mladá Boleslav, 

Škoda Auto a další partneři.

SLAVNOSTNÍM VEČEREM vyvrcholil projekt Roztančené 
divadlo. Foto: Anna Hladká

HRA BEZ ROUCHA nabídla řadu komických situací. Foto: Martina Venigerová

Divadlo uvedlo premiéru 
komedie Bez roucha
Premiérou bláznivé situační komedie 

Bez roucha v pátek 15. prosince 

zakončilo Městské divadlo Mladá 

Boleslav letošní nabídku novinek. Touto 

proslulou hrou anglického dramatika 

Michaela Frayneho v režii Petra Vese-

lého také divadlo završilo dlouhou sérii 

her věnovaných divadelnímu prostředí. 

Inscenaci plnou expresivních a vypoin-

tovaných dialogů i vtipných scén si užili 

herci i diváci.

Komedie nabízí skutečně crazy 

pohled do divadelního zákulisí těsně 

před premiérou i během repríz, zezadu 

i zepředu. Anglický divadelní soubor pu-

tuje po jednotlivých štacích s úspěšnou 

komedií a souběžně v zákulisí řeší řadu 

spletitých vztahů i problémů. V první 

třetině tak diváci uvidí relativně 

nejklidnější a vlastně i nejméně 

vzrušivou podobu tohoto divadla na 

divadle, kdy herci mladoboleslavského 

divadla hrají anglické herce, kteří hrají 

komediální hru. Během přestávky si 

jevištní personál pohraje s centrál-

ní otáčivou scénou. Publiku se tak 

v druhé části hry nabídne pohled do 

zákulisí těsně před další reprízou hry 

a souběžně bláznivý propletenec řešení 

osobních problémů.  Nervní situace, 

při kterých musí značně nejednotný 

tým v zákulisí improvizovat a snažit 

se nepřenášet krize do právě probíha-

jící hry. To se jim ovšem daří jen 

s částečnými úspěchy a právě to je 

i zdrojem řady komediálních scén.

Do třetí třetiny vstupují diváci opět 

připoutání pohledem na probíhající 

jevištní kus, tedy opět jako při první 

třetině pohledem z hlediště. A zde jak 

při řešení zrcadlového puzzle vidíme 

na jevišti reálný výsledek zmatků, které 

jsme předtím sledovali při pohledu 

zezadu. Bláznivá komedie graduje další 

porcí situačních gagů a pohledem na 

vyčerpané, improvizující i zmatené 

herce na poslední repríze.

Mladoboleslavské divadlo si tak 

dopřálo na závěr kalendářního roku 

skutečně bláznivě komediální kus, který 

na jedné straně baví, na straně druhé 

místy až unavuje. Je však bezesporu 

svébytnou variantou v podání 

mladoboleslavského týmu, jak podat 

tuto brilantně napsanou komedii.

AUTOŘI: 
dramaturgie Kateřina Suchanová, 

scéna Milan Popelka,

kostýmy Zuzana Mazáčová

HRAJÍ: Eva Reiterová (Dotty 

Otleyová), Martin Hrubý (Frede-

rick Fellowes), Alena Hladká 

(Belinda Blairová), Ivo Theimer 

(Garry Lejeune), Hana Marie 

Maroušková (Brooke Ashtonová), 

Roman Teprt (Selsdon Mowbray), 

Lucie Matoušková (Poppy 

Norton-Taylorová), Libor Stach 

(Tim Algood) a Petr Prokeš 

(Lloyd Dallas).
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LEDNOVÉ VÝSTAVY V BOLESLAVSKÝCH GALERIÍCH

GALERIE POD VĚŽÍ až do 21. ledna hostí 

výstavu betlémů, která představuje Alšův velký 

betlém, Příbramské jesličky, Oustecký lidový betlém 

nebo Český betlém Jiřího Škopka a desítku dalších. 

Ve dnech 23. ledna až 18. února zde představí své 

objekty Martin Patřičný na výstavě Díky dřevu.

V GALERII TEMPL trvá do 7. ledna výstava 

Malý formát – velký dárek, kterou zde připravilo 

Sdružení českých umělců grafi ků Hollar.

Následuje výstava obrazů Michala Tomka pod 

názvem Zvláštní situace, která má vernisáž ve 

středu 10. ledna od 17 hodin. Výstava potrvá 

do 11. února. Výstava představuje výběr obrazů 

z posledních let, jejichž tématem jsou převážně 

postavy v krajinách ve zvláštních situacích. Malba 

provedená klasickou technikou a kompozicí, která 

odkazuje na staré mistry, v sobě skrývá v druhém 

plánu překvapivé děje a podivné náměty. Často 

jde o humorné, groteskní nebo absurdní situace, 

jimiž ale autor sděluje vážná a zneklidňující témata.

V respiriu je do 14. ledna výstava skleněných 

šperků Dity Krejbichové. Ve dnech 16. ledna 

až 4. března zde bude vystavovat reliéfy a drátěné 

objekty Lucie A. Babák pod názvem Abstraktně 

konkrétní, konkrétně abstraktní. 

Zahájení výstavy a setkání s autorkou bude 
v pondělí 15. ledna v 17 hodin.
Výstava ve vitríně představí černou bižuterii 
Vladimíra Svatoně a broušené sklo, náušnice 
a stříbro Pavly Bartákové. 

VE SBORU ČESKÝCH BRATŘÍ je z klimatic-
kých důvodů v lednu, únoru a březnu zavřeno.

V MUZEU MLADOBOLESLAVSKA je 
Vánoční výstava betlémů, která představuje 
betlémy z různých materiálů ze sbírek Muzea 
Mladoboleslavska, Hornického muzea v Příbrami 
a Městského muzea v Železném Brodě. 
Ve dnech 15. 1. až 27. 2. 2018 bude muzeum pro 
návštěvníky uzavřeno z důvodů oprav a údržby 
ve výstavních prostorách. 

MĚSTSKÉ DIVADLO nabízí výstavu obrazů 
Františka Pona.

V ZAHRADĚ KLINIKY DR. PÍRKA je rozsáhlá 
výstava na téma UNESCO, pořádaná ve 
spolupráci s Olgou Menzelovou. Autorem 
výstavy je Ondřej Šefců.

SBOR GOSPEL VOICES v kostele sv. Jana Nepomuckého.

PŘED VÁNOCI skončila v Galerii pod věží zajímavá 
výstava pezinské výtvarnice Júlie Piačkové.

PODZIMNÍ CYKLUS Folkparády uzavřel koncert Devítky a Honzy Brože. Foto: Zdeněk Kolín

Letošní Folkparádu 
zakončila úspěšně kapela Devítka
Letošní cyklus Folkparáda úspěšně 

a s velkým ohlasem diváků zakončil 

koncert známé kapely Devítka s Hon-

zou Brožem, který se konal v divadel-

ním sále Domu kultury Mladá Boleslav. 

Kapela letos slaví 25 let činnosti, a tak si 

návštěvníci středečního koncertu mohli 

užít dvouhodinový program autorských 

písniček doprovázený vtipným slovem. 

Přes sto diváků odměnilo účinkující 

velkým potleskem.

Devítka je hudební skupina, která 

vznikla již v roce 1992. V jejím 

středu je kytarista, zpěvák a skladatel 

Honza Brož. Patnáct let jste ho spolu 

s Jindřiškou Brožovou mohli vídat i ve 

skupině Žalman a spol. Devítka se opírá 

o původní repertoár Brožových me-

lodických písniček s citlivými, většinou 

romantickými texty. Zvuk kapely stojí na 

barevných kombinacích kytar a ryt-

micky pevné baskytaře. Sólové zpěvy 

Honzy a Jindřišky barevně doplňuje 

výrazný hlas nejmladší členky kapely 

Madly Klupkové. Ale zpívají všichni. 

Síla současných pěti hlasů Devítky je 

v dynamice, energii a barevné rozma-

nitosti hlasů. Honza Brož & Devítka 

vydali 11 CD. Nejnovější se jmenuje 

Je to boj a zaznamenává poslední tři 

roky Brožovy písničkářské tvorby. Zatím 

nejúspěšnějším albem je CD Duše v peří 

z roku 2011. Za pozornost stojí i CD 

s názvem U Ježíška 9, které je složeno 

z převážně původních adventních písní.

  Zdroj: www.devitka.cz 

Sbor Gospel Voices potěšil diváky
S chutí a elánem zazpíval pěvecký 

sbor Gospel Voices ve čtvrtek 

14. prosince v kostele sv. Jana Nepo-

muckého při svém jediném adventním 

vystoupení pro širokou veřejnost v Mla-

dé Boleslavi. Skladby plné nepředstírané 

chuti zpívat i s kvalitním a invenčním 

doprovodem doprovodné kapely 

odměnili diváci ve zcela zaplněných 

prostorách kostela nadšeným potleskem.

V letošním adventním repertoáru 

měl Gospel Voices současné gospely 

i křesťanské písně, zpíval česky i anglicky 

a nabídl i několik úplných novinek. 

Zpěvačky a zpěváka doprovodili čtyři 

hudebníci, na klávesy Markéta Švecová, 

na basu Ondřej Kohout,  na saxofon 

Miroslav Kučera a na perkuse Svatopluk 

Daněk. Koncert nabízel dynamické 

i složitěji strukturované skladby, stejně 

tak písně klidnější, skladby velmi známé 

i méně obvyklé. Již tradičně k adventním 

vystoupením patří i autorský přednes 

básní v podání členky souboru Dany 

Šubrtové. 

Sbor měl za sebou již sérii úspěšných 

adventních koncertů ve Mšeně, 

Všejanech a Bakově nad Jizerou 

a svoji letošní aktivitu završil ještě dvěma 

vystoupeními 16. a 17. prosince na 

vánočních trzích v Brandýse nad Labem, 

kde zazpíval košatou porci koled. 

Na jaro 2018 již připravuje sbor pod 

vedením Markéty Zavadilové mimo jiné 

i další uvedení gospelové mše ve více 

městech.
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REGIONÁLNÍ VÝROČÍ
V LEDNU

 n EVA REITEROVÁ (24. 1. 1958).  Herečka 
Městského divadla v Mladé Boleslavi 
a mladoboleslavská rodačka. Hrála šest let 
v Ostravě a šest let v Liberci. V roce 1994 byla 
u vzniku stálého souboru samostatného Městského 
divadla v Mladé Boleslavi. Dodnes představuje 
jednu ze stálých opor tohoto souboru.

 n ALOIS MICHL (5. 1. 1888 – 27. 11. 1959). 
Hudební skladatel, varhaník, právník. Absolvent 
právnické fakulty UK. Působil u Krajského soudu 
v Mladé Boleslavi a na ministerstvu zemědělství 
v Praze.  Koncertoval v Čs. rozhlase v Praze, 
Smetanově síni ad. Koncertní repertoár se skládal 
ze starších českých mistrů, soudobých skladatelů 
a J. S. Bacha. Autor i upravovatel varhanních 
skladeb.  

 n HYNEK KONVALINKA (30. 1. 1848 – 
23. 12. 1909). Gymnaziální profesor a uznávaný 
botanik v Mladé Boleslavi. Napsal mimo jiné 
zoologický nástin nejbližšího okolí Mladé Boleslavi 
a Náčrt geologický Boleslavska.  

 n KAREL ALOIS VINAŘICKÝ (24. 1. 1803 – 
3. 2. 1869). Jeden z národních buditelů, farář, také 
spisovatel, překladatel, archeolog a literární historik. 
Na národním probuzení města Ml. Boleslavi měl 
velký podíl.

 n JOSEF HENKE (12. 1. 1933 – 20. 3. 2006). 
Boleslavský rodák. Vystudoval divadelní režii, pra-
coval v Čs. rozhlasu Praha, v divadle E. F. Buriana 
a v Divadle S+H Praha. Jeden ze zakladatelů 
pražské Violy a Lyry Pragensis. Autor her a drama-
tizací. Šéfrežisér Č. rozhlasu.  

 n VÁCLAV BUBÁK (9. 1. 1908 – 5. 5. 1945). 
Zaměstnanec automobilky, který padl při ochraně 
závodu 5. května 1945 u třetí brány.  

 n ALOIS VOJTĚCH ŠMILOVSKÝ (24. 1. 1837 
– 20. 6. 1883).  Spisovatel, básník, dramatik. Profe-
sor na gymnáziu v Klatovech a Litomyšli, kde se 
seznámil s A. Jiráskem. V historických povídkách 
zobrazil patriarchální minulost se smyslem pro 
svérázné venkovské postavy. Narodil se v domě 
v Železné ul., dnes už dům neexistuje, býval na 
místě dnešního parčíku. 

 n ANTONÍN LIEHMANN (1. 11. 1808 – 
22. 1. 1879). Hudební pedagog, hudební skladatel, 
varhaník, klarinetista, učitel. Absolvent učitelského 
kursu v Mladé Boleslavi. Učitel hudby A. Dvořáka.  
Autor smutečních pochodů, tanečních skladeb, 
pastorální mše ad.

Připraveno ve spolupráci s Knihovnou města MB

PSALO SE V BOLESLAVANU
PŘED 10 LETY: 

Boleslavan zveřejnil rozhovor s tehdejším 
náměstkem primátora Adolfem Beznoskou 
o chystaných investicích v roce 2008 a o pro-
jektech, na které chtělo město získat evropské 
dotace. Byly zde zprávy o rozjezdu nově vzniklé 
společnosti Kultura města Mladá Boleslav, která 
měla za cíl lépe koordinovat aktivity jednotlivých 
kulturních zařízení a připravit další zajímavé 
projekty. Zpravodaj informoval o ukončení stavby 
posledního úseku přeložky I/38, od kruhové 
křižovatky nedaleko kina Forum k nájezdu na 
rychlostní komunikaci. Čtenáři zde našli základní 
parametry nově schváleného rozpočtu na rok 
2008, zprávu o konci kina Forum i například 
o premiéře komedie Muži v offsidu. Strana historie 
se věnovala počátkům bruslení, hokeje a zimního 
stadionu v Mladé Boleslavi. Město se i tehdy za-
bývalo problémy s nedostatkem parkovacích míst 
a plány na zlepšení této situace. V roce 2008 měl 
Boleslavan jen 16 stran.

ZAJÍMAVOSTI Z MUZEA MLADOBOLESLAVSKA

Pozdrav z Boží Vody
Přesně sto let starý snímek pořízený v zasněžené 

Boží Vodě nám připomíná dříve velmi oblíbené 

lázeňské a výletní místo. Fotograf na něm zvěčnil 

skupinku dobrovických a mladoboleslavských 

měšťanů, kteří se sem 

jednoho zimního dne roku 

1918 vypravili ke společnému 

posezení v lázeňském hostinci. 

Stejně jako oni přicházela 

většina hostů do Boží Vody 

pěšky; v 70. letech 19. století 

sice jezdil do Boží Vody i omni-

bus, ale jeho provoz byl značně 

ztrátový a brzy byl ukončen.

Z kdysi velice živého místa 

dnes zbývá jen velice málo. 

Kromě drobné stavby, která 

stojí nad pramenem vody 

a na snímku ji vidíme za výše 

zmiňovanou skupinkou lidí, zde 

zůstala už jen malá otevřená 

kaplička v její těsné blízkosti. 

Božívodské lázně toho 

ovšem nabízely mnohem víc. 

Jejich počátky se datují do 

roku 1747, kdy byla v blízkosti 

pramene postavena dřevěná 

lázeňská budova a vedle ní malá, taktéž dřevěná 

kaple. Obě stavby se v pozdějších letech dočkaly 

několika přestaveb a postupně bylo upravováno a kul-

tivováno i jejich nejbližší okolí. V průběhu 19. století 

byly v Boží Vodě založeny 

dvě ovocné zahrady, vznikla 

zde síť lesních stezek, byla zde 

vybudována čínská besídka 

se skleněnými zvonky, stál tu 

kolotoč pro děti a kuželník 

pro dospělé, později zde byla 

zřízena také houpačka a pro 

milovníky tělocviku byly na 

stromech zavěšeny kruhy. 

Našlo se zde místo i pro 

malý rybníček, na nějž byly 

vypuštěny dvě labutě.  

V Boží Vodě se konaly 

velké společenské i politické 

akce, ke konci 19. století 

byla i častým cílem výletů 

školní mládeže. V kapli 

byly slouženy mše a dobrou 

příležitostí k návštěvě byly 

i každoroční poutě.

 Sylva Městecká, 

Muzeum Mladoboleslavska

Swingová bitva 
v Domě kultury
VE VELKÉM SÁLE Domu kultury se 23. listopadu odehrál již 16. ročník Swingové bitvy. Tato hudební událost má 

pevné místo v podzimním kalendáři koncertů a pokaždé přináší publiku skvělé zážitky. Na letošním koncertě zde 

hostující soubor Original Swing Band s Monikou Karglovou přivítal pražský Orchestr Ježkovy Stopy a dámské 

pěvecké trio Sestry Ježkovy. Boleslavský Original Swing Band se zpěvačkou Monikou Karglovou působí na české 

hudební scéně od roku 2000, orientují se hlavně na americký jazz a swing konce 20. i 30. let 20. století. Od roku 

2003 pořádají „bitvy 

orchestrů“ s nejlepšími 

českými jazzovými 

formacemi, zpěvačkami 

i zpěváky. Pražský orches-

tr tvoří dvanáct mladých 

hudebníků, studentů 

a absolventů Ježkovy 

i Pražské konzervatoře, 

HAMU a DAMU, které 

uchvátila hudba 

a představa elegance 

a noblesy období první re-

publiky. Pěvecké trio Ses-

try Ježkovy spolupracuje 

s orchestrem od roku 

2015. Za poměrně krát-

kou dobu působení (od 

roku 2013) má orchestr 

na svém kontě mnoho 

vystoupení v České 

republice i v německých 

Drážďanech. 
Foto: Zdeněk Kolín
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KINO
• Čt 18. 1. 18.00 CESTOPISNÝ DOKUMENT – ŘECKO 
objektivem Stanislava Lance – I. díl (Kavala, Philipis, Beroa, 
Thesaloniki, Meteory). Společenský dům Lávka, Dukelská 
1443. Cestopisný dokument mapující místa vzniku křesťanství, 
která v 1. st. n. l. navštívil apoštol Pavel. Vstup volný.
• Pá 19. 1. 17.00 SLYŠET OČIMA. Knihovna města MB. 
Rakousko je jedním z mála států, který uznal znakový jazyk 
jako další ofi ciální řeč pro svou zemi. Dokument zachycuje 
střípky ze životů několika neslyšících a zaměřuje se na sílu 
a barevnost znakového jazyka. Vstup na promítání je zdarma.
• Čt 25. 1. 18.00 CESTOPISNÝ DOKUMENT – ŘECKO 
objektivem Stanislava Lance – II. díl (Athény a Korint). 
Společenský dům Lávka, Dukelská 1443. Cestopisný doku-
ment mapující místa vzniku křesťanství, která v 1. st. n. l. 
navštívil apoštol Pavel. Vstup volný.

FILMOVÉ PROJEKCE – SPOLEK NARUBY
Kavárna V břiše velryby, Na Kozině 9

• St 10. 1. 19.00 ODNIKUD
• Pá 12. 1. 19.00 TOM OF FINLAND
• St 17. 1. 19.00 120 BPM
• Pá 19. 1. 19.00 NEMILOVANÍ
• St 24. 1. 19.00 NAPROSTÍ CIZINCI
• Pá 26. 1. 19.00 MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
• St 31. 1. 19.00 NA KONCI SVĚTA

DIVADLO
• SO 27. 1. 19.00 MIROSLAV DONUTIL – PTEJTE SE MĚ, 
NA CO CHCETE (one man show). Vzdělávací centrum 
Na Karmeli. Hercovy zážitky z natáčení, cest a ze života 
a oblíbené písně ze známých představení. Vstupné 300 Kč.

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Palackého 263 
Předprodej vstupenek: Husova 214/8
Tel.: 326 323 269, www.mdmb.cz

Malá scéna:
• St 10. 1. 10.00 Adéla Novotná – PŘÍLIŠ MALÝ KRUH
• Čt 11. 1. 10.00 Adéla Novotná – PŘÍLIŠ MALÝ KRUH
• Pá 12. 1. 19.00 Alessandro Baricco – NOVECENTO 
(1900) 
• St 17. 1. 10.00 Adéla Novotná – PŘÍLIŠ MALÝ KRUH
• Čt 18. 1. 10.00 Adéla Novotná – PŘÍLIŠ MALÝ KRUH
• Čt 25. 1. 19.00 Adéla Novotná – PŘÍLIŠ MALÝ KRUH
• Út 30. 1. 19.00 Alena Hladká a Petr Ožana – 
ŠANSONOVÝ VEČER

Velká scéna:
• St 3. 1. 18.00 Jana Galinová – ZAČAROVANÝ LES. 
Pohádka Docela velkého divadla Litvínov.
• Čt 4. 1. 18.00 Václav Čtvrtek a Petr Slunečko – 
KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA. Pohádka. Divadlo ANFAS 
Praha.
• Pá 5. 1. 10.00 Bernard Shaw – PYGMALION
• So 6. 1. 17.00 Dana Bartůňková – O ŠÍPKOVÉ 
RŮŽENCE. Pohádkový muzikál pro děti. Pohádkové divadlo 
Julie Jurištové.
• Po 8. A ÚT 9. 1. 18.00 Karel Čapek – BÍLÁ NEMOC. 
Východočeské divadlo Pardubice.
• St 10. 1. 19.00 J. Hatcher – KRÁS(K)A NA SCÉNĚ
• Čt 11. 1. 19.00 Ronald Harwood – GARDEROBIÉR
• Pá 12. 1. 19.00 Alec Coppel – S NEBOŽTÍKEM V PATÁCH 
• So 13. 1. 19.00 Michael Frayn – BEZ ROUCHA
• Po 15. 1. 19.00 Geraldine Aronová – MŮJ BÁJEČNÝ 
ROZVOD. Všechny postavy vytváří Eliška Balzerová.
• Út 16. 1. 19.00 J. Nvota a L. Smrčková – SONETY
• Čt 18. 1. 19.00 Irena Dousková – HRDÝ BUDŽES. 
Divadlo A. Dvořáka Příbram.
• Pá 19. 1. 10.00 Oscar Wilde – JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI 
FILIPA
• Pá 19. 1. 19.00 Lenka Smrčková a Pavel Khek – 
DEBURAU 
• So 20. 1. 19.00 Daniel Doubt – VZKŘÍŠENÍ. 
Dejvické divadlo Praha. Představení zadáno.
• Po 22. 1. 19.00 William Shakespeare – KRÁL LEAR
• Út 23. 1. 19.00 Viktorie Hradská – COMMEDIA FINITA. 
Východočeské divadlo Pardubice.
• Čt 25. 1. 19.00 J. Nvota a L. Smrčková – SONETY 
• Pá 26. 1. 19.00 VI. SLAVNOSTNÍ GALAVEČER. Zábavný 

večer spojený se slavnostním vyhlášením výsledků ankety 
o nejoblíbenějšího herce, herečku a inscenaci Městského 
divadla MB. Ve spolupráci s Boleslavským deníkem.
• So 27. 1. 19.00 Oscar Wilde – JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI 
FILIPA
• Po 29. 1. 19.00 J. Borgeson, A. Long a D. Singer 
– SOUBORNÉ DÍLO WILLIAMA SHAKESPEARA 
VE 120 MINUTÁCH 
• Út 30. 1. 19.00 Warren Adler – VÁLKA ROSEOVÝCH. 
Uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram.
• St 31. 1. 19.00 Tennessee Williams – SKLENĚNÝ 
ZVĚŘINEC. V hl. roli Simona Stašová. Agentura Harlekýn 
Praha.

OSTATNÍ
GALERIE POD VĚŽÍ
Staroměstské náměstí
Otvírací doba: út–čt 13.00–17.00, pá–ne 10.00–17.00

• Do ne 21. 1. VÝSTAVA BETLÉMŮ. Alšův velký betlém, 
Příbramské jesličky, Oustecký lidový betlém nebo Český 
betlém Jiřího Škopka a desítka dalších.
• Út 23. 1. – ne 18. 2. Martin Patřičný – DÍKY DŘEVU

KLINIKA Dr. Pírka – zahrada

• Od pá 15. 12. VÝSTAVA NA TÉMA UNESCO. 
Autorem je Ondřej Šefců – ředitel Národního památkového 
ústavu v Praze. 

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 
z období od počátků letectví do 50. let 20. století.
• HISTORIE LETECTVÍ. Unikátní předměty dokumentující 
historii letectví od počátků do 2. světové války.

MĚSTSKÉ DIVADLO MLADÁ BOLESLAV
Palackého 263 
Předprodej vstupenek: Husova 214/8 
Tel.: 326 323 269, www.mdmb.cz.

• Od 15. 12. FRANTIŠEK PON. Obrazy.

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
 
• Ve dnech 15. 1. – 27. 2. 2018 
BUDE MUZEUM PRO NÁVŠTĚVNÍKY UZAVŘENO 
z důvodů oprav a údržby ve výstavních prostorách. 

• 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.
• MUZEJNÍ HERNA MUZEION – Interaktivní výstava 
červotoče Alfréda, s kterým si zahrajete na muzeum 
a muzejníky. 

Dlouhodobé výstavy:
• RODINNÁ DÍLNA JELÍNKŮ – dřevěné plastiky známé 
barokní řezbářské a sochařské dílny z Kosmonos.
• POVĚSTNÉ BÁCHORKY BOLESLAVSKÉ – exteriérová 
výstava na nádvoří hradu.

Výstavy:
• Do ne 14. 1. VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ – betlémy 
z různých materiálů od počátku 19. století až po současnost. 
Mimo betlémů ze sbírek mladoboleslavského muzea budou 
vystaveny také betlémy z Hornického muzea v Příbrami 
a z Městského muzea v Železném Brodě.

SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ
Českobratrské náměstí 123
Tel.: 326 109 406, gavurova@kulturamb.eu

• V LEDNU, ÚNORU A BŘEZNU OBJEKT 
Z KLIMATICKÝCH DŮVODŮ UZAVŘEN.

ŠKODA MUZEUM
V. Klementa 294, Mladá Boleslav
Tel.: 326 831 134-5, 326 832 038
muzeum.skoda-auto.cz
Otvírací doba: po–ne 9.00–17.00

• TRADICE, EVOLUCE A PRECIZNOST. Komentované 
prohlídky expozice Škoda Muzea a prohlídky výrob-
ních 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.

Krátkodobé výstavy:
• Do st 31. 1. 2018 30 LET: FENOMÉN FAVORIT. Výstava 
o vývoji nového automobilu, lemovaný méně známými pro-
totypy, trofejemi z prestižních závodů i soutěží a atraktivními 
fotografi emi.

Sál Hieronimus III:
• DAVID ČERNÝ: ČESKÝ BETLÉM. Ojedinělá výstava bronzo-
vých plastik výtvarníka Davida Černého představuje scénické 
obrazy českých dějin a kultury. 

TEMPL
Krajířova 102
Tel.: 326 109 403, www.kulturamb.eu/templ
Otvírací doba: út–ne 9.00–12.00, 13.00–16.00

Výstavy: 
• Do ne 7. 1. Sdružení českých umělců grafi ků Hollar: 
MALÝ FORMÁT – VELKÝ DÁREK. 
• Čt 11. 1. – ne 11. 2. ZVLÁŠTNÍ SITUACE – obrazy 
Michala Tomka. Vernisáž je 10. 1. 2018 v 17.00.

Tematické výstavky v respiriu:
• Do ne 14. 1. Dita Krejbichová – SKLENĚNÉ ŠPERKY
• Út 16. 1. – ne 4. 3. Lucie A Babák – ABSTRAKTNĚ 
KONKRÉTNÍ, KONKRÉTNĚ ABSTRAKTNÍ – reliéfy a drátěné 
objekty. Zahájení výstavy a setkání s autorkou v pondělí 
15. 1. v 17.00 hodin.

Výstava ve vitríně:
• Vladimír Svatoň – ČERNÁ BIŽUTERIE
• Pavla Bartáková – NÁUŠNICE, BROUŠENÉ SKLO, STŘÍBRO

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM NA KARMELI
Na Karmeli 1457, www.nakarmeli.cz 

Stálá expozice:
• ČASOVÁ OSA. Na 20metrové časové ose se prolínají 
světové, české a boleslavské dějiny s historií Škoda Auto. 
Osa zachycuje období od 1000 př. n. l. až do současnosti.

HUDBA
• Čt 11. 1. 19.00 Koncert – SAŠA NIKLÍČKOVÁ. Kavárna 
V břiše velryby, Na Kozině 9. Harmonikářka a písničkářka.
• Čt 11. 1. 19.00 Novoroční koncert – JANEK LEDECKÝ 
& Nosticovo kvarteto. Vzdělávací centrum Na Karmeli. 
Koncert zpěváka, kytaristy, skladatele a producenta. Jako 
host Nosticovo kvarteto. 100 minut, vstupné 450 Kč.
• Čt 18. 1. 19.30 SALOON V MODRÉM aneb Bluegrass 
a country. Divadelní sál, Dům kultury V cyklu bluegrass 
a country večerů vystoupí Kvintet a Flastr. Vstupné 100 Kč.
• Pá 26. 1. 19:30 ISARA A PĚTNIK. Divadelní sál Domu kul-
tury MB. V cyklu koncertů Na scestí vystoupí domácí soubor 
Isara a jako host skupina Pětník, která zpívá vlastní úpravy 
písní z oblasti jazzu, swingu, popu, folku i dalších žánrů. 
Vstupné 120 Kč. Děti, senioři a ZTP 60 Kč.
• Po 29. 1. 19.00 – SPOLEČNÉ TURNÉ SEBESTIAN, ATMO 
MUSIC A JAKUB DĚKAN. L&K Forum, Škoda Muzeum. 
Tři nejvýraznější představitelé liberecké hudební scény. 
Vstupné 250 Kč, předprodej 290 Kč. Předprodej na recepci 
Škoda Muzea a v síti TicketPro. 

U-TURN PUB, Pražská brána 111

• So 13. 1. 21.00 TIMEBOMB BDAY EDITION. 
Soul, r'n'b, rock'n'roll, ska, early reggae, power pop, Oi!, 
punkrock. Melody Boys Sound Systemu. DJ's: Maykl, 
Kapitán, Karlos & Skinnyboy. Otevřená narozeninová party.



20 Kalendář akcí / leden

• Pá 26. 1. 21.00 BÁBA BDAY. Wonderbeat DJ's & hosté.
• So 27. 1. 21.00 ZAČIATOK KONCA & CROSSCZECH. 
Afterparty: Melody Boys DJ's.

CLUB FORUM, třída V. Klementa

• Pá 12. 1. 21.00 UNIQUE FESTIVAL CLUB ED. L ROBERT 
VACA BDAY. Tradiční Unique Clubbing nabídne více 
než 15 dj's.
• So 13. 1. 21.00 SMACK. Vstupenky v předprodeji 150 Kč 
(Buvol shop).

PLESY
DŮM KULTURY, velký sál

• So 13. 1. 20.00 15. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA Mladá 
Boleslav a rádií Kiss a Signál. Hosté: Hana Zagorová, Petra 
Janů, Kristína, Michal Hrůza a další. Vstupné 490 Kč.
• Pá 19. 1. MATURITNÍ PLES Střední průmyslové školy
• So 20. 1. MATURITNÍ PLES Gymnázia Mnichovo Hradiště
• Pá 26. 1. 20.00 COUNTRY BÁL. Hosté Taxmeni, Modrotisk, 
Michal Tučný revival Plzeň, taneční skupina Bezinky. Uvádí 
moderátor Country rádia Vladimír Vlach. Vstupné: 250 Kč.
• So 27. 1. 19.30 KOTELNICKÝ BÁL. 
Hosté: Hana Zagorová, David Koller, ABBA CZ, Big Band 
Relax, Cimbál Grejcar a další. Vstupné 400 Kč.

OSTATNÍ
• Každou středu 9.30 – POVÍDÁNÍ S MÍNOU. Klubovna RC 
Dům, podkroví. Více na www.jbmb.info.
• Každý pátek 9.30 – PÁTEČNÍ KLUB MAMINEK. Klubovna 
RC Dům, podkroví. Více na www.jbmb.info.
• Út 2. 1. 17.00 ZVONĚNÍ DO NOVÉHO ROKU. Staroměstské 
náměstí. Dětská show Honzy Poplety, pěvecké vystoupení 
Bohuš Matuš. Zvonečky s sebou.
• Pá 5. 1. 18.00 ASTRONOMICKÉ ÚKAZY V NOVÉM ROCE. 
Hvězdárna města Mladá Boleslav. Na začátku nového roku 
tradičně čteme z Hvězdářské ročenky a upozorňujeme na 
významné úkazy na obloze, které bychom si v roce 2018 
neměli nechat ujít.
• Po 8. 1. 17.00 SAHADŽA JÓGA – Duchovní stránka naší 
bytosti. Hudební síň, Dům kultury. Vstupné zdarma.
• Út 9. 1. 18.00 PUTOVÁNÍ ABRAHÁMA ZA BOŽÍMI SLIBY.  
Stěhování z jistoty do nejistoty. Společenský dům Lávka, 
Dukelská 1443. Úvodní část osmidílné série biblického 
příběhu z počátků lidské civilizace. Provází Stanislav Lanc. 
Vstup volný.
• St 10. 1. 17.00 BESEDA S OBYVATELI ČÁSTI ČEJETIČKY 
(u mostu a okolí). Magistrát, velká zasedací místnost v 1. p. 
• Čt 11. 1. 18.00 KLUB ZDRAVÍ – Nebojte se plynatosti 
aneb návrat k luštěninám. Společenský dům Lávka, Dukel-
ská 1443, MB. Přednáší Robert Žižka, šéfredaktor časopisu 
Prameny zdraví a editor webového portálu Magazín zdraví. 
Spojeno s ochutnávkou luštěninových výrobků. Vstup volný.
• Pá 12. 1. 18.00 SVĚT A ČLOVĚK V POHYBU. 
Hvězdárna města Mladá Boleslav. V úvodní přednášce 
necháme fi lozofy i fyziky zodpovědět otázku, co je to vlastně 
pohyb, a zdůvodníme výběr hlavního tématu pro rok 2018.
• Po 15. 1. 17.00 SAHADŽA JÓGA – BÝT DUCHEM. Hudební 
síň, Dům kultury. Vstupné zdarma.
• Po 15. 1. 19.00 VEČERY POD LAMPOU – HÁČKOVÁNÍ. 
Klubovna RC Dům – přízemí, Blahoslavova 9. Pro ženy všech 
věkových kategorií. Vstupné zdarma.
• Út 16. 1. 18.00 PUTOVÁNÍ ABRAHÁMA ZA BOŽÍMI SLIBY 
– Nečekané problémy daleko od domova. Společenský 
dům Lávka, Dukelská 1443. Druhá část osmidílné série bib-
lického příběhu z počátků lidské civilizace. Provází Stanislav 
Lanc. Vstup volný.
• Út 16. 1. 18.00 SVĚT NA DLANI – 21 nejúžasnějších 
míst světa a co vás cestou může potkat. Knihovna města 
Mladá Boleslav. O svých cestách bude vyprávět Kateřina 
Krejčová. Co vás může potkat na šestnáctiměsíční cestě 
kolem světa, když se přesouváte pěšky nebo stopem, bydlíte 
u místních nebo ve stanu, část cesty s sebou máte dvě děti, 
chcete se potápět, vylézt na šestitisícovku, vidět, co jste 
ještě nikdy neviděli, a poznat svět na dřeň? Vstupné 50 Kč, 
pro čtenáře knihovny 30 Kč.
• St 17. 1. 10.00 SOUČASNÁ POLSKÁ LITERATURA. 
Knihovna města Mladá Boleslav. Připomenutí významných 
polských autorů a titulů uplynulých let se zaměřením na 
vydání v českých překladech. Lektorkou bude Michala 
Benešová. Vstup zdarma.

• Čt 18. 1. 18.00 SEBEPOZNÁNÍM K OCHRANĚ ZDRAVÍ – 
KRYSTALOTERAPIE. Vzdělávací centrum Na Karmeli. Další 
z cyklu přednášek s Marthou Masopustovou. Vstupné 100 Kč.
• Pá 19. 1. 18.00 VLNY – VESMÍRNÝ POSLÍČEK. 
Hvězdárna města Mladá Boleslav. Naprostou většinu 
informací o vesmíru víme díky světlu – elektromagnetickému 
vlnění. V předchozích letech jsme přímo pozorovali nové 
jevy díky gravitačním vlnám. Při výkladu proto vzdáme hold 
vlnám i jejím objevitelům.
• Po 22. 1. 17.00 DOMÁCÍ KLIMA, MOTIVACE A JEJICH 
VLIV NA PSYCHOSOMATIKU DĚTÍ. Divadelní sál Domu 
kultury v MB. Přednáška. Vstupné 50 Kč, vstupenky lze 
rezervovat předem na e-mailu: kristlova@mb-net.cz. Pořádá 
nadační fond Šance pro děti.
• Po 22. 1. 17.00 SAHADŽA JÓGA – ŠRÍ LAKŠMÍ. 
Hudební síň, Dům kultury. Vstupné zdarma.
• Út 23. 1. 18.00 PUTOVÁNÍ ABRAHÁMA ZA BOŽÍMI SLIBY. 
Příbuzní jako zdroj dalších problémů. Společenský dům 
Lávka, Dukelská 1443. Třetí část osmidílné série biblického 
příběhu z počátků lidské civilizace. Provází Stanislav Lanc. 
Vstup volný.
• Út 23. 1. 18.00 DIASHOW TIBET – RADKA TKÁČIKOVÁ. 
Vzdělávací centrum Na Karmeli. Obrazem se diváci dostanou 
z Nepálu do Tibetu pěšky horským přechodem, seznámí se 
s nejstaršími kláštery, životem lidí na náhorních planinách 
i pod Mt. Everestem a prvními výstupy na nejvyšší horu 
světa. Vstupné 100 Kč.
• So 20. 1. 11.00 0. ROČNÍK SOUTĚŽE ZIMNÍCH PLAVCŮ 
NA JIZEŘE V MLADÉ BOLESLAVI. Jizera, km 37,5 – nad 
Vaňkovým jezem (Krásná louka – u Česany před jezem). 
Pořádá Česká otužilecká unie. Obnovení tradice závodů z let 
1982–1992.
• Čt 25. 1. 18.00 ŘECKO OBJEKTIVEM STANISLAVA 
LANCE II. díl (Athény a Korint). Společenský dům Lávka, 
Dukelská 1443. Cestopisný dokument mapující místa vzniku 
křesťanství, která v 1. st. n. l. navštívil apoštol Pavel.
• Pá 26. 1. 18.00 JAK SE (NE)HÝBE MĚSÍC? 
Hvězdárna města Mladá Boleslav. Přestože k nám nejbližší 
vesmírný soused nastavuje stále stejnou tvář, maličko se 
přitom vrtí a pomalu se od Země vzdaluje. 
• Pá 26. 1. 19.00 DIASHOW MARTINA LOEWA – BAJKAL. 
L&K Forum, Škoda Muzeum. Jezero Bajkal uprostřed Sibiře 
je jedním z nejcennějších přírodních klenotů naší planety. 
Přírodní unikát chráněný UNESCO – Irkutsk, ostrov Olchon, 
plavba přes nejhlubší jezero světa, buddhistický klášter u bur-
jatského Ulan Ude. Hory, tajga, útesy, ryby. Vstupné 140 Kč.
• Po 29. 1. 17.00 SAHADŽA JÓGA – POZORNOST A EGO. 
Hudební síň, Dům kultury. Vstupné zdarma.
• Út 30. 1. 18.00 PUTOVÁNÍ ABRAHÁMA ZA BOŽÍMI SLIBY. 
Jak lze snadno rozbít vlastní rodinu. Společenský dům 
Lávka, Dukelská 1443. Čtvrtá část osmidílné série biblického 
příběhu z počátků lidské civilizace. Provází Stanislav Lanc. 
Vstup volný.

PRO DĚTI
• Čt 4. 1. BAREVNÁ ČÍTÁRNA. Dětské oddělení, Knihovna 
města Mladá Boleslav. Pro děti od 3 do 6 let a jejich rodiče. 
Program je inspirován knížkou Čarodějka Winnie od Valérie 
Thomas. Čarodějka Winnie má kocoura Wilbura. Co se stane, 
když ho obarví na duhovo? Děti čeká čtení a vyrábění plné 
barev. Vstup je zdarma.
• St 10. 1. 8.45 a 10.15 Pohádka pro MŠ – O VYKUTÁLE-
NÉM ŠTĚSTÍ. Divadelní sál, Dům kultury. O tom, co se stane, 
když skřítci zapomenou zalít strom štěstí. Divadlo Matýsek. 
Vstupné 45 Kč.
• Po 15. 1. 8.00, 9.00 a 10.00 Motivační hra – STROMY. 
Dětské oddělení, Knihovna města Mladá Boleslav. Pro žáky 
základních škol. 
• Út 23. 1. 8.45 a 10.15 Pohádka pro MŠ – HONZA 
NEBOJSA. Divadelní sál, Dům kultury. Nebojsa přečká 
noc v začarovaném hradě a za odměnu získá princeznu. 
Divadýlko Kuba ag. UNI-ART. Vstupné 45 Kč.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB ČINŽÁK (pro 12–19leté) 
roh Čechovy a Havlíčkovy ulice  
Otvírací doba: po–čt 14.00–19.00

• St 3. 1. ODPOLEDNE STOLNÍCH HER 
• Út 9. 1. Beseda na téma JAK JSEM PROŽIL/A VÁNOCE 
A JAKÉ JE MOJE PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU 
• St 17. 1. Filmový klub – FILM NA PŘÁNÍ KLIENTŮ
• Po 22. 1. VÝROBA PLACEK (odznaků) s vlastními motivy 
• Čt 4., 11., 18., 25. 1. KLUBOVÁ RADA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NA VÝSTAVIŠTI
Husova 201, tel.: 326 323 281, www.ddm-mb.cz

PAVILON DDM, Purkyňova ulice

• So 13. 1. 14.00–18.00 TURNAJ PRO AMATÉRY V CS 1.6. 
Parlament mládeže města Mladá Boleslav pořádá turnaj 
v počítačové hře Counter-Strike pro žáky základních škol. 
Technické zázemí zajištěno, svačinu a pití s sebou. Rezer-
vace výhodou. Vstupné 50 Kč.
• So 27. 1. 17.00 PŘÍBĚH ZVONILKY. 
Lesopark Štěpánka. Vypravte se s námi za dobrodružstvím 
do kouzelného světa víl a elfů a pomozte víle Zvonilce a jejím 
přátelům napravit, co způsobila. Průběžný start u altánku 
od 17.00 do 18.00 hod. Určeno pro děti od 3 do 9 let. 
Vstupné děti 70 Kč, rodiče zdarma.

VILA DDM, Husova ul.

• Čt 11. 1. 16.00 KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST. 
Předškolní děti v doprovodu rodiče, platí se jen za dítě. 
Cena dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.
• Čt 18. 1. 16.00 TOČENÍ NA HRNČÍŘSKÉM KRUHU. 
Přihlášky předem do 17. 1. Cena děti 160 Kč, dospělí 240 Kč.
• Ne 21. 1. 15.00 SNY, ASOCIACE A AMULETY. 
Na workshopu zkusíme kreslit a pomocí kresby vytvářet 
snové asociace. Vyrobíme si také jednoduchý deníček 
na zapisování snů a amulet jako ochranu proti zlým snům. 
Přihlášky předem, do 18. 1. Kapacita maximálně 10 osob, 
aktivita je vhodná pro dospělé i děti od 7 let. Cena 120 Kč.
• Čt 25. 1. 16.00 KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST – 
GLAZOVÁNÍ. Malování barevnými glazurami na již vyrobené 
výrobky. Pro účastníky keramických dílen zdarma.
• Čt 1. 2. 16.00–18.00. KERAMICKÁ DÍLNA PRO 
VEŘEJNOST. Předškolní děti v doprovodu rodiče, platí se 
jen za dítě. Cena dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.
• Pá 2. 2. 8.00–15.00 TVOŘIVÉ POLOLETKY. Pestrý program 
plný her a tvoření je připraven pro děti od první třídy ZŠ. 
S sebou přezůvky a vhodné oblečení. Kapacita je omezena. 
Přihlášky a platby předem, do 31. 1. 2018. Cena 250 Kč/den 
(v ceně je svačina, oběd, pitný režim a výtvarný materiál)

EKOCENTRUM ZAHRADA, Jaselská ulice

• Sobota 13. 1. 13.00 CHLUPATÁ DETEKTIVKA. 
U nás v Zahradě žije spousta chlupáčů, ale jeden z nich se 
nám někam zatoulal. Přijďte vypátrat, který to je. Dozvíte se 
přitom mnoho zajímavého z jejich života a určitě si i nějaké 
pohladíte. Součástí rodinné stezky po Zahradě bude i tvořivá 
dílnička. Průběžný start 13.00–16.00 hod. Vstupné rodinné 
150 Kč (1–2 dospělí + 1–3 děti), jednotlivé 50 Kč.

KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI
Klubové předplatné 10 návštěv/500 Kč, jednotlivě á 60 Kč

• Po 4. a 11. 12., 9.00–10.30 HRAVÁ JÓGA PRO RODIČE 
S DĚTMI. Pavilon DDM. Klub je určen rodičům s dětmi ve 
věku 1,5–3 roky. Světem jógy vás bude provázet lektorka 
Aneta Krausová. Lekce se konají v malé tělocvičně na 
Pavilonu (Purkyňova 224). 
• St 6. a 13. 12., 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. Chodíme ke zvířatům, která hladíme 
nebo krmíme, hrajeme si, zpíváme, cvičíme a tvoříme.

TURISTIKA 
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Kontakt: Marie Kleandrová
Tel.: 734 301 728, www.kctmb.com

• So 6. 1. BETLÉMY, BETLÉMÁŘI NA ŠLUKNOVSKU. 
Odjezd: MB v 7.30., Bělá 7.50, Doksy 8.10. Trasa: Rumburk 
(Loreta – klášterní betlém)-Filipov (bazilika – dřevěné 
postavy v betlému)- Šluknov výstava betlémů, cena 200 Kč. 
Pořádá TPD Bělá.
• Ne 7. 1. OKOLÍM MLADÉ BOLESLAVI. 
Terén: nenáročný do 10 km. Trasa: dle počasí. Odchod: 13.00 
od Sportovní haly. Návrat: kolem 16.00. Vede Palaštuková.
• Út 9. 1. 15.00 SLUŽBA VE SPORTOVNÍ HALE. 
Prodej lyžařských zájezdů, schůze výboru, výběr členských 
příspěvků, vydávání zpravodaje.
• So 13. 1. BUS – LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD JAKUSZYCE. 
Terén: mírně náročný. Trasa: volba dle sněhových podmínek.
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Odjezd: Kosmonosy 8.15, Kaufl and 8.25, DK 8.35. Návrat: 
kolem 18.00. Občerstvení: Orle, vlastní. Platný cestovní 
doklad s sebou! Cena 160 Kč, nečlen 210 Kč. Vedou Pažout, 
Kolínová.
• Ne 14. 1. OKOLÍM MLADÉ BOLESLAVI. 
Terén: nenáročný do 8–10 km. Trasa: dle počasí. 
Odchod: 13.00 od budovy soudu. Návrat: kolem 16.00. 
Vede Palaštuková.
• Út 16. 1. 15.00 SLUŽBA VE SPORTOVNÍ HALE. 
Prodej lyžařských zájezdů, výběr členských příspěvků, 
vydávání zpravodaje.
• So 20. 1. TRADIČNÍ JESKYNNÍ TÁBORÁK BRANIBORKA. 
Sraz krátce před 9.00, nádražíčko St. Splavy, společný 
odchod z Bělé v 7.50 od České brány. Pořádá TPD Bělá.
• So 20. 1. BUS LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD – BEDŘICHOV 
(Maliník). Terén: mírně náročný (dle výběru trasy, délka dle 
výběru trasy). Trasa: volba dle sněhových podmínek a indi-
viduální zdatnosti. Odjezd: Kosmonosy 8.15, Kaufl and 8.25, 
DK 8.35. Návrat: kolem 18.00 hod. Občerstvení: Šámalova 
chata, Prezidentská chata nebo vlastní. Cena 160 Kč, 
nečlen 210 Kč. Vedou V. Pažout, H. Kolínová.
• Ne 21. 1. OKOLÍM MLADÉ BOLESLAVI. 
Terén: nenáročný (do 10 km). Trasa: dle počasí. 
Odchod: 13.00 od sportovní haly. Návrat: 15.30 až 16.00. 
Vede M. Kleandrová
• Út 23. 1. 16.00 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ODBORU 
KČT Mladá Boleslav. Školní jídelna 7. ZŠ Václavkova ul. 
Výdej kalendářů na 1. pololetí 2018.
• So 27. 1. BUS Z JAKUSZYC DO HORNÍHO POLUBNÉHO. 
Terén: středně náročný (18 km – nelze krátit). 
Trasa: Jakuszyce – Orle – Jizerka – Pod Bukovcem – 
H. Polubný. Odjezd: Kosmonosy 7.40, Kaufl and 7.50, DK 8.00 
Návrat: kolem 18.00. Občerstvení: Orle, Jizerka nebo vlastní. 
Platný cestovní doklad s sebou! Cena 160 Kč, 
nečlen 210 Kč. Vedou V. Pažout, H. Kolínová.
• Ne 28. 1. OKOLÍM MLADÉ BOLESLAVI. 
Terén: nenáročný (do 10 km). Trasa: dle počasí. 
Odchod: 13.00 od Sportovní haly. Návrat: 15.30 až 16.00. 
Vede M. Kleandrová.

PRO SENIORY
• Každý čtvrtek, 14.00–16.00 SETKÁNÍ S.E.N. KLUBU. 
Klubovna Jednoty bratrské, Blahoslavova 187/9. Pro širokou 
veřejnost. Všem, kteří chtějí konkrétně pomoci tam, kde je 
potřeba. Vstupné zdarma.
• Út 2., 9., 16., 23. a 30. 1. 13.30–15.30 JÓGA NEJEN PRO 
SENIORY. Sportovní hala. Poplatek 50 Kč. Odborný lektor 
Oldřich Heřmanský.
• Od út 9. 1. KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ. 
Knihovna města Mladá Boleslav. Povede certifi kovaná trenér-
ka paměti III. stupně Gabriela Řepová. Trénování paměti 
a procvičování poznávacích schopností. Celý kurz bude 
rozdělen na 10 setkání. Přihlášky byly do 3. ledna.
• Čt 11. 1. 14.00 SETKÁNÍ S.E.N. KLUBU. Knihovna města 
Mladá Boleslav. Budeme balit knihy pro knihovnu. Vstup zdarma.
• Čt 11. a 25. 1. 16.00 ČAJE O ČTVRTÉ. 
Kavárna Fórum. Hraje skupina MBK. Vstupné 70 Kč. 
Zajišťuje Helena Bubnová.
• Od po 15. 1. FOTOGRAFICKÝ KURZ PRO SENIORY. 
Knihovna města Mladá Boleslav. Povede lektor-dobrovolník 
Zdeněk Kolín. Kurz proběhne v 10 lekcích, každá lekce 
bude v rozsahu dvou hodin. Je potřeba se předem přihlásit 
v oddělení pro dospělé čtenáře nebo on-line na webu kni-
hovny. Uzávěrka přihlášek je 10. ledna 2018. Kurz je zdarma.
• Od út 16. 1. KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO 
ZAČÁTEČNÍKY. Knihovna města Mladá Boleslav. Povede 
Gabriela Řepová. Celý kurz bude rozdělen na 10 setkání. 
Na kurz je potřeba se předem přihlásit v oddělení pro 
dospělé čtenáře nebo on-line na webu knihovny a zaplatit 
kurzovné. Cena kurzu je 450 Kč, pro registrované čtenáře 
knihovny 350 Kč. Uzávěrka přihlášek je 8. ledna 2018.
• St 24. 1. 7.30 ZÁJEZD – PRAHA – DIVADLO ROKOKO 
(seniorské představení). Cena zájezdu: 210 Kč. Odjezd 
7.30 od DK MB. Program zájezdu: 10.00–12.00 Divadlo 
ROKOKO, představení OTEC – dojemná a současně vtipná 
tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby: 
Alzheimerově chorobě. Václavské náměstí – rozchod 
dle časových možností. Předpokládaný odjezd z Prahy 
v 15.30–16.00. S sebou svačinu, pití, peníze na vstup. 
Vedoucí zájezdu: Eva Krejbichová, tel. 602 548 092.
• Od čt 25. 1. KLUB TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO ABSOLVEN-
TY KURZU TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO POKROČILÉ. Knihovna 
města Mladá Boleslav. Klub povede Gabriela Řepová. 

Cena kurzu je 300 Kč. Uzávěrka přihlášek je 22. 1. 
• Po (únor–duben) TRÉNINK PAMĚTI. Povede Gabriela 
Řepová. Přihlášky do 31. 1. 2018. Klub Filip, v prostorách 
Služby a školení MB, V. Klementa 601, MB.
• O všech akcích získáte informace v recepci Služby 
a školení MB a na nástěnkách tamtéž.

SPORT 
MĚSTSKÝ STADION – fotbal

• A tým – HET liga – tým nehraje
• Juniorská liga – tým nehraje 
• Dorostenecká liga – tým nehraje

Aktuální informace na www.fkmb.cz 

ZIMNÍ STADION – hokej

A tým:
• St   3. 1. 17.30 BK MB – Zlín 
• Ne  7. 1. 17.30 BK MB – Sparta 
• Ne 14. 1. 17.30 BK MB – Jihlava 
• Ne 21. 1. 17.30 BK MB – Kometa 
• Ne 28. 1. 17.30 BK MB – Liberec 

Aktuální informace na www.bkmb.cz 

Junioři:
• Pá 5. 1. BK MB – Kladno
• So 6. 1. BK MB – K. Vary
• Pá 19. 1. BK MB – Slavia
• So 20. 1. BK MB – Sparta
• Pá 26. 1. BK MB – Liberec
Časy zápasů juniorů budou upřesněny.

MĚSTSKÁ SPORTOVNÍ HALA 
U Stadionu 1322 
Kontakt: Siřínek, tel. 722 946 095, sirinek@saramb.cz

• Ne 7. 1. 10.00 TJ AŠ – Čelákovice VOL juniorky 
• Ne 7. 1. 17.00 Slovanka MB – Slavia Praha 
BAS ženy ŽBL 
• Ne 14. 1. 11.00 Pastelka MB – Levhartice Chomutov 
BAS ženy 2.L 
• 13.30 TJ AŠ – Basket Poděbrady BAS muži 2.L 
• 17.00 Slovanka MB – KP Brno BAS ženy ŽBL 
• 20.00 Malibu – Cheb FUT muži 2.L 
• So 20. 1. 19.00 Technology MB – 1. SC Vítkovice 
FLOR muži superliga 
• So 27. 1. 19.00 Technology MB – AC Sparta Praha 
FLOR muži TS 
• Ne 28. 1. 10.00 Technology MB – Olomouc 
FLOR junioři 1.L 
• 15.00 Pastelka MB – Kralupy BAS ženy 2.L 
• 18.00 Slovanka MB – Technic Brno BAS ženy ŽBL 

NOVÁ SPORTOVNÍ HALA 
Zalužanská 1457 
Kontakt: Fojta, tel. 603 820 810, fojta@saramb.cz

• So  6. 1.  8:00–15:00 fl orbal přípravka 
• So  6. 1. 15:00–18:00 fl orbal junioři
• Ne  7. 1. 11:00–14:00 komerční pronájem ORKA 
fl orbal, 16:
• Ne  7. 1. 16:00–19:00 FA ženy
• So 13. 1.  9:00–15:00 TJ AŠ volejbal ženy
• So 13. 1. 16:00–19:00 FA juniorky
• Ne 14. 1.  8:00–16:00 TECH. elévové
• Ne 14. 1. 18:30–21:00 DO 28 futsal
• So 20. 1.  8:00–16:00 fl orbal FA přípravka
• So 20. 1. 16:00–19:00 FA muži
• Ne 21. 1.  9:00–15:00 FA veteráni
• Ne 21. 1. 16:00–19:00 FA muži
• So 27. 1.  8:00–14:00 TECH/FA elévové
• So 27. 1. 14:30–17:30 TECH junioři
• So 27. 1. 18:00–20:00 FA juniorky
• Ne 28. 1.  8:00–16:00 FA starší žačky
• Ne 28. 1. 16:00–19:00 FA juniorky
• Ne 28. 1. 19:30–21:30 DO 28 futsal

MĚSTSKÝ KRYTÝ BAZÉN

aktuální nabídka programů a služeb na www.bazenmb.cz

DALŠÍ PROGRAMY
• TANEČNÍ ŠKOLA SHAREEFA – kurzy a vystoupení 
fl amenka, samby, fl irt dance, orient. tanců, U Stadionu 1234, 
tel.: 606 283 703, shareefa@shareefa.cz, www.shareefa.cz 
• BONDY CENTRUM – V. Klementa, www.bondy-centrum.eu
• EKOCENTRUM KLENICE – Zalužanská 1371, 
tel.: 326 728 487, 605 000 577, www.csopklenice.cz, 
csop@seznam.cz 
• ESPERANTSKÝ KROUŽEK – Čechova 773, 
tel.: 720 652 320, drahotova@esperanto.cz, 
www.mlboleslav.cz/esperanto
• KLUB MAXÍK – U Stadionu 1234, tel.: 774 956 717
• KLUB PMD – www.klub-pmd.cz
• MATEŘSKÁ CENTRA ZALUŽANSKÁ 1371 – dotyk.mb-net.
cz/ovecka, mc.ovecka@seznam.cz 
• OBCHODNÍ CENTRUM OLYMPIA – Jičínská 1350, 
tel.: 326 338 900, www.olympia-mb.cz
• RODINNÉ CENTRUM DŮM – Blahoslavova 9, 
tel.: 606 607 204, rcdum@seznam.cz 
• RODINNÉ CENTRUM KULÍŠEK – Na Radouči 1400, 
tel.: 739 199 199, www.rckulisek.cz, info@rckulisek.cz, 
FB: RC Kulíšek
• 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 – nám. Míru 26, tel.: 326 327 327-8, 
776 886 776, 776 776 886, josef.zita@zita.cz, www.zita.cz

KNIHOVNA MĚSTA MB, V. Klementa 1229 
Tel.: 326 328 256, fax: 326 328 259
knihovna@kmmb.cz, www.kmmb.cz

Provozní doba:
• V centrální knihovně dospělí: po: 8–18, út: 8–18, st: 
13–16, čt: 8–18, pá: 8–18, so: 9–13. 
Děti: Po: 12–17, út: 8–17, st: 13–16, čt: 12–18, pá: 12–17, 
so: 9–13.
• Vestibul čítárna tisku: po: 8–18, út: 8–18, st: 7.30–16, 
čt: 8–18, pá: 8–18, so: 9–13.
• V pobočce Severní Město: po: 13–17, út: 9–12, 13–18, 
st: 13–16, čt: 9–12, 13–17, pá: 9–14.

HVĚZDÁRNA MĚSTA MB
Základní škola, 17. listopadu 1325
hvezdarnamb@seznam.cz, www.hvezdarnamb.cz

• Otvírací doba pro veřejnost – každý školní pátek, 
v lednu a únoru od 18 hodin – prosíme o dochvilnost. 
Vstupné: dospělí 20 Kč; děti, studenti, senioři 10 Kč. 
Pro uzavřené skupiny lze domluvit jiný termín a program – 
více na webových stránkách. Za jasného počasí pozorování 
dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin či galaxií novými výkonnými 
dalekohledy a v době okolo první čtvrti (D) či před úplňkem 
(O) prohlížení kráterů na povrchu Měsíce.  

Programy akcí 
na Mladoboleslavsku 
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

REDAKCE BOLESLAVANU PŘIJÍMÁ DO 15. LEDNA 
od pořadatelů stručné texty ke zveřejnění pro akce 
konané v únoru a prvním březnovém týdnu. 
Podklady posílejte e-mailem na adresy: 
subrt@mb-net.cz a bavorova@kulturamb.eu.
Po uzávěrce dodané texty již nemusí být zařazeny.

Kalendář akcí /  leden
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Mistrovství ČR 
v cyklokrosu 
bude v Mladé 
Boleslavi
Mladá Boleslav se v sobotu 
13. ledna stane dějištěm mis-
trovství ČR v Mladé Boleslavi. 
Pořadatelem je oddíl cyklistiky 
Johnson Controls Auto Škoda 
Mladá Boleslav. Zázemí závodu 
je ve Vančurově ulici. Start jednot-
livých kategorií je na křižovatce 
Na Celně a Vančurova. Cíl je ve 
Vančurově ulici u areálu fi rmy 
Compag.

Závodníky čeká trať dlouhá 
2760 metrů, která bude prakticky 
shodná s tratí, kterou zde absolvo-
vali účastníci evropského mistrov-
ství v roce 2013. Můžete se tedy 
těšit pohledem na cyklokrosaře, 
kteří bojují na trati vytyčené na 
louce u Klenice a ve svahu nad ní. 

V 11:30 by měly vyrážet na trať 
ženy (ženy Elite + ženy do 23 let), 
ve 12:50 mají následovat muži 
(Elite a U23). V tomto závodě 
se bude také rozhodovat o širší 
nominaci v kategoriích mužů, žen 
i juniorů na mistrovství světa. 

Škoda Muzeum 
zve na cyklus 
šansonů
Škoda Muzeum zve na další abo-

nentní cyklus, tentokrát na téma 

Šanson, který se v českých zemích 

formuje již od 30. let 20. století. 

Přijďte si poslechnout jeho 

současné představitelky. 

Jako první se v tomto cyklu 

5. února představí Radůza. 

Po odmlce se písničkářka vrací na 

koncertní pódia s albem Studna 

v poušti. Obvyklé nástrojové 

obsazení (kytara, klavír, akordeon, 

bicí) rozšířila o smyčcový orchestr, 

hoboj, vokální dětský a smíšený 

sbor i cimbál. 

Cyklus bude pokračovat 

16. dubna koncertem formace 

Lenka Nová & Petr Malásek 

a 14. května, kdy zde vystoupí 

Radka Fišarová & Saša Yasinski 

& Jazz4. 

Abonentky jsou v prodeji do 

21. ledna za 750 Kč, jednotlivé 

vstupné od 22. ledna za 300 Kč. 

Předprodej vstupenek v pokladně 

Škoda Muzea denně od 9 do 

17 hodin a v síti TicketPro.

Program volnočasových 
aktivit pro seniory – 
středisko For Senior 
2. LEDNA JÓGA NEJEN PRO SENIORY úterý 13.30–15.00 

ve sportovní hale, poplatek 50 Kč, odborný lektor Oldřich Heřmanský

9. LEDNA JÓGA NEJEN PRO SENIORY úterý 13.30–15.00 

ve sportovní hale, poplatek 50 Kč, odborný lektor Oldřich Heřmanský

11. LEDNA ČAJE O ČTVRTÉ, čtvrtek v kavárně Fórum od 16.00 

hraje skupina MBK, vstupné 70 Kč, zajišťuje Helena Bubnová

16. LEDNA JÓGA NEJEN PRO SENIORY úterý 13.30–15.00 

ve sportovní hale, poplatek 50 Kč, odborný lektor Oldřich Heřmanský

23. LEDNA JÓGA NEJEN PRO SENIORY úterý 13.30–15.00 

ve sportovní hale, poplatek 50 Kč, odborný lektor Oldřich Heřmanský

24. LEDNA PRAHA DIVADLO ROKOKO (seniorské představení), 

Cena zájezdu 210 Kč. Odjezd 24. ledna v 7:30 hod. od DK MB. 

Program zájezdu: Divadlo Rokoko, představení Otec – dojemná 

a současně vtipná tragikomedie o jednom smutném fenoménu naší doby – 

Alzheimerově chorobě. Od 10:00 hod. do přibližně 12:00 hod. Václavské 

náměstí – rozchod dle časových možností. Předpokládaný odjezd 

z Prahy v 15:30–16:00 hod. Důležité vzíti si s sebou svačinu, pití, 

dobrou náladu, peníze na vstup. Vedoucí zájezdu: Ing. Eva Krejbichová, 

mobil: 602 548 092

25. LEDNA ČAJE O ČTVRTÉ čtvrtek v kavárně Fórum od 16.00 

hraje skupina MBK, vstupné 70 Kč, zajišťuje Helena Bubnová

30. LEDNA JÓGA NEJEN PRO SENIORY úterý 13.30–15.00 

ve sportovní hale, poplatek 50 Kč, odborný lektor Oldřich Heřmanský
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Skauti vzpomínají na Rychlu
Vodní skauti nezapomínají na své 

předchůdce, vedoucí, kapitány 

a přístavné, kteří klestili cestu Osmičce 

od roku 1937. V lednu si připomenou jed-

nu z výrazných osobností oddílu. Tím byl 

Vladimír Rychla Novotný, který se narodil 

10. ledna 1932 v dnes již zbouraném 

domě nedaleko zimního stadionu. 

Rodina se několikrát stěhovala a klukovská léta 

prožil Vláďa v Havlíčkově ulici. Tam měl se svými 

kamarády chlapecký klub Habešan. Jejich vedoucím 

byl Vít Holubec, pozdější sportovní komentátor České 

televize. V té době si také vysloužil přezdívku Rychla. 

A jak na to sám vzpomínal? „Rychlonožka, zkráceně 

Rychla, mi začali říkat kluci z ulice. Byl jsem docela 

rychlý a vyhrál pár běžeckých závodů, které organi-

zoval náš klub Habešan. A také proto, že jsem se 

trochu víc podobal Rychlonožkovi z klubu Rychlých 

šípů. Tenkrát vycházel každý týden časopis Vpřed 

v obrovském nákladu se seriálem na poslední stránce. 

Nebylo kluka, který by neznal tu pětici. O reklamu 

jsem měl postaráno.“

Skautovat začal jako třináctiletý 
Jako třináctiletý hned po válce začal skautovat 

v mladoboleslavské Dvojce. V roce 1947 byl spolu 

s dalšími dvěma skauty vybrán do pětisetčlenné 

výpravy, která reprezentovala Československého 

Junáka na prvním poválečném Jamboree ve Francii. 

Není bez zajímavosti, že dalším boleslavským skautem 

ve výpravě byl jeho kamarád Mirek Slavík, pozdější 

věhlasný ortoped a sportovní lékař. 

Své skautování popsal kdysi Rychla takto: „Moc 

dobře si pamatuji na svoji nováčkovskou zkoušku, 

hrozně moc jsem už chtěl skládat slib a mít všechno 

včas a dobře splněno. Svoji slibovou lilii mám dodnes, 

vlastně mám dvě. Když jsem odjížděl na Jamboree 

do Francie, vyfasovali všichni účastníci nové slibáky 

a na nich místo hlavy psa byl státní znak. Dnes je 

to sběratelská rarita. No, a po slibu jsem začal plnit 

první a druhý stupeň skautské zdatnosti, odejel na již 

zmiňované světové setkání skautů, byl jsem rádcem 

družiny a v roce 1949, to mi bylo sedmnáct, jsem 

přestoupil k vodákům. To bylo už v mizerné době pro 

republiku i pro mládež. Jako mladí jsme to ale moc 

nevnímali, měli jsme své kamarády, oddíl, zdálo se 

nám vše ideální. Ale v tom roce 1949 už byl příkazem 

shora, tedy od Svazu mládeže, oddíl přejmenován 

na 8. oddíl Junáka s vodáckou výchovou. Slovo skaut 

zmizelo. Jak jsem ale říkal, nijak jsme to nevnímali 

a nadšeně připravovali oddílové podniky. Pak jsem 

v oddíle, tedy pořád junáckém, byl do 1. května 1950 

jako vedoucí vlčat. Následovalo období sokolské, kdy 

Osmička přešla pod jeho křídla jako Kanoistický oddíl 

Sokola. Tam jsem působil až do odchodu na vojnu 

i delší dobu po návratu zpět.“

Na vojně a po vojně
Na vojenskou základní službu nastoupil Vláďa po 

absolvování průmyslové školy, když se předtím vyučil 

zámečníkem. Tak tomu chtěl tatínek Karel, který tvrdil, 

že řemeslo má zlaté dno. Ten prošel jako legionář 

útrapami první světové války na bojištích Ruska 

a Francie. Hlavně bojoval na západní frontě v řadách 

21. střeleckého pluku. Na vojnu vzpomínal Rychla 

poměrně dobře: „Sice nám ji prodloužili, ale dalo se to 

vydržet. Horší bylo, že jsem byl první rok až na Sloven-

sku ve Svatém Jánu. Pak nás několik převeleli do Prahy 

k hradní stráži. Tam jsem byl jen krátce, moc jsem se 

jim asi nehodil a šoupli mne k útvaru do Veltrus, kde 

ze mne udělali velitele družstva.“

Po návratu z vojny se Rychla vrátil k činnosti v ka-

noistickém oddíle Sokola, který stále používal něco 

ze symboliky staré skautské Osmičky. Byl i u návrhu 

odznaku, který je dnes sběratelskou raritou a vyražen 

byl v šedesátých letech. V červeném kruhu je bílo 

modro bílá vlajka (používané oddílové barvy od roku 

1937), zlaté pádlo a písmena MB. Nastoupil do svého 

prvního zaměstnání ve Škodovce jako konstruktér. 

Tam strávil čtrnáct měsíců a přešel do Akumy, továrny 

vyrábějící především autobaterie. Nejprve na pozici 

konstruktéra, později mistra nářaďovny. V roce 1956 

se oženil, a protože neměli s manželkou Hanou kde 

bydlet, dočasný domov našli v loděnici oddílu. V roce 

1970 se stal hlavním mechanikem závodu a v této 

funkci setrval do roku 1990, kdy odešel do důchodu. 

Rok 1968 a doba poté
V roce 1968, kdy organizace Junák opět začala 

fungovat, se stal vedoucím Osmičky, jejím hlavním 

tahounem a organizátorem výprav i táborů, redaktorem 

časopisu Komodor, také zástupcem střediskového 

vůdce a tiskovým zpravodajem Okresní rady Junáka. 

To všechno až do zrušení Junáka v roce 1970. Na tu 

dobu se smutkem vzpomínal: „Škoda, že se nám tehdy 

nepodařilo prosadit myšlenku jednotné dětské organi-

zace s vnitřní diferenciací. V té době se o tom hodně 

mluvilo, dokonce vznikly nějaké materiály JDO – Junák 

a JDO – Pionýr. Ale to se nikterak nepovedlo, byly to 

jen sliby na uchlácholení, vývoj země šel jinou cestou. 

Byla to divná a zlá doba. Osmičku jsme tehdy rozpus-

tili. Začal jsem se více angažovat v cyklistickém oddíle 

Auto Škoda a pracovat s mládeží. Na mne a mou ženu 

ale čekalo ještě něco daleko horšího a velice smutného. 

Náš jediný syn Vláďa, nadějný student a cyklista, ve 

svých osmnácti letech tragicky zahynul.“

Vladimír byl také členem výboru TJ Auto Škoda, 

činovníkem cyklokrosového oddílu a sekretářem 

Krajského svazu cyklistiky. Mnohokrát se účastnil 

mistrovství světa v cyklokrosu jako člen doprovod-

ného týmu. Pomáhal při organizování nespočtu 

cyklistických závodů amatérských i profesionálních. 

Konec své bafuňářské kariéry prožil v oddíle Holé 

Vrchy s Láďou Kubínem.

Další zálibou Rychly byla historie a hlavně ta 

legionářská, hodně toho věděl od tatínka. Byl členem 

Československé obce legionářské a nechyběl snad na 

žádné jejich akci. Byl také po celý svůj život amatér-

ským novinářem. Ve svém archivu mám spoustu jeho 

článků, vždy podepisovaných -ný-. Byl přispěvatelem 

velmi pilným. Psával o skautingu, legionářích, 

společenských událostech a hlavně o cyklistice. 

Vladimír Rychla Novotný zemřel 17. ledna 2014. 

Když jsem s ním v nemocnici někdy na začátku toho 

měsíce mluvil, řekl mi: „K aktivní skautské práci jsem 

se už po sametové revoluci nevrátil, jednak mi bylo 

téměř šedesát let, naše Osmička fungovala a já za to byl 

rád, dělali jste a děláte to dobře. Rád vzpomínám, jak 

jsem za vámi byl na táborech, seděl u táborového ohně, 

občas chodil na slavnostní schůzky, setkání a sledoval, 

jak pokračujete. Jsem moc rád, že vydáváte časopis 

a jezdíte také hodně na vodu i do světa. Dělejte to 

takhle pořád, dělejte to pro děti, skauty... a šlapte na to!“

„Šlap na to to!“ bylo jedno z hesel, které používal. 

V oddíle se dodnes drží, jako i jiné praktiky, které 

v oddíle Rychla zavedl a uskutečňoval. Zvláště jeho 

archiv, pečlivě léta vedený a odkázaný oddílu, je 

úžasným zdrojem poznání a inspirace. 

Jaroslav Bubla Šebek a Hana Novotná

Foto: archiv Osmičky

VLADIMÍR RYCHLA NOVOTNÝ

VLADIMÍR RYCHLA NOVOTNÝ při tréninku na Jizeře, kolem roku 1957.
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SIMPLY CLEVER
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- Bioenergetická terapie
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 Bilsing Automation Czech s.r.o. 
Průmyslová 1001,  
Benátky nad Jizerou 

Tel. + 420 326 374 813 
www.bilsing-automation.com 

 
SET THE PACE!  

Jako přední dodavatel manipulačních systémů do lisoven či karosáren hledáme 
nové posily do našeho týmu na pozice 
 

SERVISNÍ TECHNIK S AJ 
 

 montáž manipulačních ramen a podavačů z modulárního stavebnicového 
systému, práce s roboty ABB, KUKA od úpravy trajektorií po programování 

 montáže projektů pro zákazníky v ČR i zahraničí (Německo, Itálie, Francie, 
Anglie, Mexiko, Španělsko, Portugalsko, Turecko, Polsko, Rusko, Slovensko) 

 komunikativní znalost AJ podmínkou, NJ výhodou, ochota cestovat 
 SŠ/SOU technického směru, se zaměřením nejlépe v oblasti elektro 

 

PROGRAMÁTOR ABAS 
 klíčový administrátor, programátor, konzultant pro projekt a realizaci zavedení 
ERP ABAS v české pobočce 

 následná implementace ERP na zahraničních pobočkách 
 zkušenost s ERP ABAS na obdobné pozici podmínkou / IT 
 plynulá komunikace v AJ 
 

PROGRAMÁTOR CNC HURCO 
 programování, seřizování a výroba na fréze HURCO, nepřetržitý provoz 
 

NABÍZÍME: 
 PRÁCI VE STABILNÍ MEZINÁRODNÍ SPOLEČNOSTI 
 MOŽNOST DALŠÍHO PROFESNÍHO RŮSTU, ODBORNÁ ŠKOLENÍ 
 25 DNÍ DOVOLENÉ, 13. PLAT, STRAVENKY, PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 
 BONUS ZA ODVEDENOU PRÁCI, PRACOVNÍ JUBILEA, MIMOŘÁDNÉ 
PRÉMIE, ZAJÍMAVÉ MZDOVÉ OHODNOCENÍ  

 
Alena Pavelková,  Tel. +420 603 809 203,   Email: kariera@bilsing-automation.com 
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Dr.Max Lékárna Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 1459 Po–Ne 8:00–20:00 hod.

Dr.Max Lékárna Mladá Boleslav, U stadionu 1276/11 Po–Ne 8:00–20:00 hod.

Dr.Max Lékárna Mladá Boleslav, Jičínská 1350 Po–Ne 9:00–21:00 hod.

Dr.Max Lékárna Mladá Boleslav, Na Radouči 1326 Po–Pá      8:00–20:00 hod.
So             9:00–20:00 hod., Ne     9:00–19:00 hod.

Nárok na  slevu z  běžné ceny mohou uplatnit držitelé Karty výhod 
Dr.Max při nákupu vybraných značek kosmetiky v kamenných lékárnách 
Dr.Max v  ČR. Slevu nelze uplatnit pro nákupy provedené na  e-shopu. 
Při nákupu 1 produktu je poskytnuta sleva 5 %. Při nákupu 2 a více produktů 
stejné značky je na nejdražší z nich poskytnuta sleva 5 % a na zbylé pak 25 %. 
Slevu nelze kombinovat s  jinými slevami nebo akcemi. Akce může být kdykoliv 
změněna či ukončena. Dostupnost jednotlivých značek v  lékárnách se může lišit.

. 
tů 
5 %. 

dykoliv 
může lišit.
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OBUV - Ml. Boleslav

OBUV RIEKER
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třída Václava Klementa 847 (naproti muzeu) a Jiráskova 1320, Mladá Boleslav, tel.: 734 155 342, www.vaseoptika.cz

Kostka štěstí

vyber si až ze 6 výhodpři koupi druhých brýlí

                   Akce

1  1
na vybraná multifokální skla

           AkceAkce

na vybraná multifokální sk

+
tifokální skla

                           Sleva

70%
na vybrané obruby

třída Vác ptika.czMladá Boleslav, tel.: 734 155 342, www.vaseoplava Klementa 8em 847 (naproti muzeu) a Jiráskova 1320, M
Akce platí od 2. 1. 2018 do odvolání. Bližší informace se dozvíte přímo na optice nebo na www.vaseotika.cz/akce
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ŘIDIČ VZV – MLADÁ BOLESLAV
(POZICE VHODNÁ PRO OZP / OZZ )

Co bude Vaší náplní práce?

Co by Vám nemělo chybět?

Co Vám nabízíme?

Bližší informace pro Vás:

ZAUJALA VÁS NAŠE PRACOVNÍ NABÍDKA?  

KONTAKT: Veronika Šimůnková × tel.: 724 386 656 ×
× e-mail: veronika.simunkova@emerge.cz ×
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STAŇ SE SOUČÁSTÍ TÝMU SKLADNÍKŮ 
V DHL Nepřevázka u Mladé Boleslavi

Pracoval jsi už někdy ve skladu, který je zákazníkem dlouhodobě vysoce hodnoceným 

poskytovatelem logistických služeb? Baví tě jezdit s ještěrkou? 

Přidej se k nám!

CO BUDEŠ DĚLAT?
   Provádět skladové operace pomocí vysokozdvižného vozíku – prostě rád řídíš? :-)

   Pracovat se skenerem (čtečkou) – vše se naučit dá :-)

CO TI ZA TO NABÍZÍME?
   Nabídneme ti přátelský kolektiv a lidský přístup – prostě jde nám o tebe :-)

   Bezpečné pracovní prostředí, kde vládne pořádek a ne chaos – jsi pro nás na prvním místě!

   Nabízíme zajímavé ohodnocení

   Stravenky v hodnotě 70,- Kč, které plně hradíme

   25 dní dovolené

   Pojistku odpovědnosti

   MAKRO kartu zdarma

   A ještě něco navíc :-)

CO OD TEBE POTŘEBUJEME?
   Základní vzdělání – výuční list výhodou

   Základní praxe na VZV

   Chuť jít do toho

KONTAKTUJ NÁS
  František Spitzer   +420 606 613 038   frantisek.spitzer@dhl.com 
  www.doplndhl.cz

R
V1

7
0

1
5

7
6

/0
2

Když PENÍZE z důchodu nestačí…
Paní Daně je 67 let. Po odchodu 
do penze zjistila, že jen s důchodem 
ve svém domku nevyžije. Svého 
bydlení se ale vzdát nechtěla. 
Pomohl jí nový finanční produkt 
pro seniory – Renta z nemovitosti.

O Rentě z nemovitosti se dočetla 
v časopise. Zaujala ji možnost, že by svůj 
dům mohla využít k tomu, aby získala 
větší obnos peněz, aniž by dům musela 
prodat. 

Zmínila se o tom dceři, která tou dobou 
pobývala v USA. Ta hned věděla, o co 
se jedná, neboť v USA je tato varianta  
získání peněz z nemovitosti velmi 
oblíbená. Maminku tedy podpořila, 
aby neváhala zjistit, jak Renta 
z nemovitosti funguje. 

„Byla jsem ráda, že jsem se mohla 
poradit s dcerou a hlavně, že mi Rentu 
schválila. Pochopila, že pokud nemá 

člověk našetřen větší obnos a chce prožít 
důchod důstojně, je Renta z nemovitosti 
výbornou volbou,“ vysvětluje Dana.

Výše Renty z nemovitosti sice byla nižší, 
než kolik by získala prodejem, ale skvělé 
jí přišlo, že o dům nepřijde, protože 
zůstane v jejím vlastnictví. To rozhodlo 
a paní Dana si Rentu z nemovitosti 
pořídila. 

„Se zástupcem FINEMO.CZ jsme prošli 
smlouvu, nechala jsem odhadnout cenu 
domu a do měsíce bylo vše vyřešeno. Na-
konec jsem počkala na zápis zástavního 
práva do katastru nemovitostí a nyní již 
dostávám každý měsíc peníze na účet.“

Paní Dana se rozhodla pro měsíční 
výplatu peněz a tím si téměř 
zdvojnásobila současný důchod. 

„Najednou si mohu koupit i něco 
pěkného na sebe, zajet do lázní a ještě 
mohu přilepšit vnoučatům. Je to skvělý 
pocit,” dodává paní Dana.

Výhody Renty z nemovitosti:
◾ získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
◾ za života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí  

více než cena nemovitosti
◾ zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu
◾ můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
Další informace o Rentě z nemovitosti 

najdete na webu:  

www.rentaznemovitosti.cz
Můžete zde požádat o vlastní  

orientační kalkulaci a seznámit se  

s příběhy klientů.

Můžete také zavolat  

na tel. 233 321 850 R
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MZDA 

115 Kč/hod.
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Motivující mzda - placené přesčasy - rozmanitost 
zakázkové výroby - rozšíření praxe - uplatnění 

zkušeností - prima tým

Ř
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HAKEN TRANSPORT
Firma HAKEN TRANSPORT s.r.o. 

Mechanik osobních  
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Výstavba a prodej 
III. etapy

RODINNÉ DOMY S GARÁŽÍ
NAD GALATEOU

V KOSMONOSECH

tel.: 777 668 119 
www.nadgalateou.cz

R
V1

7
0

1
4

7
5

/0
4



32 Inzerce

ŠKODA Muzeum
muzeum.skoda-auto.cz

ABONENTNÍ CYKLUS JARO 2018
5. února 2018 

16. dubna 2018

LENKA NOVÁ & PETR MALÁSEK
 

RADKA FIŠAROVÁ 
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CENTRUM EXKLUZIVNÍCH DESTILÁTŮ s. r. o.

Bechov 85

294 04 Dolní Bousov

NABÍZÍME:

PĚSTITELSKÉ PÁLENÍ ovocných destilátů na unikátní technologii tradičního dvoukotlového systému a moderní jednokotlový systém 
s třístupňovou rektifikační kolonou a katalyzátorem. 

POŘÁDÁNÍ OSLAV, firemních večírků ve stylovém prostředí s ochutnávkou ovocných destilátů.

MOŠTOVÁNÍ VLASTNÍHO OVOCE s možností následné pasterizace a balení do 3l nebo 5l obalů Bag in Box.

PROHLÍDKU PALÍRNY s výkladem, jak ovocný destilát vzniká. 

OBJEDNÁVKY A INFORMACE:

E-mail: info@aromagold.cz

Mobil: 724 317 194

www.aromagold.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,6–5,5 l/100 km, 119–137 g/km

Osobní strážce 

Představte si den strávený jinak – ve společnosti vozu 
ŠKODA KAROQ. Mezi kompaktní SUV přiváží sebevědomý 
design, nový standard bezpečnosti a prvky výbav z vyšší 
třídy.* Mimo jiné disponuje technikou, která pomáhá snížit 
následky dopravní nehody. Pokud na základě čidel a radaru 
vyhodnotí krizovou situaci, podnikne řadu opatření s cílem 
připravit posádku na případný náraz. V nejkrajnějších 
případech se cestující ve voze KAROQ mohou spolehnout 
až na 9 airbagů. Navštivte nás a poznejte bezpečně jiné SUV.

* Některé prvky mohou být součástí příplatkové výbavy.

novaskodakaroq.cz

NOVÁ 
ŠKODA KAROQ.

BEZPEČNĚ JINÁ.

AUTOZÍTKA s.r.o.
Martinovice 31
294 06  Březno u Ml. Boleslavi
Tel.: 320 320 330
www.autozitka.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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e-mail: sanittransmb@seznam.cz

www.sanittransmb.cz

 
 326 734 155 
 602 327 200
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PRODEJ
15 ŘADOVÝCH DOMŮ

V OBCI KOSOŘICE

10 km od Mladé Boleslavi

Tel.: 603 322 479

Tel.: 602 426 426

NOVOROČNÍ  

SLEVA
200 000 Kč  

w
w

w
.a
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yk
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dn

o.
cz

IČ: 284 00 607

AZ REALITY  
GROUP KLADNO
Gen. Klapálka 1345  
272 01  Kladno
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Termín: 27. 1. 2018 – 4. 3. 2018 Mladá Boleslav
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PRODEJ LÉTO ZAHÁJEN

Krátká 904 (u Kauflandu), Mladá Boleslav, tel.:  326 726 604
mobil: 736 630 886, cestovka@solidline.cz
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Taneční škola 
Shareefa

VÝUKA TANCE  
V MLADÉ BOLESLAVI

 VYSTOUPENÍ TANEČNÍ 
SKUPINY

Nové kurzy tance s profesionální  
certifikovanou lektorkou od února 2018  

• BŘIŠNÍ TANCE PRO ŽENY, DĚTI • 
• FLAMENCO ARABIC PRO ŽENY • 

• FLIRT DANCE & KABARET PRO ŽENY • 
• INDICKÉ TANCE PRO ŽENY, DĚTI •

ZÁPIS DO KURZŮ: shareefa@shareefa.cz

FESTIVAL TANCE ARABESQUE A 9. ROČNÍK 
MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽE  

23.–25.BŘEZNA 2018
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Trocha sportu a rekreace

Začíná nový rok, což je ideální chvíle, 

abychom se poohlédli za tím, co 

všechno je za námi. Chtěl bych se zmínit 

o městských sportovních a rekreačních 

zařízeních. Začnu u vody – v městském 

krytém bazénu. Jeho návštěvnost 

meziročně opět vzrostla, v říjnu jsme 

uvítali hosta s pořadovým číslem 555 555 

a v závěru prosince jsme se blížili 

k metě 300 000 návštěvníků za rok. To 

je skvělý výsledek, který s sebou přináší 

i další plány a úkoly do budoucna. Tím 

největším je začátek výstavby bazénu 

v sokolovně, která by měla náporu 

návštěvníků v bazénu na Štěpánce ulevit. 

V letním období nám i přes nepřízeň 

počasí opět fungovala obě koupaliště. 

Na Jičínské jsme za necelé tři měsíce 

přivítali přes 45 tisíc hostů, rozšířila se 

travnatá plocha, ti nejmenší navštěvovali 

dětský klub, posílil se kamerový systém. 

Koupaliště na severním sídlišti dispono-

valo novou trampolínou pro děti. 

Dopředu jsme udělali krok také 

v městské sportovní hale, která prochází 

rekonstrukcí v několika fázích. Od léta 

všechny návštěvníky v horním patře 

vítá moderní prostředí, které nahradilo 

prostory bývalé šatny. Vznikla zasedací 

místnost, která při sportovních akcích 

slouží jako VIP prostor. Zázemí pro 

diváky se výrazně zlepšilo díky dovy-

bavení velkoplošnou obrazovkou, Wi-Fi 

připojením na internet, vyměnily se da-

tové rozvody i zvuková aparatura. To vše 

zkvalitňuje prožitek při sportovních 

akcích. Ke konci roku bylo rozšířeno také 

parkoviště v sousedství haly. Další inves-

tice do nadcházejících etap modernizace 

nás čekají i v roce 2018.

U druhé haly, která sídlí za 5. ZŠ 

Mladá Boleslav, letos zahájil provoz nový 

víceúčelový areál s travnatou plochou 

pro minifotbal, s běžeckým oválem, 

dvěma hřišti s umělým povrchem pro 

házenou, volejbal či tenis. Součástí 

komplexu je také patnáct dětských 

herních prvků a venkovní posilovna. 

V dopoledních hodinách využívají 

sportoviště školáci v rámci tělocviku, 

odpoledne jsou rozmanité možnosti 

k dispozici veřejnosti. Jsem rád, že 

areál se rychle stal oblíbeným a je hojně 

využíván. Diváci v hale určitě ocení nové 

sedačky, aktuálně řešíme také úpravy 

v okolí areálu. Ke konci roku proběhly 

přípravné práce na položení nového 

povrchu komunikace před halou, po 

zimě tedy zmizí současný „tankodrom“. 

V ulici půjde lépe zaparkovat i projet.

Na zimním stadionu postupně 

pokračuje rekonstrukce šaten a so-

ciálního zázemí pro mládež, pro niž 

vznikla také nová střelnice, připravuje 

se též nová rozcvičovna a pořídili jsme 

technické vybavení do kompresorovny 

čpavku zajišťující vyšší bezpečnost.

Jsem rád, že zkvalitňujeme boleslav-

ská sportoviště, a rád bych i touto 

cestou poděkoval více než sedmdesáti 

zaměstnancům Městské společnosti 

sportovní a rekreační areály, kteří se 

na tom podílejí.

 Ing. Jiří Bouška, náměstek primátora

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

Prezentace názorů členů zastupitelstva za ANO 2011 a Volbu pro Mladou Boleslav – koalice

V ROCE 2017 vznikl u 5. ZŠ moderní sportovní areál.MĚSTSKÝ krytý bazén u parku Štěpánka.

VOLBA
PRO MLADOU BOLESLAV
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Vážení spoluobčané,
skončil rok 2017 a vstupujeme do 

nového roku, ve kterém nás čekají hned 

v úvodu volby prezidenta ČR a na pod-

zim volby do Senátu Parlamentu ČR 

v našem volebním obvodu a volby do 

zastupitelstev obcí a měst. Dovolte 

nám poděkovat vám za dosavadní 

spolupráci a popřát především dobré 

zdraví, potřebný kus štěstí, spokojenost 

a hlavně život v míru. Ať se vám daří 

postupně splnit si přání a předsevzetí, 

která máte jak v pracovním, tak 

i v rodinném životě.

Předvánoční Výstaviště
Už v předvánočním období v minulém 

roce bylo vynaloženo dost fi nančních 

prostředků (cca 2,5 milionu korun) na 

předvánoční výzdobu města. Informace, 

které předcházely přípravám výzdoby 

v letošním roce, byly ve skutečnosti 

překonány, ale zastupitelé nebyli pře-

dem s rozsahem a hlavně celkovými 

předpokládanými výdaji seznámeni. 

Uváděná částka 4 mil. Kč bude vyšší, 

pokud budou řádně zaúčtovány 

všechny vynaložené náklady. Prostor 

Výstaviště a jeho okolí se stal tématem 

diskuse, která podle názorů občanů, 

zveřejněných na webových stránkách 

města v odkazu Napište na radnici, 

psaných na adresu primátora se stala 

slovním soubojem názorů. Většina 

pisatelů kritizuje megalomanskou 

výzdobu a nevhodnost spojení svátků 

adventu a Vánoc se snahou o komerční 

pojetí, které neústupně obhajuje primá-

tor s odkazem na velkou účast občanů 

a dětí. Po zahájení večerních adventních 

trhů byl vedení města a zastupitelům za-

slán otevřený dopis pedagogů Základní 

umělecké školy v Mladé Boleslavi, 

hodnotící nevhodnost této akce. Reakce 

na jeho obsah byla obdobná jako na 

odlišné názory zasílané na adresu 

primátora. Já se připojuji k názorům 

uvedeným v otevřeném dopise a věřím, 

že si příště vedení a rada města najde 

čas na projednání s opozicí před 

konáním nákladných oslav, aby nemusel 

být upravován rozpočet města až po 

čerpání výdajů – například navýšení 

výdajů na zeleň o osm milionů Kč až 

na říjnovém zastupitelstvu a nákup 

prodejních stánků a jejich instalace 

den před zahájením adventních trhů. 

Zastupitelem města jsem od roku 1990 

a mohu srovnávat a hodnotit. Po zvo-

lení pana Nwelatiho do zastupitelstva 

a následně do funkce primátora se 

změnila i atmosféra a vztahy v zastu-

pitelstvu. Chování od začátku pozna-

menávalo jeho „JÁ“ a jednání v průběhu 

zastupitelstva bylo sebevědomé a osobní. 

Na dotazy a názory občanů na webu 

města odpovídal jen zřídka a věnoval se 

více sobotním pořadům na rádiu Jizera 

a později Signál. V závěru loňského roku 

po volbách do Středočeského kraje došlo 

k výrazné změně. V posledním období 

to znamená jeho účast na veřejných po-

litických akcích ve městě a pořádaných 

besedách s občany příměstských částí 

a má zájem, aby byl vidět a slyšet. 

Důvodem jsou blížící se volby do Senátu 

Parlamentu ČR a volby do zastupitelstva 

města. V posledním období mám dojem 

i podle vystupování na jednání zastupi-

telstva, že ve městě pracuje a rozhoduje 

jen pan primátor. V jedné z odpovědí je 

uveden výčet investičních akcí a oprav, 

které byly ve městě udělány v letošním 

roce, a investičních akcí připravovaných 

na rok 2018. Tím pan primátor obhajuje 

svoje časové zaneprázdnění a nutnost 

pracovat v sobotu i v neděli. 

Doufám, že bude na prosincovém 

jednání zastupitelstva, které se koná 

21. prosince 2017, věnována pozor-

nost a diskuse celkovému hodnocení 

a posouzení vynaložených nákladů na 

adventní trhy. Uzávěrka příspěvků na 

stránku do Boleslavanu je do 13. pro-

since 2017 a o výsledku jednání budu 

informovat v dalším Boleslavanu.

Karel Skála, zastupitel KSČM

Prezentace názorů členů zastupitelstva za KSČM – opozice

Názory zastupitelů Za správnost informací na této stránce vedení města ani redakce neodpovídá.
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Boleslav si zaslouží 
nejlepší školství v zemi

Letošní rok se – co se týká investic do škol a školství 

jako takového – vymyká u nás v Mladé Boleslavi 

dlouhodobému průměru. Snažíme se o naše školy 

samozřejmě starat průběžně a kontinuálně, letos jsme 

se ovšem vrhli do rekordních investic v řádu desítek 

milionů, které by měly úroveň škol výrazně vylepšit. 

Samozřejmě se bavíme o technickém zázemí, ale já jsem 

toho názoru, že aby byl učitel i žák spokojen, musí mít 

kromě jiného také vybavení odpovídající 21. století. 

Změny, které jsou nejvíc vidět, jste už jistě zazna-

menali. Jde především o přístavby tří základních škol 

a dokončení kompletního zateplení a rekonstrukce 

školní jídelny ve Václavkově ulici. Díky možnosti 

využít dotace z Evropské unie jsme tak mohli přistavět 

technické učebny na 2., 3. a 6. základní škole. Na všech 

školách se jedná o tři nové místnosti, které budou 

sloužit pro výuku odborných předmětů, jako je chemie, 

fyzika, přírodopis a jazyky. Stavebními úpravami se 

nám také povedlo udělat všechny tři školy bezbarié-

rové, protože jsme budovy vybavili výtahem a bez-

bariérovým sociálním zařízením.

V těchto dnech probíhají na 3. a 6. základní škole 

dokončující práce, v druhé lednové dekádě budou 

všechny místnosti vybaveny nábytkem a poslední 

dny prvního měsíce nového roku budou ve znamení 

instalace elektroniky a IT vybavení. S radostí tedy 

mohu říci, že na obou školách budou moci děti začít 

nové učebny využívat už v druhém pololetí tohoto 

školního roku! Z rozhovorů s řediteli vím, že ačkoliv 

do nových prostor nemohou umístit kmenové třídy, 

i tak se komfort žáků a učitelů velmi zvýší. Co se týká 

2. základní školy, tam bude dokončení o něco pozdější, 

během rekonstrukce se totiž objevily některé technické 

problémy, které stavbu zdržely. Aktuálně jsou tu ale 

dokončeny vnitřní omítky, v průběhu ledna se položí 

obklady, dlažby, zkompletuje zdravotní technika 

a vybavení a do konce února by mělo být hotovo i zde.

Pokračovat budeme i příští rok
Samozřejmě jsme si vědomi toho, že nás čeká ještě 

dlouhá cesta, abychom dali do pořádku a do optimál-

ního stavu všechna naše školská zařízení. Navíc se 

snažíme podporovat i ta, jejichž zřizovatelem je někdo 

jiný, ať už kraj, nebo soukromé subjekty. 

V nadcházejícím roce proto stojíme před několika 

velkými úkoly, z nichž nejnáročnější je určitě výstavba 

dvou nových školek. Dohromady by měly nabídnout 

osm tříd pro celkem dvě stě dětí. Jedna ze školek 

by měla vzniknout v zahradě stávající Mateřské 

školy Pampeliška v Nerudově ulici, kde je prostor 

pro přístavbu další budovy. Druhá by měla vyrůst 

v příměstské části Michalovice, kde školka zatím 

chybí úplně i navzdory tomu, že čtvrť se dynamicky 

rozvíjí díky nové bytové zástavbě. Podle stávajících 

předpokladů by školky měly začít fungovat už od září 

2018.

Za dobu, kdy mám v našem městě na starosti 

školství, se nám povedlo zateplit 5., 6., 7. a 8. základní 

školu. Logicky je tedy na řadě 9. základní škola alias 

Pastelka, která si rovněž zateplení zaslouží, a proto 

jsme požádali o dotaci a rádi bychom s tím o letošních 

letních prázdninách začali. Zateplovat budeme také 

mateřské školy Beruška a Čtyřlístek, navíc plány jsou 

i na zateplení a rekonstrukci školky na Sahaře, výměnu 

oken by si zasloužila i Benešovka a tak dále... Jak 

vidíte, skutečně je plánů celá řada a já udělám vše, co je 

v mých silách, aby se většina z nich realizovala. Ovšem 

pochopitelně budeme limitováni časovými i fi nančními 

možnostmi. Rozpočet není nafukovací, nicméně jsem 

přesvědčen, že investovat do školství je velice důležité 

a naše město si zaslouží, aby zde tahle oblast byla na 

špičkové úrovni.  

Zápisy do škol a školek v příštím roce
Zápisy dětí do prvních tříd základních škol budou 

letos už podruhé později, než byli rodiče v předchozích 

letech zvyklí, a to 6. a 7. dubna.  Týkají se všech dětí, 

které do letošního srpna dovrší věku šesti let (tedy 

s datem narození do 31. srpna 2012 včetně). Rodiče 

jsou povinni své dítě k zápisu přivést i v případě, že 

uvažují o odkladu školní docházky. Jarní termín by měl 

dát dětem o něco více času, aby dozrály do „školního 

věku“ a snížit tak narůstající počet odkladů. Zápisy dětí 

do mateřských škol se pak uskuteční 2. května.

Školu dělá učitel, 
musíme pedagogy motivovat
Pokud chceme mít v Mladé Boleslavi skutečně špičkové 

školství, je jasné, že se tu musí potkat hned několik 

aspektů. Kvalitní zázemí a technicky dobře vybavené 

školy jsou jen jedna část, na které intenzivně pracu-

jeme. Alfou a omegou vzdělání je ale učitel, na něm pak 

záleží, zda dokáže žáky nadchnout a také je kvalitně 

vzdělávat. Takový učitel ovšem musí být pro svou práci 

zapálený a maximálně nadšený. A aby takový mohl být, 

musí být mimo jiné adekvátně zaplacený. Tady bohužel 

narážíme na starý známý a nepříjemný limit, peníze. 

Všichni se jistě shodneme na tom, že vzhledem k tomu, 

jak moc důležitá je práce učitele, platové poměry jsou 

v naší zemi naprosto nedostačující. Víme to dobře 

a chceme být napřed i v této oblasti, i když platové 

tarify samozřejmě změnit neumíme. Zatím jsme ve fázi 

hledání nejvhodnější cesty, jak našim učitelům přilepšit 

a přesvědčit je, že učit v Mladé Boleslavi se jim vyplatí 

kromě mnoha dalších důvodů i fi nančně. Zvažujeme 

celou řadu forem benefi tů, od podpory bydlení, 

příspěvku na cestovné, možnosti služebního bytu až 

po samotnou pravidelnou fi nanční odměnu, i když 

hledáme nejvhodnější formu, jak to udělat s maximál-

ním efektem. Určitě si na to vyhradíme část rozpočtu 

pro příští rok. Budu o to bojovat ze všech sil, i když 

se bavíme o významné částce ve výši třeba 15 milionů 

korun, aby to pro pedagogy bylo zajímavé.

 Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora

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

Prezentace názorů členů zastupitelstva za TOP 09 – koalice

NÁSTAVBA PAVILONU 6. ZŠ nad mateřskou školou. NÁSTAVBA S NOVÝMI učebnami nad školní jídelnou na 3. ZŠ. 

NÁMĚSTEK PRIMÁTORA Daniel Marek v dostavovaných nových učebnách na 6. ZŠ.



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

Prezentace názorů členů zastupitelstva za ČSSD

Podpora Škody Auto 
našemu městu stále roste!

Automobilka 

Škoda Auto 

v roce 2017 

razantně navýšila 

fi nanční podporu 

našemu městu. 

Zatímco v prvním 

roce nově nastar-

tované spolupráce 

tato částka činila lehce přes 7 milionů 

Kč, za rok 2017 dosáhla 10 milionů 

korun. Díky nim se podařilo v oblasti 

kultury, zdravotnictví, sportu, školství, 

sociálních věcí i ekologie podpořit téměř 

40 vesměs velmi kvalitních projektů. 

Novým významným partnerem se stalo 

i Ško-Energo, s nímž aktuálně jednáme 

o možnosti generálního partnerství 

pro Kulturu města Mladá Boleslav. 

Díky těmto společnostem se v Boleslavi 

uskutečnila řada zajímavých aktivit: 

divadelní představení cirku La Putyka, 

výstava o režisérovi Menzlovi a jeho 

cestě za Oskarem, do škol jsme rozdělili 

ve prospěch technického vzdělávání 

2 miliony korun, vysazeny byly nové 

vzrostlé stromy, sociální služby dostaly 

Škodu Fabii, Klaudiánova nemocnice 

lepší přístrojové vybavení, školou 

povinné děti zahraničních pracovníků 

se na 8. ZŠ mohou  mimo běžnou 

výuku zdokonalovat v českém jazyce, 

plavecký oddíl dostal elektronické 

odrazy a v neposlední řadě jsme se 

začlenili mezi několik málo měst, kde 

je instalována lavička Václava Havla. 

V září ji odhalili šéfové českého a sloven-

ského parlamentu. Už nyní je velmi 

pravděpodobné, že pro rok 2018 dosáh-

ne celková podpora Škody i Ško-Energa 

minimálně 11 milionů korun. Navíc se 

aktuálně pracuje na souboru zásadních 

společných investičních projektů v řádu 

stovek milionů korun, které posunou 

Mladou Boleslav výrazně kupředu. Toto 

všechno jde jen proto, že jsme jako 

město navázali prostřednictvím Výboru 

pro spolupráci se Škoda Auto a OHK 

intenzivní partnerský dialog. Děkuji 

tímto všem členům výboru za jejich 

práci a věřím, že v roce 2018 společným 

úsilím dokážeme pro naše občany 

nastartovat další užitečné projekty. 

 Robin Povšík, ČSSD, předseda Výboru 

pro spolupráci se Škoda Auto a OHK 

MHD po chytrém městě
Cestování po Mladé Boleslavi 

MHD připomíná na 

některých linkách okružní 

vyhlídkovou jízdu, kdy se 

například ze severní části 

dostaneme na Jičínskou či ke 

krytému plaveckému bazénu za 

35 minut. Když to dobře jede. 

Oprávněně od občanů slyším připomínky: „To raději 

pojedu autem nebo půjdu pěšky, budu tam rychleji.“ 

Proto jsem na listopadovém zastupitelstvu podal 

interpelaci, aby dopravní podnik zvážil vytvoření 

zrychlené linky, která by využila novou spojnici, 

tedy severovýchodní tangentu. Právě toto by značně 

urychlilo autobusovou přepravu z jedné části Mladé 

Boleslavi na druhou. V chytré dopravě naše město 

hodně zaostává. Nové technologie mají sloužit k opti-

malizaci dopravy, snižování energií či eliminaci zátěží 

životního prostředí. Systém Smart City, tedy inteli-

gentní město, chybí. Než se dostaneme k tomu, aby na 

zastávkách MHD byly informační tabule, které budou 

využívat systém sledování provozu, za jak dlouho 

přijede další spoj, a semafory na křižovatkách budou 

upřednostňovat automaticky autobusy, zaveďme 

alespoň linku, která nás odveze rychleji z jedné části 

Mladé Boleslavi do druhé. 

Přemysl Sezemský, zastupitel za ČSSD

Za pár let by dopravu mohl 
usměrňovat inteligentní automat

Mladá Boleslav by mohla mít 

nejdéle do tří let supermoderní 

systém řízení dopravy ve městě. Výbor 

pro spolupráci se Škoda Auto a OHK 

dal zelenou projektu, který by v rámci 

programu Smart City (inteligentní 

město) dokázal pomoci usměrňovat 

dopravní toky na klíčových místních 

komunikacích tak, aby zbytečně 

nevznikaly dopravní zácpy a kolize. 

Plnou podporu tomuto systému 

vyjádřila i dopravní Policie ČR nebo 

fakulta dopravy ČVUT. Jsem velmi 

rád, že ačkoliv se jedná o projekt, jehož 

celkové náklady přesáhnou sto milionů 

korun, získal podporu všech členů 

výboru. 

I proto dojde v nejbližších týdnech 

k zadání technickoekonomické studie, 

jejíž dokončení je očekáváno v srpnu 

2018 a která bude předstupněm 

projektové dokumentaci. Náklady na 

studii by měly být hrazeny z příspěvku 

společnosti Škoda Auto, který v rámci 

speciálního fondu podporuje desítky 

aktivit v Mladé Boleslavi. 

Robin Povšík, ČSSD, předseda Výboru 

pro spolupráci se Škoda Auto a OHK

Evropské dotace umí 
Mladá Boleslav dobře využít

Začátek roku 

je vhodným 

okamžikem 

ohlédnout 

se, jak Mladá 

Boleslav dobře 

využívá peníze 

z Integrovaného 

programu 

rozvoje území. 

Ke stovkám milionů korun, které budou 

sloužit k rozvoji města a okolí, se Mladá 

Boleslav postavila aktivně. 

Rychle se blíží doba, kdy začne 

obměna oprávněně kritizovaných 

vozů MHD za nové a moderní. 

Na mladoboleslavské části cyklostezky 

podél Klenice je vše hotovo, investice 

do mladoboleslavského školství jsou 

schváleny, a pokud již neprobíhají, tak 

brzy začnou. Po počátečních obtížích 

funguje čerpání jako dobře namazaný 

stroj. Za to je potřeba týmu IPRÚ 

vyslovit uznání. 

Jak z mého pohledu si město zaslouží 

pochvalu, tak bohužel to samé ne-

mohu říci o čerpání ze strany ostatních 

aktérů, obcí a organizací zařazených do 

oblasti IPRÚ. 

Jako člen řídícího výboru jsem 

poměrně zklamán počtem projektů. 

Rozumím tomu, že pro malé obce může 

být spoluúčast problémem, nicméně 

zjednodušeně řečeno, za jednu vlastní 

korunu dostanou devět korun dotace, 

která může třeba řešit problém obce se 

stárnutím obyvatel. Rovněž od NNO 

sektoru jsem očekával více invence. 

Snad se to do budoucna zlepší. I přes 

tuto kritiku musím ale zopakovat, že 

přínos pro Mladoboleslavsko je vidi-

telný a pozitivní. 

Zpětně se ukazuje, že rozhodnutí 

Mladé Boleslavi se do iPRÚ, na rozdíl 

třeba od Kladna, zapojit, bylo správné 

rozhodnutí, za kterým stál tehdejší 

náměstek ing. Beznoska. Bohužel se 

mi tehdy nepodařilo ho přesvědčit 

o rozsahu zařazeného území, kdy on 

prosazoval jen nejbližší okolí města na 

rozdíl ode mne, kdy dle mého názoru 

mělo být zařazeno mnohem větší území 

bývalého okresu. 

Tato ryze technická úprava by možná 

dnes pomohla řešit podle mne nízké 

množství projektů mimo Mladou 

Boleslav, nicméně uznávám, že v tomto 

případě je hodnocení vždy subjektivní.

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

Vánoční besídky děláme 
pro seniory s chutí a rádi

Každoročně město 

připravuje v době 

adventu řadu společenských 

a kulturních akcí a nikdy 

při tom nezapomínáme ani 

na seniory.  S chutí a rády 

vždy pracovnice našeho 

odboru sociálních věcí 

pořádají cyklus vánočních 

besídek pro seniory z domů 

s pečovatelskou službou. 

I touto formou chceme naše 

starší spoluobčany potěšit v předvánočním čase a na-

bídnout jim tato milá setkání, která jsou obohacená 

i hudbou a vystoupením dětí z mateřských škol.

Letos se první besídka konala 4. prosince v DPS 

Na Radouči. O kulturní program se postarali děti 

z MŠ Beruška, pěvecký sbor Tónička ze ZŠ Na Celně 

a manželé Šímovi s komediální scénkou ze života 

s názvem U kávičky. S obsluhou zde ochotně pomáha-

li studenti střední školy Hermés. Na další vánoční 

setkání se mohli těšit 6. prosince senioři z DPS 

U Penzionu a 7. prosince v DPS v Havlíčkově ulici. 

Zde vystupovali také manželé Šímovi a dále děti z MŠ 

při 8. ZŠ. V pondělí 11. prosince potěšily děti z MŠ 

Čtyřlístek seniory v DPS Sadová. Cyklus letošních 

vánočních besídek skončil 14. prosince v Čejeticích, 

kde se svými písničkami a básničkami přišly děti 

z MŠ Čejetice. K tanci a poslechu hrála ve většině 

seniorských zařízení tradičně kapela Jaroslava Volfa 

a v Čejeticích hrál Antonín Zakonov.  Letos senioři 

dostávali od magistrátu drobný dárek k Vánocům 

v podobě peněžní poukázky v hodnotě 200 korun 

do lékárny v Klaudiánově nemocnici. 

Vánoční besídky i besídky ke Dni matek jsou mezi 

seniory oblíbené, těší se na ně, proto v nich bude 

sociální odbor mladoboleslavského magistrátu i na-

dále pokračovat. A věřím, že se nám tímto způsobem 

podaří i do budoucna zpestřovat život v městských 

seniorských domech. 

Zdeňka Veškrnová, náměstkyně primátora

NÁMĚSTKYNĚ PRIMÁTORA Zdeňka Veškrnová na vánoční besídce pro seniory v Čejeticích.

VÁNOČNÍ BESÍDKA v DPS Sadová. Foto: Zdeněk Kolín

VÁNOČNÍ BESÍDKA v DPS U Penzionu. Foto: Zdeněk KolínVÁNOČNÍ BESÍDKA v DPS Havlíčkova. Foto: Zdeněk Kolín



Energie pro děti – granty 2018

Pomáháme, aby Mladá Boleslav byla městem, kde se dobře žije.

Sport
Činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových 
kategoriích nebo zajímavé sportovní akce
→ Podpořili jsme např. fotbalovou, hokejovou, fl orbalovou a basketbalovou akademii. Také jsme podpořili

činnost oddílů biatlonu, lukostřelby, atletiky, juda, plavání, aerobiku, capoeiry či badmintonu.

→ Za naší podpory byly uspořádány mj. Přebor ČR v judu, Mikulášský pohár v taekwon-du, dětské

olympiády nebo kemp pro malé fotbalisty.

Ekologie
Ekologick  výchov  a aktivity spojené s ochranou životního 
prostředí a biodiversit
→ Podpořili jsme např. projekt Domu dětí a mládeže „Vodní svět“ nebo revitalizace zahrádek

v mateřských školách.

→ Do základních škol přinesla společnost ŠKO-ENERGO akci „Poznávejte sokolíky“ a navazující soutěž

„Zahraj si se sokolíky“, zaměřenou na sokoly hnízdící na komíně teplárny a biodiversitu.

Kultura
Činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých 
a divadelních spolků a kulturní akce
→ Podpořili jsme např. Dny pro duševní zdraví, Boleslavský majáles, činnost tanečního oddílu, vánoční

koncert pěveckého sboru, nebo účast pěveckého sboru na mezinárodním festivalu.

→ Za naší podpory byly uspořádány Celostátní recitační soutěž v německém jazyce, Muzejní noc,

Halloween a Mikuláš v Templu a další kulturní akce pro obyvatele Mladé Boleslavi.

Vzdělávání
Programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, 
vzdělávání a ekologie a volnočasové aktivity dětí
→ Podíleli jsme se na zkvalitnění výuky na základních a středních školách, ať už v podobě vybavení učeben

nebo podporou oborů zaměřených na ekologickou výuku.

→ Ale také v podobě podpory vydání almanachu k 150. výročí založení Střední průmyslové školy

nebo vybudování přednáškového sálu Hvězdárny MB.
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