Výstava historických fotografií Mochova.
Od 16. 06. 2012 do 24. 06. 2012 jsem uspořádala spolu s Obecním úřadem v Mochově a
s Místní skupinou Červeného kříže výstavu Historie Mochova ve fotografiích. Podle zápisů
v knize návštěv a slov návštěvníků se výstava velmi líbila a mnozí ocenili i práci, která za tím
stála.
Podobná výstava byla uskutečněna před 11 lety, ale od té doby se mi podařilo nashromáždit
další dobové fotografie, které se váží k Mochovu. Sbírala jsem, fotografovala a oslovovala
dříve narozené občany a prosila o snímky ze soukromých archivů.
Na letošní výstavě bylo na panelech vystaveno na 50 druhů pohledů Mochova, staré
mochovské domy, neexistující domy, povodeň, divadelní spolek Beseda, divadla po r. 1950,
historie kostela Sv. Bartoloměje, tradiční Běh do vrchu, chodecký závod Praha – Mochov –
Poděbrady, Sokol Mochov, hasiči, vlakové spojení Mochov – Čelákovice, mlýn Chudomel,
cihelna, řemesla, firmy Souček – David – Fruta, cukrovar – mrazírny, dětský den r. 1949,
obecná škola, vítání občánků dříve i po 20 letech, lyžařský výcvik žáků na horách, Podpůrný
spolek, mapy, letecké snímky a úspěšní lidé z Mochova atd.
Mým koníčkem je fotografování a proto jsem se rozhodla, již před lety, průběžně fotografovat
všechny mochovské domy. Netušila jsem, co to všechno obnáší. Mochov se rychle mění a již
dnes vím, že je nutné fotografovat další nové a upravené domy, které mohou být zase
zajímavé pro další generace za sto i více let. Během výstavy jsem od návštěvníků získala
několik vzácných fotografií, např. cukrárnu se starou reklamou, Baťovu prodejnu obuvi a
další reklamní exponáty.
Na patnáct panelů se vešlo 454 fotografií, ve vitrínách bylo o historii Mochova 12 artefaktů a
brožur, 18 kusů reklamního zboží firem, 422 fotografií v albumech a pod skla bylo umístěno
62 vzácných exponátů. Dalších několik stovek fotografií, které jste pro nedostatek výstavních
prostor vidět nemohli, mám ve svém archivu. Výstavu navštívilo více jak 430 návštěvníků.
Moc mne potěšilo, že mezi návštěvníky bylo hodně dětí a mladých lidí, i nových občanů
Mochova.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří pomáhali tuto výstavu realizovat. Hlavně firmě
ADHESIA, spol. s r.o. bratrů Šimerdových, kteří instalovali panely, oblastnímu muzeu
v Čelákovicích za zapůjčení vitrín, jeho zaměstnancům za odborné i technické rady a členkám
ČČK, které připravily nádherné perníčky jako dekoraci a pohoštění pro návštěvníky.
Myslíte, že uspořádáme výstavu Starých fotografií do třetice, jak to prorokovala v následující
básničce bývalá mochovská občanka paní Jarmila Jančáková??

Kurátorka výstavy Marie Chrastilová

Mochov dříve a dnes!
Kde je ten Mochov našeho mládí, kdy měli se ještě všichni rádi!
Když přehnala se války metla, všechna řemesla jen kvetla.
Pak nastala doba vhodná a postavila se sokolovna.
Každý se tužil, jak mohl, aby na stavbě pomohl.
Pak začínalo se cvičit a nikoho nenapadlo něco ničit.
Promítaly se filmy a inzerovaly firmy.
To ještě nebyly internety, hrály se divadla i operety.
A jak líbilo se nám moc, u mlýna „Benátská noc“.
Ať pořádalo se cokoli, sešlo se celé okolí.
Nebyla to jen rekreace, byla tu také spousta práce.
Vždyť celému kraji největším darem, byla cihelna a továrna s cukrovarem.
Ale časy se rychle mění, co bylo včera, dneska už není.
Než zalistovat v krásné knize, zapne se rozhlas nebo televize.
A časem člověk pozná, že ani sousedy nezná.
Jedinou zábavou jsou „diska“, kde se jen do bubnů tříská.
A když se domů klátí, na co přijdou – to rozmlátí.
A nám je jen jedno jasný, že chceme mít Mochov dál krásný.
Viděli jste výstavu „Minulost Mochova“, co pořádala Maruška Chrastilová –
Machová?
Ona má jednoho z koníčků, sehnat co nejvíce kostelíčků.
Až bude mít obrázků ještě více, uspořádá výstavu třeba i do třetice.
A ke každému obrázku položí soutěžní otázku.
Kdy to bylo? Kde to bylo?
Kdo to byl, když tu žil?
Autorka Jarmila Jančáková

