
PRVNÍ MÁJE
Jak se od konce 19. století 
proměňovaly oslavy první-
ho máje? A kdy se poprvé 
nekonal slavnostní průvod 
městem?
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ERZHAUSEN
Už 20 let trvá přátelství 
Mnichova Hradiště s ně-
meckým Erzhausenem. 
Výročí se v dubnu slavilo 
za účasti české delegace.
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ABONMÁ
Zbývá jen několik volných 
míst a není se čemu divit. 
Nové divadelní předplatné 
je složené ze samých zají-
mavých titulů.
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

o spolupráci,
která nese ovoce

Těsně předtím, než nové vydání Kamelotu zamíří do tiskárny, s oblibou 
jej procházím a vždycky si říkám, jak zajímavé a pestré město je naším 
domovem. Tentokrát platí tyto pocity dvojnásob. Celá řada článků má totiž 
jeden společný průsečík. Je jím otevřenost, spolupráce a vzájemné setká-
vání, tedy zejména v dnešní době nesmírně důležité momenty.

Tak například jsme si v dubnu připomněli už 20 let od navázání přá-
telských vztahů s naším německým partnerským městem Erzhausen. V 
pravidelném kontaktu s německými přáteli vidím nejen zajímavé možnosti 
vzájemné inspirace, ale také partnera, jehož optikou můžeme nahlížet ně-
které problémy současné Evropy, a udělat si tak o nich přesnější obrázek 
nezkreslený mediálním šumem. Podobné srovnání umožnil Veselákům 
mezinárodní projekt, o jehož poslední části toto číslo rovněž informuje.

Význam spolupráce se minulý měsíc zásadně projevil také v případě 
nevyhlášené dotační výzvy na úpravy mateřských škol, kterou nám sli-
bovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Díky společnému postupu desítek 
starostů, jejichž jménem jsem mohl jednat na ministerstvu, se alespoň 
částečně podařilo dát věci do pohybu a věřím, že – sice se zpožděním, 
ale přece jen – se nám díky této spolupráci podaří získat finance na roz-
šíření obou mnichovohradišťských školek.

Přichází květen, měsíc, kdy si připomínáme dva státní svátky. Po-
nechme tentokrát dobám minulým prvomájové průvody (o kterých se 
mimo jiné dočtete víc v seriálu na straně 10) a naposledy si připomeňme 
akci Vlajka pro republiku, která oslavuje Osvobození. Doufám, že ta chuť 
Hradišťáků táhnout za jeden provaz se projeví i 8. května a že v Mnichově 
Hradišti opět zavlají desítky státních vlajek, jejichž prostřednictvím se při-
hlásíme k demokratickým hodnotám.

Ondřej Lochman, starosta města

Dobrá zpráva: čápi jsou zpět!
Pár čápů, který se stal vloni díky 
kameře umístěné přímo v hnízdě 
hvězdou hradišťské reality show, 
je zpátky. Dvojice zvládla cestu ze 
zimoviště a už hnízdí na komíně u 
železničního přejezdu. Zájemci mo-
hou život v hnízdě sledovat na http://
capi.itbusiness.cz, další čapí kame-
ry najdete na cap.birdlife.cz. (red)

Kofola slibuje, že po letech ztiší provoz

Den vítězství: na výročí konce války 
se město zahalí do národních barev
Loňský svátek Vzniku samostatné-
ho československého státu, který si 
připomínáme 28. října, byl jakousi 
generálkou. Tehdy poprvé po letech 
zavlály v ulicích města státní vlajky 
nejen na domech, v nichž sídlí insti-
tuce, ale také na domech obyvatel.  
A na rozdíl od minulého režimu, kte-
rý si s povinným vyvěšováním vlajek 
mnozí pamětníci spojují, šlo o akci 
do velké míry spontánní. Radnice, 
která akci Vlajka pro republiku inicio-
vala, se proto rozhodla v této aktivitě 
pokračovat.

Nyní se blíží další velký svátek, 
kterým bude Den vítězství, výročí 
8. května 1945, jenž se do historie 
zdaleka nejen naší země zapsal 
jako den, kdy alespoň v Evropě 
skončil nejkrvavější válečný konflikt 
všech dob. Rozhodně tedy je, co si 

připomínat. Vedení města doufá, že 
se úspěch podzimní akce podaří při-
nejmenším zopakovat a v ideálním 
případě dokonce rozšířit. Sváteční 
den si to nepochybně zaslouží.

V samotný svátek se uskuteční 
tradiční setkání v parku u nádraží  
u sochy Svobody, kde zástupci měs-
ta i organizací uctí památku váleč-
ných obětí. Sváteční slovo přednese 
starosta Ondřej Lochman, vystoupí 
mladí umělci ze základní umělecké 
školy, baráčníci, čestnou stráž bu-
dou opět držet mnichovohradišťští 
skauti ve stejnokrojích, kteří pietní 
události pravidelně dodávají důstoj-
ný rozměr. V nedalekém městském 
kině bude následně program v 15 
hodin pokračovat filmem Popírání 
holocaustu. Vstup na projekci bude 
zdarma.

K uctění významného svátku se 
rovněž připojí Veselá, kde zástupci 
města, sboru dobrovolných hasičů  
a baráčníků položí květiny už úde-
rem 13. hodiny.

Pokud stále váháte, zda se  
k Vlajce pro republiku připojit, jed-
noduše neváhejte. Jejím vyvěšením 
jednak vyjádříte podporu demokra-
tickým myšlenkám, a to v době, kdy 
demokracie bezpochyby podporu 
potřebuje, jednak i díky vám Mnicho-
vo Hradiště získá podobně sváteční 
atmosféru, jaká na nás dýchá z his-
torických fotografií pořízených v po-
válečných letech. Vlajku zdarma či 
za dobrovolný příspěvek si na měst-
ském úřadě můžete vyzvednout až 
do 8. května. 
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JARO PŘIŠLO DO FARSKÉ ZAHRADY

Stovky Hradišťáků přivítaly 9. dubna ve farské zahradě příchod jara. Výtěžek z akce pomůže proměnit kostelní návrší.          ...7

Továrna společnosti Kofola, kte-
rá stojí v těsné blízkosti města na 
Černé silnici, má nové vedení. To 
začátkem dubna pozvalo veřejnost 
přímo do závodu na setkání, jehož 
hlavním tématem bylo dlouholeté 
překračování hlukových limitů ze 
strany Kofoly.

Do továrny zamířily ve středu  
5. dubna desítky lidí, někteří ve 
značně bojovném rozpoložení. 
Značné zastoupení mezi nimi měli 

obyvatelé Salabky a dalších částí 
města přiléhajících k průmyslovému 
závodu, účastnili se také zástupci 
města. Všechny přivítal nový ředitel 
mnichovohradišťské továrny Karel 
Teichmann a ve své prezentaci ujis-
til, že Kofola chce být dobrým souse-
dem a že do protihlukových opatření 
investuje možná dokonce víc než 
pět milionů korun.

To by Hradišťáci rozhodně uvíta-
li, z reakcí přítomných však bylo zřej-

mé, že ujištění berou s rezervou a že 
se obávají, že opět zůstane pouze 
u slov. Tak tomu bylo i v minulosti, 
kdy největší český výrobce nealko-
holických nápojů sliboval snižování 
hluku, ale v praxi se nic nezměnilo. 

Skutečnost, že hluková zátěž je 
stále nadlimitní, potvrzuje i krajská 
hygienická stanice, která společnost 
vyzvala k odstranění závad už vloni 
v létě. Nestalo se tak ale ani po opa-
kované výzvě na podzim.

Nový ředitel továrny oponuje, 
že opatření nelze instalovat ze dne 
na den, jedním dechem však do-
dává, že tentokrát ke snížení hluč-
nosti opravdu dojde: „Chápu obavy 
obyvatel, protože se tady dlouho 
nekonalo. Za vedení firmy mohu ale 
zodpovědně říci, že to bude vyřeše-
no,“ říká Teichmann. Firma Beryl, 
která pro Kofolu připraví podrobnou 
zprávu, kde akustický smog vzniká, 
čeká na start plného provozu.  ...3 
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Farmářské trhy nabízejí také mléčné výrobky 
oceněné prestižními pečetěmi kvality
Trhy na Masarykově náměstí probí-
hají již od dubna a postupně bychom 
vám rádi představili farmáře a ze-
mědělce, kteří vám každou sobotu 
přivážejí své produkty. 

Mléko patří mezi lehce stravitel-
né potraviny. Je zdrojem živočišných 
bílkovin, kalcia a řady dalších pro-
spěšných látek. Ve společnosti ale  
o něm koluje i celá řada mýtů. Ně-
kteří lidé se tak zcela zbytečně mléč-
ným výrobkům v minulosti vyhýbali. 
V posledních letech zájem o mléč-
né výrobky mírně stoupá a zásluhu 
na tom mají i kvalitní výrobky, které 
pocházejí z malých faremních mlé-
káren. Jedna z poměrně nových stojí  
v Jeřmanicích nedaleko Liberce. 

Farmu představuje syn majitele 
a zároveň člověk, kterému prochá-
zejí pod rukama všechny výrobky, 
David Erlebach.

„Můj otec na tomto místě pra-
cuje již přes čtyřicet let a od roku 
1991 soukromě. Farma byla vždy 
zaměřena především na produkci 
mléka. Značné zmenšení stáda pod-
tržené krachem dvou mlékáren, kte-
rým jsme mléko dodávali, spojené  
s vysokými ztrátami nakonec vedlo  
k rozhodnutí vybudovat vlastní ma-
lou mlékárnu. Vše jsme se museli 
učit za provozu, najali jsme si odbor-
níka, který s námi po určitou dobu 
pracoval, a zhruba tři roky již pra-
cujeme sami s partnerkami. Jsme 
samozřejmě pod státním dozorem 
veterinární správy a doposud jsme 
vždy obstáli,“ říká David Erlebach.

A jsou jeřmanické  výrobky ně-
jak chemicky upravované?

„Ani chemicky, ani jinak. Mléko, 
tak jak je dodané do mlékárny, je 
přímo zpracované do jednotlivých 

výrobků včetně zachování přiroze-
né tučnosti bez odstředění. Pouze 
při výrobě jogurtu přidáváme pět 
procent sušeného mléka, pro zajiš-
tění požadované konzistence. Náš 
program je vedle pasterovaného 
mléka a jogurtu postaven na vý-
robě tvarohu, který získal ocenění 
jako Potravina Libereckého kraje  
v kategorii soukromé farmy, a záky-
su, který nese ocenění Regionální 
potravina Libereckého kraje od mini-
sterstva zemědělství. Vedle toho se 
zabýváme výrobou přírodních sýrů  
a pomazánek,“ vyjmenovává farmář.  

Stavte se pro čerstvé výrobky  
a výpěstky každou sobotu mezi 7:30 
hodin a polednem. Více informací na 
www.trhyfarmarske.cz 

Pavlína Honzů, 
Pojizerské farmářské trhy

Kácení některých stromů 
je nutnost, ne rozmar
Když jsme začali v zimě ve Veselé 
připravovat koncepci celkové revita-
lizace zeleně, jejíž součástí budou 
prořezy, kácení, ale především nová 
výsadba, zaznívaly jednak hlasy, že 
bych měl obrátit raději pozornost 
tam, kde je to více potřeba, a nepro-
těžovat vesnici, ve které bydlím, ale 
také takové hlasy, že stromy přece 
musíme chránit a ne je kácet, pokud 
to není bezpodmínečně nutné. Jak 
se však právě ve Veselé ukázalo, 
kácení nutné bude.

Profesionální dendrologický 
průzkum přinesl jednoznačné zá-
věry. Některé letité stromy kolem 
veselského rybníka totiž odborný zá-
sah potřebují, a to co možná nejdří-
ve. Události posledního březnového 
týdne to demonstrovaly zcela jasně.

V pátek 24. března skáceli pra-
covníci firmy Těžex, která se stará o 
městskou zeleň, ve Veselé první dva 
stromy. Vzhledem k jejich stáří, zdra-
votnímu stavu a náklonu už nebylo 
nač čekat. Pouhou hodinu poté, co 
dřevorubci místo opustili, se zcela 
samovolně poroučela k zemi lípa u 
rybníka a jen zázrakem se nikomu 
nic nestalo.

Hned na začátku dubna tak 
městský úřad požádal o dotaci na 
celkovou revitalizaci zeleně a rovněž 
bylo rozhodnuto o kácení dalších 
stromů, u kterých průzkum odhalil 
havarijní stav, a to nejen ve Veselé. 
Kácení proběhne v dubnu a květnu.

Za připomenutí stojí rovněž ká-
cení sedmi smrků ztepilých, které 
Těžex odstranil na přelomu března 
a dubna přímo v Mnichově Hradišti. 
V ulici Víta Nejedlého, Jaselské, Ná-
dražní, Obránců míru a u dětského 
střediska byl totiž zjištěn kůrovec 
parazitující na jehličnanech, a napa-
dené stromy byly z důvodu možného 
šíření tohoto škůdce zlikvidovány. 

Rád bych všechny, kteří o potře-
bě takto radikálních zákroků pochy-
bují, ubezpečil, že se k zemi nebude 
poroučet žádný strom, u kterého to 
není bezpodmínečně nutné, a že pro 
zajištění zdravotního stavu listnáčů i 
jehličnanů na území města uděláme 
maximum. Po zkušenosti z Veselé 
bych však nerad dával sentimentu 
přednost před bezpečností.

Ondřej Lochman,
starosta města

Padlá lípa u rybníka ve Veselé potvrdila závěry odborníků. Kácení je nutné.

V německém Erzhausenu se slavilo dvacet 
let přátelství s Mnichovým Hradištěm
Od roku 1997, kdy mnichovohradišť-
ský a erzhausenský starosta oficiál-
ně stvrdili svými podpisy vzájemné 
přátelství mezi českým městem a 
jeho jen o málo větším německým 
protějškem, letos uběhlo právě 20 
let. Připomenout si úspěšná léta 
vzájemné inspirace se do Německa 
vypravila v polovině dubna početná 
delegace z Mnichova Hradiště.

Radnici tu zastupoval nejen 
starosta Ondřej Lochman a mís-
tostarosta Jiří Bína, ale také bývalý 
starosta Arnošt Vajzr, dále předsed-
kyně komise pro cestovní ruch Dana 
Lamačová, Aleš Rychlý, za gymná-
zium Lukáš Umáčený a za Jednotu 
bratrskou Petr Novák. Nejpočetnější 
zastoupení však měl dětský pěvec-
ký sbor Zvonky, o jehož úspěšném 
vystoupení v Erzhausenu se můžete 
dočíst níže v samostatném příspěv-
ku.

Vedle přátelských setkání a roz-
mluv, které jsou vždy zdrojem vzá-
jemné inspirace, navštívila delegace 

za svého partnera. V rámci oslav 
mělo důležité místo, neboť spolu-
práce mezi ním a Erzhausenem 
trvá sice kratší dobu, ale jde také 
o pěkně kulaté výročí – deset let. A 
tak na podiu za nadšeného aplausu 
vystupovaly Zvonky z Hradiště, ital-
ští operní pěvci a jejich orchestr a 
mužský pěvecký sbor z Erzhausenu.  
V řadách diváků se tu a tam dokonce 
zaleskla slza dojetí.

Před samotným koncertem 
pokračování spolupráce starostové 
opět stvrdili svými podpisy a vyměni-
li si dary. Ty, které naši zástupci při-
vezli z Německa, si mohou zájemci 
prohlédnout při stoupání po scho-
dech do městského divadla.

Na další česko-německé se-
tkání dojde od 18. do 22. října, kdy 
přijede do Mnichova Hradiště zhruba 
50 německých zástupců. V progra-
mu budou mimo jiné i dva koncerty 
pro veřejnost.
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společně se starostou Reinerem 
Seiboldem erzhausenskou lesní 
školku, kde byla svědkem velikonoč-
ních tradic v akci (děti právě hleda-
ly vajíčka a sladkosti, které v okolí 
ukryl velikonoční zajíček), prohlédla 
si nově postavenou školní budovu 
Hessenwaldschule, během jejíž 
návštěvy se Češi dozvěděli mnohé 
o systému vzdělávání v Německu, 
nebo se vypravila na výlet do Frank-

furtu nad Mohanem. Jednota bratr-
ská navázala spolupráci se zdejší 
evangelickou farností a vrcholem 
několikadenního programu byl kon-
cert na počest kulatého výročí spo-
lupráce.

Závěrečný večer však nepatřil 
jen Erzhausenu a Mnichovu Hradi-
šti. Oslav se totiž účastnilo rovněž 
italské Figline e Incisa, které má jak 
Erzhausen, tak naše město taktéž 

Zvonky se v Erzhausenu dočkaly aplausu vestoje
Velikonoce strávil dětský pěvecký 
sbor Zvonky zcela netradičně. Ve 
čtvrtek 13. dubna jsme se vydali 
směr SRN s cílem Erzhausen. Část 
dětí už věděla, co je čeká, protože 
v Erhausenu už byly před třemi lety, 
a těšily se, že se znovu setkají se 
svými „rodiči“, u kterých tehdy byly 
ubytovaní. Ti mladší se trochu obá-
vali, jak pobyt v cizině zvládnou, ale 
brzy se ukázalo, že úplně zbytečně. 

Po devítihodinové cestě jsme 
konečně dorazili před kulturní dům 
v Erzhausenu, kde už na nás čekali 
němečtí rodiče, aby si „rozebrali“ 
děti a ubytovali je ve svých domo-

vech. Tím to všechno začalo. Násle-
dovaly tři dny plné zážitků, na jejichž 
popsání by nestačil celý Kamelot. 

Navštívili jsme důl Grube Me-
ssel nazývaný „paleontologickými 
Pompejemi“, přírodní památku 
zapsanou do světového dědictví 
UNESCO, v Darmstadtu jsme si 
zanakupovali v obchodním domě, 
v Erzhausenu se tradičně vyfotili  
u směrovky „Mnichovo Hradiště 620 
km“, na tenisových kurtech jsme hle-
dali sladkosti poschovávané veliko-
nočním zajíčkem, zkoušeli jsme také 
koncertní program v mateřské škole, 
koncertovali v Pfungstadtu, poveče-

řeli společně s německým sborem  
a italským orchestrem a hlavně po-
řád a všude zpívali a zpívali.

Ale nejdůležitější byl sobotní 
slavnostní koncert na oslavu výročí 
20 let partnerství Erzhausenu a Mni-
chova Hradiště a desetiletého výročí 
přátelství Erzhausenu a italského 
města Figline e Incisa. V rámci to-
hoto koncertu jsme vystoupili s více 
než půlhodinovým programem. Děti 
se na něj poctivě připravovaly už 
doma, ale skvělá atmosféra, přítom-
nost jejich „rodičů“, kteří jim drželi 
palce a neustále je povzbuzovali,  
a představitelů všech tří partner-

ských měst, je vyburcovala opravdu 
ke skvělému výkonu. Dočkaly se 
potlesku vestoje nejen na konci, ale  
i několikrát během vystoupení. 

Během podepisování smlouvy  
o partnerství zaznělo z úst starostů 
mnoho o budoucích přátelstvích  
a my měli radost, že to vše již třetím 
rokem v praxi naplňujeme. 

Návštěva Erzhausenu se zkrát-
ka povedla. A my se už teď těšíme 
na další setkání s našimi německými 
přáteli, ke kterému dojde v říjnu.

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

Rozšíření školek: přijdou kvůli ministerstvu desítky hodin práce vniveč?
Jedním z palčivých problémů města, 
který komplikuje život řadě rodičů, je 
nedostatečná kapacita mateřských 
škol. Situace je ovšem podobná 
jako v řadě dalších větších i men-
ších měst. Informace z ministerstva 
pro místní rozvoj, že v říjnu 2016  
a v červnu 2017 bude v rámci Inte-
grovaného regionálního operačního 
programu vypsáno po jedné výzvě 
právě na „podporu infrastruktury pro 
předškolní vzdělávání a infrastruk-
tury základních škol“, proto byla na 
řadě radnic zdrojem radosti. Ne však 

na dlouho.
Vedení města se rozhodlo, že 

je třeba napnout síly a zúčastnit 
se obou výzev – na rozšíření pře-
ce čeká jak školka v Mírová, tak v 
Jaselské ulici. Následovaly desítky 
hodin práce, vypracování veškeré 
potřebné dokumentace a v říjnu 
také podání první žádosti. Následně 
však z ministerstva dorazily špatné 
zprávy – zájem byl už v první vlně 
tak velký, že druhá výzva vypsána 
nebude.

„Rozhodl jsem se, že něco ta-

kového nemůžeme akceptovat a 
oslovil zhruba 400 středočeských 
starostů. Desítky se jich ozvaly 
nazpátek. Vybrali jsme asi dvacet 
reakcí a s průvodním dopisem je 
zaslali jak na ministerstvo školství, 
tak na ministerstvo pro místní roz-
voj s žádostí o přerozdělení peněz 
z výzev, které nebývají vyčerpány,“ 
popisuje akci, kterou vyprovokovalo 
právě Mnichovo Hradiště, starosta 
Ondřej Lochman. V dopise zazněla 
především výtka, že ministerstvo 
svým rozhodnutím neumožňuje roz-

víjet sektor vzdělávání strategcky  
a že zrušení druhé výzvy degradu-
je v mnoha případech dobrovolnou 
práci všech, kteří se podílejí na 
tvorbě místních akčních plánů vzdě-
lávání.

Požadavek starostů podpořila 
i ministryně školství Kateřina Vala-
chová, která ministryni Karle Šlech-
tové doporučila zrušení druhé výzvy 
ještě přehodnotit. Do věci se aktivně 
vložil i Svaz měst a obcí.

Na schůzce s náměstkem mi-
nistryně pro místní rozvoj Zdeňkem 

Semorádem, kterou absolvoval On-
dřej Lochman, zaznělo, že minister-
stvo nyní navýší fondy pro školy a o 
přealokování financí na školky bude 
jednat s EU. To znamená, že další 
finance budou uvolněny až v letech 
2019 či 2020.

A výsledek? Mnichovo Hradiště 
se svou první výzvou na rekonstrukci 
a rozšíření Mateřské školy Jaselská 
uspělo a získá z evropských fondů 
na tento projekt 14,5 milionu korun. 
Na rozšíření Mateřské školy Mírová 
však žádalo o dalších 10 milionů, 

jejichž přidělení je optikou rodičů  
v příliš vzdálené budoucnosti. I měs-
tu tato překážka narušuje harmono-
gram investičních akcí.

„Celá věc nás těší o to méně, 
že Mnichovo Hradiště je spádovou 
obcí, jejíž školky využívají i rodiny  
z okolí. Na druhou stranu tato zále-
žitost dokazuje, že i starosta z malé-
ho města může nastartovat změny, 
které mají zásadní dopad,“ dodává 
Ondřej Lochman.
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Na konci března bylo s podporou města Mnichova Hradiště vysázeno 60 kusů ovocných stromů, jabloní, hrušní, třešní, slivoní a renklód. Sešlo se zhruba 
patnáct brigádníků, kteří nejprve vybírali vhodná místa a následně čile sázeli stromy do alejí k Horce a k bývalé škole (obě byly vloni prořezány a 
vyčištěny), na cestu z Dobré Vody do Lhotic a dvě třešně byly umístěny na náves. Stromky mají ochranu proti okusu zvěří a jsou pravidelně zalévány, tak 
doufejme, že budou růst a plodit k radosti místních i přespolních výletníků. Autor: Osadní výbor Lhotice

SÁZENÍ OVOCNÝCH STROMŮ V ALEJÍCH U LHOTIC

Termíny setkání
16. 5. od 17:00 – Dobrá Voda

16. 5. od 19:00 – Lhotice
23. 5. od 17:00 – Olšina
23. 5. od 19:00 – Veselá
29. 5. od 19:00 – Kruhy
31. 5. od 17:00 – Podolí

31. 5. od 19:00 – Sychrov
  

Vedení města se setká  
s občany místních částí
V druhé půli května proběhnou  
ve vesnicích, jež jsou místními část-
mi  Hradiště, veřejná setkání občanů 
a zástupců města. Kromě starosty, 
místostarosty či radních se setkání 
zúčastní i členové osadních výborů 
a zástupci městského úřadu i dal-
ších městských organizací. 

Občané se budou moci sezná-
mit s tím, co se v uplynulém roce ve 
vesnicích povedlo opravit či vybudo-
vat, co se aktuálně řeší i jaké jsou 
záměry do budoucna. Prostor bude 
i pro dotazy a podněty občanů. Pro 
účastníky setkání bude připraveno 
drobné pohoštění.

Konkrétní časy a místa setká-
ní včas zveřejníme na plakátech, 
letácích i prostřednictvím místního 

rozhlasu. Až na léto si budou muset 
počkat obyvatelé Hoškovic a Dnebo-
hu– jejich prostory pro setkávání 
(hoškovická hasičská zbrojnice a 
dnebožské dětské hřiště) jsou totiž 
právě v rekonstrukci.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník města

Kofola slibuje, že po letech ztiší provoz
...dokončení z titulní strany

Hlavní sezóna v Kofole trvá od 
dubna do srpna. V tomto období 
tedy specializovaná firma provede 
sérii měření a připraví pro vedení 
společnosti materiál, na základě kte-
rého bude rozhodnuto o konkrétních 
opatřeních. Vlastní měření hlučnosti 
jednotlivých linek už od dubna běží 
a probíhat bude i v květnu, v červnu 
se budou získaná data zpracovávat 
a v červenci navrhne vedení továrny 
představenstvu společnosti řešení.

Jak v následné diskuzi kon-
statoval Vladimír Mikeš, obyvatel 

Nezvalovy ulice, který za omezení 
hlučnosti zejména nočního provozu 
Kofoly bojuje už řadu let, k překračo-
vání limitů dochází už od roku 2012  
a kvůli akustickému smogu trpí ně-
kteří obyvatelé zdravotními problé-
my.

„Já nastupuji do nemocnice, 
protože ztrácím sluch na pravém 
uchu. Je to důsledek chronické-
ho dráždění. S kolegou jsme tady 
absolvovali řadu jednání. Nejsme 
žádní pitomci, přicházeli jsme vždy 
s konkrétními podklady a dopadlo to 
tak, že mi hrozí ohluchnutí na jedno 
ucho,“ přidala další obyvatelka ne-

daleké ulice.
Vlastní provoz výrobních linek 

však není jediným zdrojem hluku. 
Tím druhým je nákladní doprava. 
Kamiony závod obsluhují ve dne 
i v noci a stává se, že řidiči na pří-
jezdové komunikaci nechávají své 
vozy stát s nastartovanými motory. 
I na tento problém se společnost 
podle Teichmanna zaměří a pokusí 
se naplánovat logistická okna tak, 
aby kamiony obyvatele obtěžovaly 
co nejméně – aby přijely, naložily či 
vyložily a v co nejkratší době opět 
odjely.

„V roce 2008 firma v projektové 

dokumentaci při rozšiřování závodu 
uvedla, že vybuduje novou komuni-
kaci napojenou přímo na silnici na 
Mimoň. Za devět let ale vůbec nic 
neudělala,“ uvedl městský zastupitel 
a rovněž obyvatel postižené lokality 
Aleš Jirásek.

Starosta Ondřej Lochman na 
závěr vyzval, aby Kofola obyvate-
le Mnichova Hradiště informovala  
o postupu v tomto ožehavém tématu 
a aby je, jakmile to bude možné, se-
známila s harmonogramem jednotli-
vých opatření.

Redakce

Závěr projektu zavedl Veseláky do španělského Fontaa
Ve dnech 16. až 23. února se díky 
projektu Story of me v rámci progra-
mu Erasmus plus uskutečnila cesta 
obyvatel Veselé do partnerské obce 
Fontao ležící ve španělské provincii 
Galicie.

Spolupráce mezi obcemi Ve-
selá/Mnichovo Hradiště (ČR), Fon-
tao (Španělsko/Galicie) a Dobkow 
(Polsko) funguje díky projektům 
dlouhodobé sousedské spolupráce 
a projektům vzdělávání mládeže  
a dospělých již od roku 2012.  
V dubnu 2016 se účastníci projektu 
Story of me ze všech tří obcí sešli 
v polském Dobkowě, v září 2016 ve 
Veselé a nyní byla podniknuta závě-
rečná cesta do galicijského Fontaa.

Důležitou součástí setkání ve 
Fontau bylo poznávání a sdílení 
způsobů, jakými sousedé z Fontaa, 
Veselé a Dobkowa pracují s místní-
mi příběhy a orální historií. V tomto 
duchu byl připraven také program.

Účastníci projektu ze všech tří 
zemí zavzpomínali na hry, které hrá-
vali v mládí, jako je například skáká-
ní gumy, přebíraná, skákání panáka, 
švihadlo nebo alternativy hry Chodí 
pešek okolo. Seznámili se s místní 
hudební tradicí a muzicírovali s po-
mocí obyčejných předmětů využí-
vaných většinou v kuchyni. Naučili 
se ovládat kameru a nahrát video  
s krátkou výpovědí každého účast-
níka o sobě nebo o dojmech spoje-
ných s účastí v projektu. V domác-
nostech obyvatel Fontaa společnými 
silami připravovali masopustní slad-
kosti pro pohoštění účastníků míst-
ního masopustního průvodu. Vyrá-
běli také doplňky pro nadcházející 
karneval v Merze. Navštívili místní 
školu, kde s dětmi sdíleli svoje zku-
šenosti s masopustem, a následně 
je obdarovali drobnými dárky. V kar-

nevalových převlecích se aktivně zú-
častnili tradičního karnevalu v Merze 
proslulého díky generálům z Ulla 
(generálové na koních s helmami s 
pestrými chocholy z pavího a pštro-
sího peří reagující prostřednictvím 
satirických dialogů na události uply-
nulého roku). A neposlední výzvou 
pro účastníky projektu byla práce na 
počítači. Úkolem účastníků projektu 
bylo utřídit nashromážděný fotoma-
teriál do tematických skupin Lidé, 
Příroda, Krása, Aktivity a Cesta.

S velkým nadšením se setka-
la návštěva rodinné dílny v Merze 
s více než stoletou tradicí, kde už 
čtvrtá generace rodiny Ferro vyrábí 
koženou obuv s dřevěnou podráž-
kou zvanou „zoco“ a různé další 

kožené doplňky jako kabelky, peně-
ženky, náramky, přívěšky na krk a na 
klíčky… Díky této návštěvě jsme se 
seznámili s místními nositeli tradic  
a poznali důležitý místní výrobek 
dnes už věhlasem překračující hra-
nice regionu.

Účastníci se také prošli maleb-
nou „Stezkou sedmi pramenů“. Ta 
vede okolím Fontaa, místy, kde jsou 
dnes již téměř zapomenuté prameny. 
Obnovena byla hlavně svépomocí 
místních a částečně z peněz Evrop-
ské unie čerpaných díky partnerství 
všech tří obcí. V budoucnu by místní 
rádi k pramenům umístili také infor-
mační panely, kde by byly zazname-
nány místní příběhy a zajímavosti.
Ve Veselé je podobnou alternativou 

naučná stezka Živá paměť veselská 
(www.zivapamet-vesela.cz). 

Poslední večer v Merze nám 
zpříjemnila hudební skupina Sons 
da Mina hrající za doprovodu dud 
a tamburín tradiční galicijské lidové 
písně. Setkání s ní bylo velmi vřelé, 
neboť po uplynulé tři roky byli členo-
vé této kapely nedílnou součástí ve-
selského masopustu, kde svojí hud-
bou doprovázeli masopustní průvod.

Odpoledne před nadcházejícím 
loučením a odletem zpět do vlasti 
jsme strávili v Santiagu de Com-
postela, správním středisku celé 
Galicie a proslulém poutním místě, 
kam směřují kroky všech poutníků 
na Svatojakubské cestě. Prožili jsme 
zde poslední společné okamžiky po-
malu končícího, pro všechny zúčast-
něné nesmírně přínosného projektu. 
V jeho průběhu se účastníci učili jak 
zaznamenávat a uchovávat vzpo-
mínky pro budoucí generace, které 
jsou tak důležité pro jednotlivce i pro 
lepší porozumění a poznání příběhů 
a historie míst, ve kterých žijeme.

Dana Lamačová

Muzicírování. Foto: 2x D. Sedláková Tradiční karneval v Merze.

Projekt Story of me spojil Veselou, Dobkow a Fontao přátelstvím. Foto: Robert Maciag

Nominujte mladé lidi ve 
svém okolí na cenu města
Na únorovém plesu města jsme již 
podruhé ocenili významné osobnos-
ti za celoživotní přínos pro Mnichovo 
Hradiště. Ocenění si však zaslouží i 
mladí lidé, kteří dobré jméno města 
teprve začínají šířit. Možná o to víc, 
že pro ně může být motivací pro dal-
ší práci. Do konce května přijímáme 
nominace na Cenu města pro mlá-
dež. Ocenění bychom rádi předali 
během sousedské slavnosti v sobo-
tu 16. září.

Návrh na udělení ceny mohou 
podat zástupci hradišťských škol i 
dalších organizací, které pracují s 
mládeží. Nominovat ale může každý 
občan města. Pokud tedy ve svém 
okolí znáte někoho, kdo si oceně-
ní zaslouží, neváhejte a dejte nám 
o něm vědět. Ocenění se uděluje 
za výjimečné studijní výsledky, mi-
mořádné úspěchy ve sportovních 
i jiných soutěžích, ale také za sou-
stavnou společensky prospěšnou 

činnost nebo mimořádný jednorá-
zový čin

Nominováni mohou být žáci a 
studenti mnichovohradišťských škol 
(i v případě, že nejsou obyvateli 
Mnichova Hradiště) i všichni ostatní 
mladiství z Mnichova Hradiště, kteří 
ještě nedovršili 18 let. Nominována 
může být i skupina lidí. Ocenění ob-
drží diplom a věcný dar přiměřený 
věku a typu aktivity, za níž byl lau-
reát oceněn.

Nominace se podávají písemně 
na podatelnu městského úřadu (poš-
tou, osobně či e-mailem) do konce 
května na předepsaném formuláři, 
který je ke stažení na webových 
stránkách města. Na webu, v sekci 
Cena města, najdete jak podrobné 
podmínky nominování, tak oceňo-
vání.

Ondřej Šindelář,
projektový pracovník města

Milovníkům dechovky  
zahraje Turnovanka
Sliby se mají plnit nejen o Váno-
cích: V září vyslyšel starosta Ondřej 
Lochman ze zaplněného hlediště 
divadla před koncertem Krajanky 
s Josefem Zímou prosbu mnoha 
diváků, aby se dechovka objevova-
la v Hradišti častěji, nejlépe hned 
dvakrát ročně. V úterý 13. června 
tak dojde po devíti měsících na další 
svátek jejích příznivců.

Tentokrát se do Hradiště chystá 
kapela Turnovanka. Hrát bude v sále 
Klubu, aby bylo možné se nejen za-
poslouchat, ale také si zatančit a ob-
čerstvit se přímo během hudebního 
podvečera, jehož program se spustí 
v 17 hodin. K dispozici budou zdar-
ma voda a horké nápoje, za poplatek 

pak pivo a víno.  
Akce byla finančně podpořena 

městem Mnichovo Hradiště. Kromě 
základních nápojů je tak zdarma 
i vstupné. Vzhledem k omezené 
kapacitě sálu však doporučujeme, 
abyste si své bezplatné vstupenky 
zajistili v kanceláři Klubu včas.

Už nyní se hledá vhodný pod-
zimní termín na další hostování dob-
ré dechovky ve městě. Na podzim se 
tento hudební žánr blízký především 
seniorům znovu vrátí do divadla, aby 
se z jejího poslechu mohl radovat co 
největší počet posluchačů.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

V lesoparku jsou místa 
pro lavičky již připravená
Už v březnu byla v rámci úprav le-
soparku provedena probírka stromů 
zasahujících do tras cest určených 
k opravě i v jejich okolí. Začátkem 
dubna bylo staveniště předáno firl-
mě Saturn služby, která v kultivaci 
náletových dřevin a keřů pokračova-
la. Rovněž byly vybourány a zlikvido-
vány staré opěrné zídky a nefunkční 
prvky v okolí opravovaných pěšin.

V druhé polovině měsíce pak 
již byla zahájena konstruktivnější 

část projektu. Proběhly hrubé te-
rénní úpravy pěšin a byly již také 
vyznačeny plochy pro umístění šesti 
laviček, pro které byly v posledním 
dubnovém týdnu vybudovány drob-
né zálivy.

Na konci měsíce deštivé počasí 
práce pozastavilo. Pokračovat bu-
dou po opětovném zlepšení klimatic-
kých podmínek.

Redakce
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Velmi netradiční, spíš prozaickou než dramatickou formu měla černá 
komedie Midsummer skotského autora Davida Greiga, se kterou přijelo  
v pondělí 27. března Divadlo v Řeznické: Postavy v ní posouvají děj popi-
sem svého jednání, kdy o sobě mluví ve třetí osobě. Jen pomyslná přímá 
řeč se tu odehrává ve skutečně divadelně působících dialozích. Diváci 
měli vzácnou příležitost vidět po boku Ondřeje Kavana, který v Hradišti 
hostoval již v únoru v představení Na hlavu, znamenitou Jitku Ježkovou, 
která se výrazně častěji než na divadelních prknech pohybuje v dabingu. 
Kromě nasazení herců a kytaristy zaslouží vyzdvihnout scénář, který měl, 
peprným vulgarismům navzdory, velké, v moderním divadle už málokdy 
slýchané literární kvality. Osvěžením bylo také smysluplné zapojení pro-
jekce do jinak funkční a jednoduché scénografie. Foto: Jiří Senohrábek

Příznačný název mělo divadelní představení Commedia finita, které  
v pondělí 3. dubna uzavřelo abonentní cyklus 2017/2018. Prostřednictvím 
výpovědí čtyř dam, které byly dlouhodobě nablízku Emě Destinnové, 
získal divák plastický obrázek o tom, s jakou nízkostí se musela potýkat 
doma v Čechách tato věhlasná světová pěvkyně, a zároveň nahlédl do 
jejího soukromí a poznal zákulisí její kariéry.  Hra Viktorie Hradské vznikla 
už v polovině 80. let, aktuálně ji oživilo Divadlo Viola. V této inscenaci hrají 
žárlivou hudební pedagožku Dana Černá, uštěpačnou domácí uklízečku 
Destinnové Jana Synková, falešnou přítelkyni na úrovni Daniela Kolářová 
a mladou frivolní komornou Máša Málková. Pohřeb pěvkyně byl rámcem 
této stále aktuální hry o tom, jak malí pomlouvají ty, kteří je převyšují. Šlo  
o důstojné rozloučení s abonentní sezónou. Foto: Jiří Senohrábek

Slovy nadšení nešetřilo 41 diváků, kteří se spolu s Kateřinou Dvořákovou 
a Ladislavem Bezděkem vydali 4. dubna v kině po stopách jejich České 
expedice kolem světa. Málokomu se po smršti povídaní protkaného vti-
pem, energií a partnerskou souhrou chtělo věřit, že proseděl v kině takřka 
tři hodiny. Výprava v oranžové škodovce vedla přesně přes 50 zemí pěti 
kontinentů. Už v úterý 9. května vás v dalším cestovatelském večeru za-
vedeme do Sýrie. Jistě bude užitečné doplnit si informace o zemi, o níž se 
aktuálně hodně mluví ve zpravodajských pořadech. Foto: Pavel Skalský

Nejen temperamentní hudební zážitek, ale především lidsky velmi příjem-
nou předehru velikonočních svátků připravili na Zelený čtvrtek 13. dub-
na operní pěvci Jana a Miloš Horákovi posluchačům Kruhu přátel hudby 
v městském divadle. Druhá polovina večera, která přišla po klasických 
mozartovských či Verdiho áriích, se stala nečekaně také oslavou bás-
nického talentu ostravského barda Jaromíra Nohavici. Právě on přeložil 
nedávno po několika jiných slavných operách také Rossiniho Lazebníka 
sevillského, z něhož ve druhé půli zaznělo pět árií. Největší úspěch za-
znamenalo sólo Bartola, které se ve své vrcholné části odvíjí v doslova 
raketovém tempu mluvy. Hradišťané slyšeli italské árie v českém přebás-
nění dříve než publikum ostravské opery, kde bude mít Lazebník sevillský  
s Nohavicovým autorským vkladem premiéru v červnu. Dva publikem vy-
nucené přídavky už byly vysloveně z repertoáru Jarka Nohavici. Horákovi 
jimi prokázali, že milují dobrou hudbu napříč žánry. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Ústředním tématem nadcházející divadelní 
abonentní sezóny bude žena
Dubnové představení Divadla Viola 
s příznačným názvem Commedia 
finita uzavřelo program abonentní 
sezóny 2016/2017. Celý květen mají 
stávající předplatitelé na rozmyšle-
nou, zda si prodlouží svoji abonent-
ku. Na uvolněná místa přijímáme už 
během května nové rezervace. Zda 
na nové diváky abonentka zbyla, se 
dozvíte už během června. U nových 
zájemců doporučujeme co nejrych-
lejší odezvu, volných míst nebude 
nazbyt.

Sezóna startující v září bude 
zasvěcena ženě. Ženy budou hlav-
ními protagonistkami většiny her 
na repertoáru nadcházející sezóny 
2017/2018, ženy budou také té-
matem většiny divadelních večerů. 
Prostě se to tak sešlo a vyplynulo 
ze situace. Dle našeho soudu půjde  
o momentálně nejzajímavější kusy  
z českého divadelního dění na ma-
lých scénách, jež mají v Mnichově 
Hradišti vhodné podmínky pro hos-
tování. Možná to souvisí s tím, že  
ješitnější a soutěživější muži po-
třebují ke svým hrám obvykle větší 
hřiště…

Tahle konstelace by ale mohla 
vyhovovat divákům bez rozdílu po-
hlaví: Ženy, které jsou ostatně nejen 
v našem divadle většinovým publi-
kem, tu najdou svá témata, muže pak 
k jevišti magnetizuje ženský půvab. 

Přivítáme Ivanu Chýlkovou, Micha-
elu Badinkovou, Alenu Mihulovou, 
Annu Šiškovou, Janu Strykovou, 
Dianu Mórovou, Báru Seidlovou, 
Bereniku Kohoutovou, Šárku Vaculí-
kovou, Petru Nesvačilovou nebo Klá-
ru Cibulkovou, jež je s ohledem na 
to, že v Mnichově Hradišti vystoupí 
již třetí sezónu v řadě, momentální 
místní hereckou rekordmankou. Jed-
nu z těchto dam přivítáme opravdu 
s bezmeznou radostí: Připadá nám 
trochu jako sen, že tenhle cyklus 
uvede představením Mezi nebem  
a ženou Diana Mórová, pro mnohé 
v posledních letech největší hvězda 
slovenského herectví, dlouhole-
tá členka Slovenského národního 
divadla. Tuto dámu znáte nejspíš  
z lavice porotců televizní show Čes-
ko Slovensko má talent.

Muže pochopitelně tak úpl-
ně nevytěsníme. Bez konfronta-
ce mužského a ženského živlu 
to v životě obecně nejde. A tak v 

září bude již zmíněná slovenská 
diva Diana Mórová řešit s Marti-
nem Trnavským proměny vztahu 
muže a ženy s přibývajícími lety.  
V prosinci budou herecky význam-
nými vrcholy Manželského čtyř-
úhelníku také smíšek Martin Kraus 
a všestranný herec s muzikálovou 
průpravou Daniel Rous. V lednu 
doplní ryze dámské, velmi osobité 
brněnské trio v představení Vepřo, 
knedlo, zelo Josef Polášek. V břez-
nu zastihnete Šárku Vaculíkovou, 
když bude řešit muže krátce před 
svatbou své postavy ve hře Milena 
má problém, byť se na scéně fyzicky 
žádný ženich neobjeví, protože pů-
jde o žánr divadla jednoho herce. V 
dubnu už ale bude Čtyřem sestrám 
na čele s Ivanou Chýlkovou sekun-
dovat Roman Štabrňák. 

A nakonec si nechám jedno 
představení, které jde zcela proti 
pojícímu trendu očekávané sezóny: 
Svátek 17. listopadu oslavíme v jeho 

předvečer představením Švandova 
divadla s názvem Země Lhostej-
nost. Jde o muzicírující a umělecky 
nesmírně hodnotnou připomínkou 
složité osobnosti písničkáře Karla 
Kryla, klíčové postavy listopadových 
událostí v roce 1989.

Na závěr pár nejdůležitějších 
technických informací: Hrajeme 
vždy v pracovních dnech. Cena abo-
nentky opravňující k návštěvě osmi 
představení činí 2 400 Kč. Abonent-
ní karta je přenosná. V případě, že 
vám některé z představení časově 
nevyhovuje nebo předem nenapl-
ňuje vaše očekávání, můžete po-
skytnout abonentku na daný večer 
příbuznému či známému, který má 
čas, nebo jehož vkusu bude titul vy-
hovovat lépe. 

Zájem o abonentku projevte na 
e-mailu iva.sulcova@mnhradiste.cz 
nebo při osobní návštěvě kanceláře 
Klubu kdykoli v pracovních dnech od 
9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Zde 
také obdržíte detailní brožuru k ce-
lému abonentnímu cyklu, opatřenou 
vždy několika fotografiemi ke každé 
inscenaci.

Tak tedy skvělé zážitky a hez-
kou zábavu při hrách převážně  
o ženách, se ženami a po boku žen! 

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Legendární Čtyřlístek v městské knihovně
V pátek večer 31. března se  
u knihovny začali scházet neobvyklí 
návštěvníci. Naše knihovna se i le-
tos zapojila do celostátní akce Noc 
s Andersenem, která byla tentokrát 
věnována komiksu Čtyřlístek. Pro 
tento večer a noc se prostory knihov-
ny přeměnily v Třeskoprsky – sídlo 
hrdinů oblíbeného komiksu.

Dvacet malých účastníků tohoto 
dobrodružství se hned po přícho-
du stalo jedním z hrdinů Čtyřlístku,  
a tak vznikla skupina Fifinek, Bobí-
ků, Pinďů a Myšpulínů. Od této chví-
le už děti bojovaly za svůj tým a na 
velké mapě dobrodružného putování 
se snažily dostat z Mnichova Hradi-
ště až do Třeskoprsk – cíle cesty a 
sídla Čtyřlístku. Jako první úkol děti 
musely vybarvit a pojmenovat svoji 
postavičku, kterou pak mohly lepit 
na jednotlivé úseky cesty na mapě. 
Aby mohly dojít do Třeskoprsk, mu-

sely splnit pět úkolů a na mapě projít 
hrad Bezzub, Myší ostrov, Kočičí 
ostrov a Skálu Ležící Dědek. Záro-
veň si musely jednotlivé úkoly najít 
poschovávané v knihovně, a to byl 
často velký oříšek. Ale vždycky se 

našel v každé skupině nějaký dobrý 
vyhledávač a úkol pro svoji skupi-
nu objevil. Děti musely vyluštit obří 
křížovku, ve které prokazovaly svoji 
znalost knih, složit čtyřlístkové pu-
zzle, najít deset rozdílů na obrázku 

se Čtyřlístkem, vymyslet a vyrobit 
koláž nebo komiks s postavičkami 
Čtyřlístku, projít tajemnou stezku 
odvahy v podzemí a sehrát se svojí 
skupinou krátkou scénku v maskách 
Čtyřlístku. 

Po splnění všech úkolů si děti 
vybraly místo na spaní, rozložily si 
mezi regály s knihami karimatky 
a ještě před spaním přišel na řadu 
každoroční velmi oblíbený úkol: děti 
svým kamarádům představovaly své 
oblíbené knihy. Pak už se uložily do 
svých spacáků, v knihovně se zhas-
lo a kolem půlnoci už unavené děti 
usínaly.

Ráno děti posnídaly dobroty, 
které upekly ochotné maminky,  
a pak už si pro děti začali přicházet 
zvědaví rodiče.

Jana Jedličková,
městská knihovna

SKOŘÁPKA
16. října 2017

Manželka nejvlivnějšího podni-
katele ve městě, jehož bohatství 
leze všem krkem, se schová před 
deštěm do knihovny, spravované 
hodně zapšklou starou pannou. 
Jak dopadne tohle náhodné se-
tkání dvou zcela odlišných žen? 
A bylo vůbec náhodné? Nejdo-
jemnější komedie současné 
divadelní Prahy s Alenou Mihulo-
vou a Petrou Nesvačilovou.
Režie: Pavel Ondruch. Divadlo 
Ungelt Praha

MEZI NEBEM A ŽENOU
25. září 2017

Jeden rok coby symbol vývoje 
vztahu mezi mužem a ženou. 
Martin Trnavský a Diana Mórová, 
současná první dáma slovenské-
ho divadla, jako čerstvě zamilo-
vaní milenci, rozhádaní manželé 
i staříci uléhající bok po boku ke 
spánku, který už možná bude 
věčný. Komedii plnou převleků 
uvádí Divadelní spolek Frída 
Praha – Brno.
Režie: Dodo Gombár. Divadelní 
spolek Frída Praha – Brno

MANŽELSKÝ 
ČTYŘÚHELNÍK

18. prosince 2017
Netradiční silvestrovská výměna 
manželů. Michaela Badinková 
bude žít na zkoušku s Danielem 
Rousem, Martin Kraus bude 
zkoumat výhody soužití se starší 
partnerkou Danou Homolovou. 
Předvánoční představení s di-
váckým překvapením, které se 
rozhodně nedá prozradit pře-
dem. 
Režie: Jakub Zindulka. Fanny 
Agentura Praha

ZEMĚ LHOSTEJNOST
16. listopadu 2017

Oslava výročí 17. listopadu v po-
době hudebně dramatické připo-
mínky kontroverzního písničkáře, 
básníka a vizionáře Karla Kryla, 
jednoho ze symbolů sametové 
revoluce. S umělecky hodnotnou 
koláží přijíždí Švandovo divadlo 
Praha a jeho herci Klára Cibul-
ková, Miroslav Hruška, Jan Holík 
aj.
Režie: Dodo Gombár. Karel Kryl, 
Dodo Gombár, Libor Vodička. 
Švandovo divadlo Praha

VEPŘO, KNEDLO, ZELO
15. ledna 2018

Žijí na venkově, kravín hned za 
domem. Rády by ale zářily ve 
velkém světě. Ola je zklamaná 
životem, Irča je naopak plná 
nadějí, byť patrně planých. A Ma-
ruška – jak to jen říci… Je prostě 
trochu opožděná. A do toho ještě 
ten Pepan. Bára Seidlová (Lot-
rando a Zubejda), Josef Polášek 
ad. v novodobé komedii a´ la Tři 
sestry po česku. 
Režie: Kolektiv. Uvádí Divadlo 
MALÉhRY Brno

MILENA MÁ PROBLÉM
12. března 2018

One woman show Šárky Va-
culíkové, která je jak autorkou 
této inscenace, tak její jedinou 
protagonistkou, se odehrává jen 
pár hodin předtím, než si mla-
dá dáma oblékne bílé svatební 
šaty a řekne vyvolenému své 
ano. Bude to vstupenka do ráje, 
nebo cesta do záhuby lemovaná 
věčným utíráním záchodového 
prkénka? 
Režie: Šárka Vaculíková. Divadlo 
v Celetné Praha

SMLUVNÍ VZTAHY
5. února 2018

Černá komedie od kancelářské-
ho stolu, odkud by neodbytná 
personalistka firmy ráda pronikla 
co nejhlouběji do hlavy, pocitů 
a potřeb zaměstnankyně. Otáz-
ky na tělo, které možná znáte 
z výběrových řízení, dovedené 
občas až do absurdity. Má za-
městnavatel právo lustrovat vám 
soukromí? Duel Dany Černé a 
Jany Strykové. 
Režie: Lída Engelová. Uvádí Di-
vadlo Viola Praha

ČTYŘI SESTRY
duben 2018

Ivana Chýlková, Anna Šišková, 
Jana Stryková a Berenika Ko-
houtová jako čtyři sestry vycho-
vávané čtyřmi různými matkami. 
Každá je tedy jiná. Většinou mají 
touhu jedna druhou zabít. Ale 
nakonec jakákoli rodina je pře-
ce jen lepší než rodina žádná. 
Komedie pražského Studia Dva 
s mimořádně atraktivním herec-
kým obsazením.
Režie: Patrik Hartl. Studio dva 
Praha.
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Ačkoli Milan Šteindler a David Vávra, zakladatelé Divadla Sklep, oslavili 
v posledních týdnech šedesátku, mají v sobě stále hravost nespoutaných 
kluků. Na Besídce 2017 se v Mnichově Hradišti představili s takřka ce-
lým ansámblem v úterý 18. dubna – první třeba v rolích fyzika či vzorně 
uklízejícího manžela, druhý pak ve vděčných úlohách gestapáka i opilce.  
A pozadu nezůstaly další hvězdy Sklepa: Jana Hanáková nejprve dojala 
v poetické hříčce spícího páru dvou chrápajících manželů a záhy pobavila 
ukázkou z knihy, kterou představila zcela beze slov a přitom jasně a vý-
stižně. Lenka Vychodilová se neztratila jako poučená zpívající máma tří 
dcer, na jejichž výchovu byla sama, Jiří Burda se pak nechal opečovávat 
takřka celým dámským souborem jako sultán v harému, aby si chvíli nato 
střihl roli arabského teroristy v televizní talentové show. Nezapomenutelné 
byly taneční spojováky ženské části souboru. A v závěru došlo na tradiční 
sklepácké objímání publika. Foto: Jiří Senohrábek

V pohádce nazvané Šapitó se v sobotu 22. dubna museli ředitel cirku-
su s pokladní vypořádat s problémem, kdy všichni účinkující naráz dali 
náhlou výpověď. A tak aby se představení nemuselo rušit, vypomohli na 
výzvu vedení cirkusu hned čtyři diváci z hlediště městského divadla. Je-
jich úkolem bylo rychle se naučit umění vzpěračů, klauna a hadí ženy. 
Do první řady si trochu neprozřetelně sedla rodina Šindelářových, jejíž 
všichni čtyři členové, rodiče i děti, ovšem projevili nejen učenlivost, ale 
i smysl pro humor. Maminka z této rodiny vznesla – po velkém nasazení 
během představení – v nadsázce dotaz, zda by celé rodině nemohlo být 
vráceno vstupné, když si víc než hlediště užila jeviště. S politováním jako 
pořadatelé konstatujeme, že na její žádost nebylo odpovězeno kladně. 
Rodina však získala volnou vstupenku na nejbližší další divadelní zážitek. 
Foto: Jiří Senohrábek

Sobotní pokračovací taneční kurzy v Sále Klubu se pomalu přehupují ke 
svému závěru. Taneční mistři Tereza Řípová a Martin Šimek přimíchali 
14 párům do deseti lekcí i tance, které se do kurzů střední úrovně pokro-
čilosti ještě obvykle nezařazují – jmenovitě třeba salsu, tango Argentina 
či charleston. V kurzu už se vyprofilovaly některé jasné talenty. Třeba pár 
Milan Smolík a Soňa Kanderálová (na snímku) začal nedávno navštěvovat 
zdejší klub TK Dance a v pronikání do tajů tance bude rozhodně chtít 
pokračovat dál. Foto: Jiří Senohrábek

Neobyčejně plodnou sezónu zažívají místní ochotníci, kteří v sobotu 22. 
dubna přišli již s letošní druhou premiérou. S Figueiredovým Velice podi-
vuhodným příběhem ctnostné ženy z Efezu DS Tyl výrazně bodoval již 
přesně před 35 lety. Do kostýmu boha Dia se po tak dlouhé pauze znovu 
oblékl tehdejší hlavní herec Josef Flanderka. Ale své další dvě role, které 
tehdy doplňovaly jeho jevištní výkon, už přenechal mladším kolegům Mar-
tinu Šulcovi a Janu Pekařovi a místo nich se za tehdejšího inscenátora 
Pavla Štěpána ujal režie. Herci si znovu vychutnávali některé satirické 
narážky na politiku, které byly i po letech přiléhavé, a s chutí se zabořili 
především do komické milostné zápletky, jejíž hlavní hrdinkou byla Kyn-
thia Ivy Flodrmanové. Foto: Jiří Senohrábek

Muzikál Smolíkovi rozchechtá zaručeně  
jak prvňáka, tak devadesátiletého dědu
Patrně jen jediný velký výpravný 
muzikál současné Prahy se vejde na 
jeviště malého hradišťského divadla. 
Ale naštěstí právě ten, který patří  
k nejžádanějším. Ve čtvrtek 25. květ-
na od 19 hodin se můžete těšit na 
velkou jízdu s rodinou Smolíkových. 
Tátou je v ní Bob Klepl, svéráznou 
matkou Eva Holubová. Dospívají-
cí děti Ládínka a Týnu hrají Václav 
Jílek, kterého znáte třeba ze seriá-
lu Ach, ty vraždy, a stále známější 
Jana Stryková, která se od příští 
sezóny stává členkou činohry Ná-
rodního divadla. 

Ta jízda vás dost možná za-
veze až do vesmíru. Jestli se tedy 
Ládínkovi podaří zprovoznit jeho 
raketu. Už vám to jistě dochází. Ten-
hle muzikál je inspirován kultovním 
maďarským animovaným seriálem, 
který si v osmdesátých letech našel 
mnoho mezigeneračních příznivců i 

u nás. A stejně jako seriál samotný, 
má i muzikál na jeho motivy, který se 
snaží na jevišti s živými herci oživit 
jeho kreslenou výtvarnou poetiku, 
šanci zaujmout všechny příznivce 
dobrodružství a ironického humoru, 
ať jim je pět nebo pětadevadesát. 

V programu Klubu nebylo po celou 
sezónu představení, které by bylo 
tak široce rodinné, jako právě tento 
muzikál.

Muzikál spojující činohru, zpěv 
a tanec ve velkou kostýmovou 
show patří pochopitelně k těm nej-

nákladnějším žánrům. Vstupenka 
vás přijde na 545 Kč, resp. na 495 
Kč v zadnějších řadách. I tak ale 
výrazně ušetříte oproti průměrné 
ceně vstupenky na toto představení 
na domovské scéně v centru Prahy, 
Studiu Dva na Václavském náměstí. 
O tom, že nevydáte ani korunu na 
dopravu, už ani nemluvě.

V čase redakční přípravy tohoto 
článku zbývalo ještě posledních se-
dmdesát vstupenek. Jestli chcete za-
žít – ideálně s celou širokou rodinou 
– vpravdě zábavný večer, postarejte 
se co nejdříve o to, aby se některé 
z posledních lístků dostaly včas do 
rukou právě vám. Pro všechny dal-
ší muzikály bude hradišťské divadlo  
v nejbližších letech patrně příliš 
malé.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Dny japonské kultury: poznáte 
shakuhachi, ochutnáte čaj
Pod poněkud záhadně znějícím jmé-
nem shakuhachi se skrývá japonská 
flétna. Na tento tradiční hudební 
nástroj zahraje ve čtvrtek 11. května 
od 19 hodin profesor HAMU Vlasti-
slav Matoušek. Nejen jeho nástroj, 
ale i interpret samotný se poněkud 
vymyká tradiční evropské představě  
o seriózním muzikantovi uhnízdě-
ném ve fraku – na Vlastislavu Ma-
touškovi je na první pohled viditelný 
jeho příklon k východoasijským filo-
zofiím a stylu života.

Spolu se svou dcerou Veronikou 
představí Matoušek také zhudebně-
nou japonskou poezii. Tento múzic-
ký večer jsme umístili do sálu Klubu. 
Především proto, abychom návštěv-
níkům pro podpoření orientální 
atmosféry mohli servírovat kvalitní 
japonský čaj. Předpokládáme, že 
nás divácky podrží především po-
sluchači koncertů Kruhu přátel hud-
by – už vzhledem k tomu, že jejich 
abonentní cyklus má mezi květnem 
a půlkou září přestávku.

V rámci Dnů japonské kultury 

můžete vidět již 4. května v 19 hodin 
divadelní představení Z deníku hra-
běnky M. se Zorou Jandovou v titulní 
roli skutečně žijící Japonky, která se 
na sklonku 19. století provdala za 
českého aristokrata. A na pondělí 
29. května od 17:30 hodin chystá 
Klub ve svých prostorách Dílnu ori-
gami, o níž přinášíme podrobnosti  
v samostatném článku.  

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Potvrzeno: Sousedská slavnost 
se v polovině září opět vrátí
V následujících měsících se na 
stránkách Kamelotu opět dozvíte 
o tom, jak se do letošního ročníku 
akce Zažít Hradiště jinak zapojit, 
nyní však přinášíme tu nejdůležitější 

informaci – přípravný výbor oznámil, 
že Sousedská slavnost se opět do 
města vrátí 16. září. Těšíte se?

Redakce

Jaro hereckých osobností zahájí Stanislav Zindulka
Od poloviny května do poloviny 
června připravil Klub pod titulem 
Jaro hereckých osobností 1. ročník 
přehlídky tří divadelních představe-
ní, v nichž hrají životní role ti největší 
čeští herci. Vstupenky můžete získat 
jak na celý cyklus, pak výhodněji, tak 
i na jednotlivá představení, v nichž 
postupně zazáří Stanislav Zindulka, 
Iva Janžurová a Simona Stašová.

Úvodní inscenace, Návštěvy  
u pana Greena, se odehraje v úterý 
16. května od 19 hodin. Titulní po-
stavu tu hraje již zmíněný Stanislav 
Zindulka. Zapomeňte na bodrého, 
vitálního seniora, který srší optimis-
mem a dobrou náladou – to je nej-
častější poloha rolí, které bývají to-
muto znamenitému herci svěřovány. 
V Návštěvách u pana Greena bude 
Zindulka nerudným starcem, s nímž 
byste opravdu velmi neradi trávili 
svůj volný čas, natož mu ještě poslu-

hovali. A to je právě úkol amerického 
mladíka, který si dle zámořských zá-
konů má formou práce ve prospěch 
poškozeného odpykat trest za chvíli 
své nepozornosti. S množícími se 
návštěvami se ti dva vzájemně po-
znávají stále blíž. Ale neznamená 
to, že by si nerudný domácí pouš-
těl mladíka blíž k tělu. Spíš je tváří 
v tvář jemu konfrontován s životní 
zkouškou, s níž ve svém pokročilém 
věku již nepočítal. Onoho mladíka 

tu hraje Daniel Tůma, který roli pře-
vzal po Matěji Hádkovi. Není bez 
zajímavosti, že inscenace vznikla 
pod taktovkou významného filmo-
vého režiséra Vladimíra Michálka 
(Zapomenuté světlo, Je třeba zabít 
Sekala), jenž pro divadlo pracuje jen 
velmi výjimečně.

Už 1. června navštíví diva-
dlo Božská Sarah – rozumějte Iva 
Janžurová, která se oblékne do 
kostýmu Sarah Bernhardt, patrně 

nejslavnější francouzské divadelní 
herečky všech dob. Půjde o herecky 
nesmírně kultivovaný duel s Igorem 
Orozovičem, kterého znají skalní 
návštěvníci hradišťského divadla 
z představení Kurtizána, kde hrál 
po boku Chantal Poullain a Reginy 
Rázlové. Ne nadarmo získala Iva 
Janžurová za roli v této hře, kde se 
bilancuje jeden velký nejen herecký, 
ale obecně ženský osud, nominaci 
na poslední Cenu Thálie. 

Do poloviny května máte stále 
ještě čas zakoupit si jak abonentku 
na všechna tři představení, tak i jed-
notlivé vstupenky. Volné abonentky 
a jednorázové vstupenky se už dají 
počítat jen na prstech, po většině 
lístků na tento cyklus se zaprášilo 
během pár desítek hodin.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Origami – zábava, nad kterou 
se mohou sejít děti i celá rodina
Květnové Dny japonské kultury vyvr-
cholí v pondělí 29. května od 17.30 
hodin ve vinárně Klubu Dílnou origa-
mi. Pokud jste snad o této příjemné, 
komorní místnosti nikdy neslyšeli, 
najdete ji v prvním poschodí budo-
vy Klubu na Masarykově náměstí, 
jen pár kroků od dveří do tanečního 
sálu.

Jistě není třeba vysvětlovat, že 
exotické slovo origami označuje na 
pohled velmi pěkné skládačky různé 
složitosti, od praktických a zdobných 
krabiček, až po tvary připomínající 
různá zvířata, květiny či jiné deko-
ry. Lektorky květnové dílny slibují, 
že byste po absolvovaném kurzu 
měli zaručeně ovládat dobře tvorbu 
dvou různých skládaček, které si 
pak budete při troše šikovnosti moci 
sestavit znovu kdykoli i bez pomoci 

zkušených školitelů.
V tento večer uvítáme v Klubu 

jak šikovné děti bez doprovodu do-
spělých či aktivní seniory, tak i celé 
rodiny. Právě v tom, že se sejde celá 
rodina nad příjemnou činností, shle-
dáváme největší smysl této akce. 
Vstupné činí 95 Kč.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Sokol přiletí místo března až 
v květnu, využijte druhé šance
Stand up comedy show Celebrity  
v podání populárního Ondřeje 
Sokola byla pro nemoc interpreta 
přesunuta z březnového termínu 
na 23. květen. Využijte nové příleži-
tosti – třeba se vám původní termín 
nehodil, nebo se o tomto programu 
dovídáte až nyní – a zakupte si vstu-
penky – několik jich je stále volných. 

Hraje se od 19:30 hodin  
v městském divadle. Ondřej Sokol, 

v současné době moderátor již tře-
tí řady televizní show Tvoje tvář má 
známý hlas, slibuje, že spolu s ním 
nahlédnete do soukromí konkrétních 
českých hvězd a hvězdiček. I když, 
jak známo, v žánru komedií na sto-
jáka nemůžete předem věřit vůbec 
ničemu…

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště
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Pan farář vyprávěl žákům 
o Velikonocích
Naši žáci se v rámci výuky setkávají 
v 7. a 9. ročníku s tématem nábožen-
ství, blíže se seznamují například se 
zvyky či svátky naší křesťanské kul-
tury, ale také kultur ostatních. Proto 
nás potěšilo, že jsme se s místním 
farářem Pavlem Machem domluvili 
na několika povídáních či přednáš-
kách, jež proběhly během prvního 
dubnového týdne v sedmi třídách 
převážně z druhého stupně.  

Za doprovodu prezentace plné 
zajímavých fotografií hovořil pan 
děkan s žáky na hodinách o jednotli-
vých dnech velikonočního týdne, se-

známil je s významem Velikonoc i se 
zvyky a symboly, které se k nim váží. 

Pro deváté ročníky si připravil 
povídání o náboženství jako tako-
vém. Učitel Jaroslav Vídeňský oce-
nil mimo jiné řadu fotografií z cesty 
pana děkana do Jeruzaléma, které 
byly navíc doplněny poutavým výkla-
dem. Čas byl samozřejmě vyhrazen 
i pro případné dotazy a diskuzi. 

Setkání obě strany hodnotily 
velmi pozitivně a my doufáme, že na 
něj brzy navážeme.   

                                                                                   
Učitelé ZŠ Studentská                                                                  

Žákyně 5. třídy triumfuje  
v alpských disciplínách
Rádi bychom vám představili Natálii 
Smolíkovou, malou obyvatelku Mni-
chova Hradiště, závodnici v alpském 
lyžování, respektive v obřím slalo-
mu, a žačku 5. třídy ZŠ Studentská.

Natálka nyní završila již svou 
pátou lyžařskou sezonu. Se zá-
vodním lyžováním začínala už jako 
dítě v mateřské škole, nejdříve jako 
členka oddílu Auto Škoda Mladá Bo-
leslav, který však po čtyřech letech 
opustila, aby následně pokračovala 
v oddílu Skiklub Ještěd.

Svou láskou k horám a lyžím, 
svou úpornou pílí, sty dny v roce 
strávenými na sněhu a v létě pak 
čtyřmi suchými tréninky týdně se 
Natálka letos probojovala v kategorii 
předžákyň na nejúspěšnější lyžařku 
Středočeského kraje, zároveň vy-
bojovala celkové 3. místo v poháru 
Libereckého a Středočeského kraje 
Leki Cup (seriál 12 závodů) a celko-
vé 2. místo v krkonošském poháru 
Head Vitalini Cup (seriál 9 závodů 
za účasti závodníků z celé ČR). Za 
každodenní dřinu, kterou během 

roku odvedla, tak Natálie získala 
hned dva křišťálové glóby. Toto se 
jí povedlo již v sezoně 2015, kdy se 
stala v obou výše zmíněných pohá-
rech vítězkou.    

Velký dík patří také škole, panu 
řediteli Čermákovi a paní Češkové, 
třídní učitelce, kteří Naty ve sportu 
podporovali v podobě uvolňování ze 
školní docházky.

Jsme hrdí na to, že naše město 
může také promlouvat do alpských 
disciplín, přestože nejbližší tréninko-
vý kopec, tedy Ještěd, máme vzdá-
lený 40 kilometrů.

Natčini fanoušci 

Děti pódia na soustředění 
v Jizerských horách 
O víkendu 31. března až 2. dubna 
se uskutečnilo soustředění literárně-
-dramatického kroužku, kterého se 
pod vedením manželů Stanislavy  
a Miroslava Matulových zúčastnilo 
celkem osmnáct talentovaných dětí  
z 2. základní školy a z Gymná-
zia Mnichovo Hradiště. Cílem této  
akce bylo ještě více vypilovat naše 
herecké talenty a upevnit naše vzá-
jemné vztahy. Důvěra na pódiu při 
vystoupení je pro herce totiž velmi 
důležitá. 

Náplní víkendu se samozřejmě 
stalo hraní připravovaných divadel-

ních her od Karla Čapka. Nechyběly 
ani vycházky nádhernou přírodou 
Jizerských hor v blízkosti našeho 
ubytování v chatě MUHU nebo ve-
černí táborák pod hvězdami spojený 
se stezkou odvahy.

Soustředění jsme si všichni moc 
užili a vy už se můžete těšit na naše 
vystoupení ve znamení Karla Čap-
ka, které se uskuteční 26. června v 
městském divadle v Mnichově Hra-
dišti.

Miroslav Helikar, 8. A,
ZŠ Studenstká    

Gymnazisté se učili poskytnout první pomoc

Úterý 18. dubna – první pracov-
ní den po Velikonocích – mělo 
na Gymnáziu Mnichovo Hradiště  
k běžnému vyučovacímu dni oprav-
du daleko. Nejenže sem dorazilo 
přes 40 páťáků z okolních základ-
ních škol na přijímací zkoušky do 
osmiletého studia, ale i na stávající 
gymnazisty čekal ten den neobvyklý 
program, a to kurz první pomoci. 

Ve dvou dvouapůlhodinových 
blocích prošli kurzem základních 
dovedností v této oblasti všichni 
studenti, jen maturanti zůstali v la-

vicích a strávili  jeden z posledních 
dnů středoškolského studia intenziv-
ní přípravou na blížící se zkoušku 
dospělosti. Jejich mladší spolužáci 
postupně procházeli pěti stanovišti 
(čtyřmi venku poblíž školy a jedním 
v aule) zaměřenými na první pomoc 
v různých konkrétních situacích – 
například při autonehodě, infarktu, 
mozkové mrtvici či epileptickém 
záchvatu. Učili se od profesionálů 
– kurz první pomoci pro gymnázium 
zajistila agentura PrPom/Zážitko-
vé kurzy první pomoci,  a to i díky 

sponzorskému příspěvku jedné  
z místních firem.

A jak to vnímali studenti? Pár 
postřehů ze septimy:

„Na prvním stanovišti jsme pro-
brali dopravní nehody – dozvěděli 
jsme se, jak zareagovat, pokud bu-
deme svědky nehody, a jak pomoci 
co nejrychleji a nejefektivněji.“

„…lektorka nás seznámila se 
stavy ohrožujícími člověka, které 
nejsou zapříčiněny úrazem – jedná 
se o infarkt, cévní mozkovou přího-
du, neboli mrtvici, křečové záchvaty 

a o možné problémy u diabetiků. Ve 
všech případech je důležité co nej-
dříve zavolat záchrannou službu a 
popsat situaci tak, jak ji vidíme, a ne 
co si sami o tom myslíme. S člově-
kem, kterému poskytujeme první po-
moc, je dobré hovořit, a tím mu do-
dávat jakousi psychickou podporu.“

„Na sále školy se nacházelo sta-
noviště zaměřené na to, jak správ-
ně poskytnout první pomoc lidem 
v bezvědomí. Každý si vyzkoušel, 
jak postupovat, když najdeme bez-
vládnou osobu – od pokusu navázat 
kontakt, který předejde omylu a ne-
dorozumění, přes  stabilizaci polohy 
bezvládného, až po snahu obnovit 
jeho životní funkce.“

„Na figurínách jsme si zkoušeli 
resuscitaci masáží srdce – a využili 
jsme při tom své fyzické schopnosti 
do maxima.“

„Na závěr jsme byli poučeni, 
jak zastavit krvácení – lektorka nám 
zdůraznila, že je nutné dbát i na 
svou vlastní bezpečnost, a z těchto 
důvodů bychom s sebou ideálně 
měli nosit gumové rukavice. Praktic-
kým testem toho, co jsme se naučili, 
pro nás bylo poskytnutí pomoci na-
maskovanému figurantovi.“

                                                                                                                   
Lenka Sosnovcová,

Gymnázium Mnichovo

A je to tady – vzdělávací akce v plném proudu!
V současné době se náš tým MAP 
Mnichovohradišťsko zaměřuje pře-
devším na organizaci vzdělávacích 
akcí určených pro všechny, kteří 
mají o výchovu a vzdělávání zájem. 
Jednotlivé vzdělávací aktivity jsou 
„ušity na míru“ přímo ORP Mnicho-
vo Hradiště, neboť podněty na tato 
témata vzešly ze čtvrtého jednání 
pracovní skupiny a z výsledků do-
tazníkového šetření, které proběhlo  
v únoru. Máme radost z toho, že nám 
při organizaci přednášek, seminářů, 
workshopů atd. vycházejí vstříc růz-
né vzdělávací instituce a jsou našimi 
hostiteli, čímž se nám také daří plnit 
jednu z priorit strategického rámce  
o komunitní spolupráci ve vzdělá-
vání.

Závěr března byl ve znamení 
exkurze. Čtrnáct místních pedagogů 
se ve středu 29. března vydalo na 
Základní školu Kunratice (Praha), 
kde měli možnost se seznámit ne-

jen s konceptem školy současného 
ředitele, pana Víta Berana, ale též 
nahlédnout do dvou vyučovacích 
hodin, pohovořit si s jednotlivými 
vyučujícími a zeptat se jich na vše, 
co mnichovohradišťské pedagogy 
zajímalo. Inspirativní bylo vidět běž-
ný chod školy. Během dne se stihla 
i komentovaná prohlídka školy, Vít 
Beran hovořil o tom, co se mu daří, 
co považuje ve své práci za podstat-
né, i kam chce, aby se škola ubírala. 
Z konkrétních příkladů zažili účast-
níci výjezdu například skládankové 
učení, čtenářskou dílnu, aplikaci me-
tod kritického myšlení, výuku takzva-
né Hejného matematiky a spoustu 
dalších věcí. Při zpáteční cestě bylo 
rozhodně nad čím přemýšlet.

V dubnu přijal naše pozvání do 
sálu Základní školy Studentská Vác-
lav Mertin, uznávaný dětský psycho-
log a učitel na katedře psychologie 
Filozofické fakulty UK v Praze, autor 

desítek knih a studií o dětech i uči-
telích. Pohovořil o výchově dítěte  
a o tom, co je v ní důležité. 

Na Základní škole Sokolovská 
se uskutečnil prakticky orientovaný 
vzdělávací kurz nejen pro pedago-
gy s Jiřím Sixtou na téma Prevence 
syndromu vyhoření, při jehož zvlá-
dání významně figuruje pozitivní 
myšlení a životní postoj.

V Mateřské škole Jaselská 
proběhne 4. května přednáška pro 
rodiče na téma První třídou bez 
problémů. Lektorka Andrea Žilková 
zúčastněným přiblíží, jaké změny ro-
dinu s nástupem dítěte do první třídy 
čekají a jak se na ně připravit.

Dne 12. května se pro peda-
gogy uskuteční odpolední výjezd 
do Jičína, kde se mohou inspirovat 
fungováním jičínského Muzea hry  
a málotřídky v Jičíněvsi. Muzejní pe-
dagožka Ajka Kyselo a ředitelka ma-
lotřídky v Jičíněvsi Darina Šindlářová 

nám ukáží, jaké to je, když se děti 
učí, aniž by o tom věděly.

A hned následující týden, ve 
středu 17. května, je pro pedago-
gy připraven 2,5hodinový seminář  
s tématem Koučink a mentoring – oč 
jde a k čemu vám to bude, předná-
šet bude Jiří Šmejkal z Akademie 
Libchavy. Tento seminář je zaměře-
ný na nastartování potřebných změn 
pro více radosti ze života i z práce, 
lépe si uvědomíte vlastní potenciál  
a možnosti jeho využití. 

Poslední květnovou akcí bude 
30. května čtyřhodinový seminář 
Čteme s nečtenáři s Kamilou Berg-
mannovou určený učitelům z mateř-
ských škol, ale i rodičům a prarodi-
čům dětí v předčtenářském období, 
kteří u dětí chtějí vytvářet pozitivní 
vztah ke knihám a čtení vůbec.  

Vzdělávací aktivity budou po-
kračovat až do letních prázdnin, 
například 7. června se uskuteční 

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

přednáška pro rodiče na téma Proč 
dítě zlobí? se Stanislavou Emmer-
lingovou. O našich dalších aktivitách 
se dočtete příště, věřte, že je na co 
se těšit.

Vzdělávací akce jsou různě 
odborně zaměřené, uvedená cílová 
skupina je však pouze doporučená, 
účastnit se může samozřejmě každý, 
koho dané téma zajímá. U některých 
seminářů je však kapacita omezená, 
a proto je nutné se včas registrovat 
na našich webových stránkách www.
map-mh.cz, kde se dozvíte všechny 
potřebné informace. Sledujte též 
náš facebookový profil MAP Mni-
chovohradišťsko – obsahuje nejen 
pozvánky na vzdělávací aktivity, jež 
pro vás připravujeme, ale též řadu 
odkazů na zajímavé články či videa 
související s tématem vzdělávání.

Projektový tým 
MAP Mnichovohradišťsko

DĚTI POTŘEBUJÍ 
PŘEDEVŠÍM LÁSKU

Tato a mnoho dalších podnětných 
myšlenek zaznělo na přednášce 
známého dětského psychologa 
Václava Mertina ve středu 19. 
dubna.  Do sálu ZŠ Studentská 
si tohoto renomovaného, ale  
i mediálně známého odborníka 
přišla poslechnout bezmála stov-
ka zájemců – převažovaly mezi 
nimi učitelky různých typů škol, 
ale nechyběli ani zástupci rodičů 
či neformálního vzdělávání. Se-
tkání trvalo v příjemné atmosféře 
dvě hodiny – po hodinové před-
nášce o výchově dětí byl čas i na 
zodpovězení otázek posluchačů. 
Celá akce se uskutečnila v rámci 
tzv. Setkání s inspirací MAP Mni-
chovohradišťsko.

Jakub Děkan navštívil 
školu v Sokolovské ulici
V pátek 7. dubna se žáci naší školy 
nemohli dočkat příjezdu liberecké 
ikony, zpěváka a moderátora Jakuba 
Děkana. Ten momentálně se svým 
singlem „Děda“ okupuje přední příč-
ky českých hitparád a jeho klip na 
serveru Youtube již zhlédlo na milion 
diváků. 

Koncert začal tanečním vystou-
pením našeho tanečního kroužku 
pod vedením paní Šelemberkové a 
poté již před děti předstoupil sympa-
tický Jakub, který žáky rozproudil a 
rozezpíval už na samotném začát-
ku. „Děkys“ Děkan zazpíval několik 
svých skladeb, které děti  znají velmi 
dobře, a vše zakončil momentálně 
největším hitem „Děda“. Po jeho vy-
stoupení následovala autogramiáda 

a beseda s žáky, kteří se ptali na 
různé otázky. Byla to velmi příjemná 
návštěva a naši žáci na ní jistě bu-
dou dlouho vzpomínat.

Aleš Krejčík,
Základní škola Sokolovská

Zápis do školek se blíží
Mateřská škola Mnichovo Hradiště 
vyhlásila jako datum zápisů  
k předškolnímu vzdělávání v roce 
2017/2018 dny 10. a 11. května. 
Zápisy proběhnou na jednotlivých 
školkách ve stejném čase – od 14:30 
do 16 hodin – a předcházet jim bu-
dou 9. května dny otevřených dveří.  

V Mírové ulici to bude od 14:30 do 16 
hodin, v Jaselské od 8 do 10 hodin  
a ve Veselé od 14:30 do 16 hodin. 
Nástup do školky je povinný pro 
každé dítě, které k 31. srpnu dovrší 
pěti let.

Redakce
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H2AC: Tým z Hubálova si ostudu rozhodně neuřízl
Nejedná se o tajnou zednářskou šif-
ru ani o chybně napsaný chemický 
vzorec vody. Jde o zkratku meziná-
rodního projektu „The Hydrogen Ho-
rizon Automotive Challenge“, který  
v České republice organizuje spo-
lečnost Horizon Fuel Cell Europe 
společně s hlavním partnerem pro-
jektu, firmou Moravia Steel. Žáci 
Středního odborného učiliště Hubá-
lov, kteří  se zapojili do 3. ročníku-
tohoto klání, získali k plnění úkolů 
Horizon Energy Box v hodnotě přes 
5000 eur a díly potřebné pro sesta-
vení modelu auta na hybridní pohon 
v měřítku 1:10.

S pomocí boxu se nejprve se-
znamovali s obnovitelnými zdroji 
energie a teoretické znalosti ná-
sledně použili při sestavení dálkově 
ovládaného závodního auta, pohá-
něného vodíkovými palivovými člán-
ky. Z průběhu a hodnocení provádě-
ných pokusů, stavby auta, testování  
a tréninkových jízd musela být po-
řizována podrobná dokumentace 
pro zpracování závěrečné zprávy  
a prezentace, které se předkládají 
organizátorům projektu (prezentace 
SOU Hubálov je umístěna na www.
youtube.com a fotografie  jsou k dis-
pozici na www.souhubalov.cz a na 

facebookovém profilu školy). 
Vyvrcholením dlouhodobé prá-

ce zájmového kroužku pod vedením 
učitele odborného výcviku Jana Ja-

níčka byla účast v šestihodinovém 
závodu RC modelů s hybridním 
pohonem, který se konal v sobotu 
8. dubna v kampusu ČVUT v praž-
ských Dejvicích. Závodu se zúčast-
nilo celkem 19 středoškolských týmů 
z celé ČR.  V pětičlenném  týmu má 
každý přesně vymezenou funkci 
pilota nebo technika provádějícího 
servis, výměnu baterií a vodíkových 
palivových nádrží. Závodní automo-
bil Škoda 130 RS týmu RC Racing 
Hubálov vydržel bez poruchy celý 
šestihodinový maratón a po ujetí 
608 kol skončil na důstojném 7. mís-
tě celkového pořadí. 

Vítězem závodu se stal tým  
SOŠ Třineckých železáren, který 
bude reprezentovat Českou republi-
ku na letošním mezinárodním 24ho-
dinovém klání ve Francii, společně  
s týmy škol, které skončily na dru-
hém a třetím místě – SPŠ Rakovník 
a SOUs Škoda Auto.

Nezištnou pomoc a své zku-
šenosti při stavbě závodního vozu 
poskytli Ing. Aleš Jirásek a pan 
Arnošt Vajzr, za což jim patří velké 
poděkování. 

Miroslav Kolomazník,
SOU Hubálov

V muzeu ožijí osobnosti
podívat! 

Přeneseme se do Hradiště na 
konci 19. století, kdy tyto lidi znal  
v Hradišti opravdu každý. Opět se 
budeme bavit při scénkách založe-
ných na skutečných událostech, při-
praven je ale i program pro ty, kteří 
chtějí vyzkoušet šikovnost svých 
rukou. V pátek 26. května začínáme  
v 18 hodin, prohlídky s průvodcem 
se konají každou půlhodinu až do 22 
hodin.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Městské muzeum připravilo ve spo-
lupráci s DS Tyl Mnichovo Hradiště 
a Klubem Jednoty bratrské pro ná-
vštěvníky další muzejní noc. Ten-
tokrát na téma Slavné hradišťské 
osobnosti ožívají. Přívlastek „slavné“ 
je v této souvislosti míněn v rovině 
vážné i ironické. 

Kromě těch snad už opravdu 
pro Hradišťáky známých postav, 
jako je František Mendík či lékárník 
Sekera, se totiž návštěvníci setkají 
například i s kořenářkou Mrázkou 
nebo Kadlíkem Likavcem. Že vám 
ta jména nic neříkaji? Tak se přijďte 

Na faře jsme přivítali jaro
V neděli 9. dubna proběhlo v Mni-
chově Hradišti přivítání jara. Akce 
pořádaná Římskokatolickou farností 
Mnichovo Hradiště a spolkem Ži-
jeme pro Hradiště nesla příznačný 
název Vítání jara.

Na zahradu zdejší fary se bě-
hem slunečné neděle přišlo podívat 
několik stovek lidí všech věkových 
kategorií. Na své si přišli hlavně ti 
menší, pro které bylo připraveno 
několik tvořivých dílniček s veliko-
noční tematikou. Děti si mohly uplést 
pomlázku, namalovat vajíčka, na-
sít obilí či ozdobit perníčky. Velkou 
pozornost na sebe poutala i čerstvá 
jehňátka, dále také králíci a křepelky.

Pro všechny bylo zároveň při-
praveno i bohaté občerstvení.

Součásti akce bylo rovněž před-
stavení letošní chystané úpravy kos-
telního návrší na relaxační prostor 
pro veřejnost, na kterou se nám spo-
lečnými silami podařilo získat grant 
od Nadace VIA v rámci projektu Živá 
komunita. Výtěžek z Vítání jara bude 
použit jako fundraisingová část gran-
tu právě na úpravu návrší.

Děkujeme všem návštěvníkům 
a pomocníkům za pohodově stráve-
nou jarní neděli.

Pavel Mach, Jaroslav Trpkoš 
a Dagmar Motlová

V sobotu 8. dubna se sešlo téměř 
170 dobrovolníků, z toho 75 dětí, 
aby pomohli s úklidem města a okolí.   
V rámci akce byl uklizen lesopark, 
okolí nádraží včetně cesty od nádra-
ží k Penny marketu, prostory u Ko-
foly, cesta podél Jizery od Salabky 
k haškovskému jezu, Horka, místní 

Dobrovolníci uklidili tuny odpadků
části Dneboh, Kruhy a Hradec, Lho-
tice, Olšina, Podolí včetně Pazderny, 
Hoškovice a Veselá.  

Organizaci celé akce zajistil ve 
spolupráci s městem Městský par-
lament dětí a mládeže Mnichovo 
Hradiště a zástupci místních částí.  
Nejpočetnější skupinu tvořili skau-

ti, kteří stejně jako v loňském roce 
uklízeli prostory u Kofoly. Největší 
množství odpadu bylo uklizeno  
v místních částech Dneboh, Olšina 
a Lhotice. V rámci akce dobrovolníci 
nasbírali více než čtyři tuny odpadu 
(v loňském roce to bylo 2,13 tuny),  
z toho bylo 160 kg bioodpadu.  

Velké poděkování patří všem 
zúčastněným a firmě Compag Mla-
dá Boleslav, která zajistila odvoz  
a likvidaci odpadu.

Dana Stránská, 
Městský úřad Mnichovo Hradiště

Květen přináší pokračování Pirátů i Rock Film Festival
Květnových novinek v našem kině 
je hned několik. Přineseme vám 
Strážce galaxie Vol. 2, Piráty z Ka-
ribiku: Salazarovu pomstu a nejno-
vější zpracování artušovské legendy  
s názvem Král Artuš: Legenda  
o meči. Pro děti hrajeme v premié-
rovém termínu španělský animovaný 
film Příšerky pod hladinou.

Dále vás zveme na mimo-
řádnou odpolední projekci ke Dni 
vítězství organizovanou vedením 
našeho města. V pondělí 8. května 
po skončení slavnostního aktu uctě-
ní památky padlých v místním parku 

promítneme všem zájemcům zdar-
ma film Popírání holocaustu, který 
popisuje právní spor o urážku na 
cti, ve kterém musí žalovaná strana 
dokázat, že skutečně došlo k holo-
caustu. Začátek je v 15 hodin.

Hned další den, tedy v úterý 9. 
května, následuje cestopisná před-
náška Napříč Arabskou republikou 
Sýrie. Se svým vyprávěním vystou-
pí cestovatelé Pavel Chlum a Petr 
Kvarda a nebude chybět ani rozbor 
současné situace v této oblasti.

V květnu vám nabídneme také 
řadu zajímavých nekomerčních ar-

tových titulů. Bude to například ne-
smírně dojemný australsko-britský 
film Lion: Dlouhá cesta domů, chor-
vatsko-českou komedii Ministerstvo 
lásky, italské drama Naprostí cizinci 
a srbsko-mexický film E. Kusturicy 
Na mléčné dráze.

V květnu a červnu pořádáme 
pro fanoušky klasické rockové hud-
by Rock Film Festival. Budeme pro-
mítat tři hudební dokumenty a jeden 
koncert a projekce se budou konat 
vždy ve středu večer. Za nejlákavěj-
ší považujeme opakování koncertu 
KISS v Las Vegas 17. května zvlášť 

proto, že o několik dní později vy-
stupují KISS naživo na brněnském 
Výstavišti. Dokumenty o O. Osbour-
novi, A. Cooperovi a L. Kilmisterovi 
pak budou následovat. Při koupi více 
titulů najednou nabízíme zvýhodně-
né vstupné až 50 Kč za jeden film.

Protože už se velmi prodloužil 
den, začínáme večerní projekce jed-
notně od 20 hodin.

Přejeme vám krásné májové 
dny a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Během turnaje neznali Veseláci bratra
Prší má ve Veselé řadu příznivců, a 
právě ti uspořádali v této karetní hře 
turnaj v hasičské zbrojnici. Zúčastni-
lo se ho 24 místních soutěžících pod 
dohledem dvou rozhodčích, kteří do-
hlíželi na průběh hry. 

Po zaregistrování soutěžících 
se losovalo o startovní pozici do sku-
pin. Během šesti kol se každý snažil 
dosáhnout nejvyššího bodového vý-
sledku. Hráči byli motivováni nejen 
bohatými odměnami, ale i příjem-
ným posezením s přáteli při kolek-
tivní hře a samozřejmě také skvělým 
pocitem z výhry. V průběhu hry byly 
znát napjaté emoce mezi soupeři  
o nejlepší umístění, ve kterém Vese-
láci neznali ani „svého souseda“.

Po skončení závěrečné hry  
a položení poslední karty proběhlo 
vyhlášení výsledků, na základě kte-
rého byl každý zúčastněný odměněn 
diplomem a věcnou cenou.

Závěrem bychom rádi podě-

kovali všem zúčastněným a našim 
sponzorům. Už nyní se těšíme na 
příští ročník a děkujeme našim 
sponzorům (Autordoprava Richtr, 
Prambo plus, Chovatelské potřeby 
– Dvořáková, Autostyl – Kracík, Zá-

mečnictví – Smrkovský, SDH Vese-
lá, DSK stavebniny, Nábytek Řepov) 
a příznivciům I. Blechtové a M. a V. 
Šlamborovým).

Tomáš Richtr

Běžci na lyžích závodili ve Švýcarsku
Ve dnech 3. až 11. března se ve švý-
carském městečku Klosters konalo 
mistrovství světa veteránů v běhu na 
lyžích – MWC 2017. Každoročně se 
tohoto zajímavého klání zúčastňují 
také závodníci z České republiky 
včetně borců z Mnichova Hradiště 
a okolí. Letos tam byli V. Vopat, M. 
Hojer, M. Doležal a J. Kafka ml. Cel-
kem česká výprava čítala 43 osob  
a z toho 29 závodníků. Bohužel jsme 
bydleli na čtyřech místech dost dale-
ko od sebe, což zhoršilo vzájemný 
kontakt. 

Běžecký stadion se nachází na 
kraji města ve výšce 1250 m n. m. 
a okolní panorama hor je opravdu 
úchvatné. Běžecké tratě vedly údo-
lím kolem řeky a byly vždy perfekt-
ně upravené. Organizace závodů  
a všeho kolem byla velmi dobrá. Po-
časí bylo každý den odlišné, takže 
příprava lyží byla hodně náročná. 

Nakonec česká výprava vybojovala 
tři bronzové kovy a řadu výborných 
umístění do 10. místa. V silné kon-
kurenci 1150 závodníků z 21 zemí 
z celého světa jsme se rozhodně 
neztratili. 

Zimní Švýcarsko, jeho Alpy  
a městečka jsou nesmírně krásná, 
čistá, ale pro nás velmi drahá! Za 
malé pivo ve vesnické hospodě jsme 
zaplatili čtyři  švýcarské franky, tedy 
asi 100 Kč.

Ve volný den většina naší skupi-
ny využila slevové karty pro tuto ob-
last a červeným vláčkem si zdarma 
udělala výlet do blízkého Davosu. 
Pátek 10. března se večer konal zá-
věrečný banket ve velké hale poblíž 
stadionu spojený rovněž s tancem. 
Domů jsme si všichni dovezli krásné 
vzpomínky a sportovní zážitky.

Jiří Kafka st.V cíli. Jiří Kafka ml. z Hradiště a Michal Doležal z Bakova nad Jizerou.

Jarní část fotbalové 
sezóny byla zahájena…
Fotbalisté všech věkových kategorií 
zahájili jarní část fotbalové sezóny. 
Ani na třetí pokus se sice nepodařilo 
získat státní dotaci na rekonstrukci 
hrací plochy, která je bohužel po 
zimě v žalostném stavu, ale přesto 
se v Mnichovohradišťském sportov-
ním klubu přes zimu nezahálelo.  

Na první pohled jsou asi největ-
ší změnou v areálu pokácené letité 
lípy u Nedbalky. Po schválení odbor-
ným oddělením městského úřadu  
k tomuto kroku klub přistoupil hlavně 
z důvodu bezpečnosti hráčů a divá-
ků, které ohrožovaly padající suché 
větve. Dalším důvodem byly neustá-
lé připomínky delegátů zápasů tý-
kající se větví zasahujících do hrací 
plochy a také blížící se rekonstrukce 
hrací plochy, která je i nadále pláno-
vanou a nutnou akcí. Do budoucna 
fotbalisté plánují rovněž vybudování 
funkčního zábradlí, které je zejména 
s ohledem na stáří a stav toho sou-
časného nezbytností.
    Další změnou je renovace klubo-
vé hospody. V zimní přestávce byla 
provedena výměna oken, kompletní 
vymalování a rekonstrukce podlahy. 
Hospoda se stává nekuřáckou a ve-
dení klubu věří ve zkvalitnění služeb 
pro návštěvníky sportovního areálu.

Během zimní přestávky fotbalis-
té dále provedli úpravy v prostorách 
sálu posilovny. Došlo k rekonstrukci 
topení a osvětlení přísálí, prostoru, 
jenž používají zejména nejmenší 
fotbalisté při nevlídném počasí. Plá-
nováno je i jeho další využití pro ve-
řejnost. Se společností IT Business 
bylo zavedeno pokrytí celého areálu 
bezdrátovou sítí Wi-Fi, která je všem 
návštěvníkům volně přístupná.
   Po zimní přípravě zahájili své 
soutěže jednotlivé týmy MSK.  
„A“ mužstvo dospělých bude bo-
jovat o záchranu ve středočeském 
krajském přeboru. V kádru trenéra 
Broschinského došlo k několika 
změnám. Do kolonky odchodů mů-
žeme zařadit J. Musila (hostování  
v FK Dobrovice), F. Razáka, který 
nenastoupil do zimní přípravy, a Do-
minika Pokorného (hostování v Ba-
kově nad Jizerou). Do klubu naopak 
přišel navrátilec Tomáš Honc (pře-
stup z FK MB) a David Boško (hos-
tování ze Sportingu MB). Dále se 
jedná ještě o návratu Pavla Klaina, 
který se po operaci kolena nedostal 
do kádru SK Benátky nad Jizerou.

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK

Dne 5. dubna se v Benátkách nad 
Jizerou uskutečnilo okresní kolo ve 
volejbale žáků základních škol. Mezi 
děvčaty se utkala družstva z devíti 
škol, chlapeckých týmů bylo celkem 
sedm.

Naše dívky ze ZŠ Studentská 
ve složení Terka Nováková, Adéla 
Studničná, Bára Mařanová, Lucka 
Zvěřinová, Anička Rejzková, Kat-
ka Kejmarová a Míša Vodolanová 
byly vylosovány do skupiny, kde na 
ně čekaly soupeřky z dalších čtyř 
škol. Základní skupina se hrála na 
jeden set, a protože byly žákyně 
víceletého gymnázia z Mladé Bo-

Žákovská volejbalová družstva pokořila soupeře
leslavi diskvalifikovány 
pro porušení věkové 
hranice přihlášených, 
základní skupinu naše 
favoritky vyhrály. V boji  
o semifinále lehce zdola-
ly na dva sety soupeřky 
z Bakova nad Jizerou.  
V semifinále pak dívky 
čekal vlastně nejtěžší 
soupeř – kamarádky  
z hradišťského gymná-
zia. Po třísetové vyrov-
nané bitvě však zvítězily! 
Finále pak bylo docela 
hladkou záležitostí, kdy 

holky porazily soupeřky z Benátek 
ve dvou setech a staly se vítězkami 
letošního ročníku.

K velkému úspěchu mnichovo-
hradišťského žákovského volejbalu 
dále patří první místo v kategorii 
chlapců, kterou vyhráli žáci z Gym-
názia Mnichovo Hradiště, a nakonec  
i třetí místo dívek opět z našeho 
gymnázia. 

Všem sportovním reprezentan-
tům budeme držet palce v krajském 
kole!

Učitelé tělesné výchovy,                                                                                         
ZŠ Studentská

Mladší žáci Sokola jsou vicemistry ČR!
Na Mistrovství ČR ve volejbale, které 
se odehrálo v dubnu ve Svitavách, 
se kromě dalších patnácti nejlepších 
týmů z kategorie mladších žáků kva-
lifikovalo také družstvo Sokola Mni-
chovo Hradiště. 

Ve skupině si kluci poradili se 
Znojmem, Sokolovem i Frýdlantem 
nad Ostravicí, a to vždy 2:0. Ve 
čtvrtfinále přehrál Sokol tým VK Lan-
šroun 2:1, ve finálové skupině však 
zdolali naši borci SKV Kolín 2:1, VK 
Příbram 2:0 a podlehli pouze letoš-
nímu mistru České republiky VK 
Dukla Liberec 0:2. Stali se tak vice-
mistry České republiky!

Obšírnější reportáž najdete  
v příštím čísle.

Jiří Skřivan,
Sokol Mnichovo Hradiště

Vítězná sestava. Dole zleva: kapitán Tadeáš Kysela, Vít Javůrek, Tomáš Skřivan.
Nahoře zleva: Jiří Pazour, Ondřej Hulínský, Vojtěch Bígl, Tadeáš Krč, Adam 
Ritschel, Dominik Matoušek a trenér týmu Jiří Skřivan.



9KVĚTEN 2017 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

KINO

10. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PSÍ POSLÁNÍ
Dojemný příběh o psu, jehož duše se ke svým pánům neustále vrací.

4. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NAPROSTÍ CIZINCI
Přátelé se rozhodnou sdílet všechny SMS a hovory. Co z toho bude?
5. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2 3D 
Další příběhy superhrdinů, kteří se vydávají až na hranice kosmu. 
6. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na kánoích...
7. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!

8. KVĚTNA, 15:00, MIMOŘÁDNÁ PROJEKCE KE DNI VÍTĚZSTVÍ
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
V právním sporu musí žalovaná strana dokázat, že k holocaustu došlo.

9. KVĚTNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
NAPŘÍČ ARABSKOU REPUBLIKOU SÝRIE  
Cestovatelé Pavel Chlum a Petr Kvarda povypráví o Sýrii i její situaci.

10. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
11. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LION: DLOUHÁ CESTA DOMŮ
Adoptovaný indický chlapec se po letech vydává hledat svou rodinu.
12. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZTRACENÉ MĚSTO Z
Vědec hledal v džungli ztracenou civilizaci, ale sám záhadně zmizel...

13. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Nový film J. Hřebejka a P. Jarchovského s A. Geislerovou či O. Sokolem.

14. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MIMI ŠÉF
Neobyčejné dítě nosí oblek, má hluboký hlas a nemístně žertuje.
17. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / ROCKFILMFESTIVAL
KISS V LAS VEGAS
Opakování koncertu několik dní před vystoupením KISS v Brně!
18. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘES KOSTI MRTVÝCH
Obyvatele osady děsí vraždy, masové vybíjení zvěře ale nikoliv...

KALENDÁR AKCÍˇ

24. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MINISTERSTVO LÁSKY 
Úřad má brát důchod vdovám po vojácích, pokud mají nový vztah.

19. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na kánoích...
20. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI 
Nejnovější filmové zpracování známé artušovské legendy.
21. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE 3D
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!

24. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
BÁBA Z LEDU
Film režiséra B. Slámy o otužilecké komunitě na břehu Vltavy.

25. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NA MLÉČNÉ DRÁZE
Film E. Kusturicy o zakázané lásce v době války, v němž sám hraje.

27. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 3D
Pokračování série, ve kterém Jack a Will bojují s pirátem Salazarem.

26. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
Nový film J. Hřebejka a P. Jarchovského s A. Geislerovou či O. Sokolem.

31. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / ROCKFILMFEST
BŮH TI ŽEHNEJ, OZZY OSBOURNE 
Unikátní celovečerní portrét rockové legendy a Black Sabbath.

28. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Podmořská dobrodružství několika vodních příšerek vás určitě pobaví!

3. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Pokračování oblíbené série přináší další dobrodružství i překvapení.

SÁL KLUBU
11. KVĚTNA, 18:00
KONCERT SHAKUHACHI
Víte, jaký zvuk má japonská flétna zvaná shakuhachi? Seznamte se  
s ním v rámci koncertu Vlastislava Matouška, pedagoga pražské Hudební 
akademie múzických umění, a podlehněte kouzlu zpívané japonské poe-
zie v podání Veroniky Matouškové. Ke koncertu se stolovým uspořádáním 
nabídneme také pravý japonský čaj. Tento májový bonus, při němž jsme 
primárně mysleli na členy Kruhu přátel hudby, vřele doporučujeme i dalším 
divákům, včetně žáků a studentů. Pořad se uskuteční v rámci květnových 
Dnů japonské kultury v Mnichově Hradišti.

PARK U NÁDRAŽÍ
8. KVĚTNA, 14:00, PIETNÍ AKT
DEN VÍTĚZSTVÍ
Pietní akt u sochy Svobody v parku u nádraží k uctění památky obětí 2. svě-
tové války. Pietní akt též v místní části Veselá u pomníku padlým a sochy 
TGM, a to již od 13 hodin.

VINÁRNA KLUBU
29. KVĚTNA, 17:30
DÍLNA ORIGAMI
Tvůrčí workshop pro jednotlivce i rodiny s dětmi, kde se naučíte základům 
tvorby proslulých japonských papírových skládanek a dostanete přesný ná-
vod na tvorbu zhruba dvou konkrétních origami. Oslavte den dětí dřív než 
ostatní! Pořad v rámci Dnů japonské kultury.

DIVADLO
16. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Ty dva, mladého muže a nerudného starce, svedla dohromady nešťastná 
náhoda. Daniel Tůma a Stanislav Zindulka v jedinečném jevištním setkání 
dvou hereckých generací. Úvodní ze tří inscenací prestižní divadelní pře-
hlídky Jaro hereckých osobností.

25. KVĚTNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SMOLÍKOVI
První muzikál na prknech hradišťského divadla! Hodně veselý příběh pro 
všechny členy rodiny o poněkud ujeté rodince Smolíkových, kterou jistě 
znáte z legendárního animovaného seriálu. Bude se chtít Ládínek vydat 
do vesmíru i v Mnichově Hradišti? A co na to jeho pubertální sestra Týna? 
Eva Holubová jako maminka, Bob Klepl jako otec Smolík. Uvádí pražské 
Studio Dva.
1. ČERVNA, 8:30 A 10:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Příběhy černovlasé holčičky a rozverného pejska, dobře známé z oblíbené-
ho televizního Večerníčku. Dvě dopolední představení pro školy v podání 
Divadla D5.
1. ČERVNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BOŽSKÁ SARAH
Iva Janžurová jako slavná francouzská herecká hvězda Sarah Berhardt, 
bilancující svůj profesní osobní život. Životní role, kterou si herečka sama 
přihrála. Nominace na Cenu Thálie 2016. Divadlo Kalich Praha. Druhé 
představení prvního ročníku mnichovohradišťské divadelní přehlídky Jaro 
hereckých osobností.

23. KVĚTNA,19:30, STAND UP COMEDY SHOW
ONDŘEJ SOKOL & CELEBRITY
Stále populárnější moderátor, herec a režisér Ondřej Sokol (Tvoje tvář 
má známý hlas, Partička) jako jediný aktér vyhledávaného formátu Stand 
Up Comedy, ve které nechá bez uzardění nahlédnout do soukromí mno-
ha známých českých celebrit, včetně sebe samého. Náhradní termín za  
19. března. K dispozici ještě volné vstupenky.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
13. KVĚTNA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Pro všechny tvořivé duše jsme si připravili oblíbený kurz šití, který probíhá 
vždy jednu sobotu v měsíci v Klubu dětí a mládeže. Kurz je určen pro různě 
pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. Je veden zkušenou lektorkou 
Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí 
stroj je vhodné mít s sebou. Přijďte si zarelaxovat a ušít si originální kabel-
ku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 11. května osobně v Klubu dětí 
a mládeže nebo telefonicky či emailem. Cena: 200 Kč/osobu (v ceně je 
zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).
25. KVĚTNA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – RELAXAČNÍ BYLINKOVÉ POLŠTÁŘKY
Vytvořte si s námi relaxační bylinkový polštářek, který pomáhá k lepšímu 
usínání a působí celkově na zklidnění organismu. Přihlášky nejpozději do 
22. května. Dílna se koná při minimálním počtu pěti účastníků. Cena: 150 
Kč (včetně materiálu – látka, pohankové slupky, bylinky).

4., 11., 18. a 25. KVĚTNA, 9:00–11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

15. A 29. KVĚTNA, 14:30–18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je na rozvoj správné vý-
slovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím mluvních cvičení. S dětmi pra-
cuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, přesný čas jednotlivých 
setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informací a sjednání schůzek 
probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové (tel. 774 263 770).

2., 9., 16., 23. a 30. KVĚTNA, 9:00–11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

MAP
4. KVĚTNA, 16:30–19:00, MATEŘSKÁ ŠKOLA JASELSKÁ
PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PROBLÉMŮ
Lektorka Andrea Žilková pohovoří o nástupu dítěte do školy, což způsobí 
velkou změnu v zaběhlých rodinných rituálech. Změna se bude týkat ne-
jenom dětí, ale i rodičů, neboť jejich role se rozšíří o nové kompetence. 
Připravte se na změny, které Vás čekají.
12. KVĚTNA, 12:30–20:00, ZÁJEZD
ODPOLEDNÍ VÝJEZD DO JIČÍNA A JIČÍNĚVSI 
Výjezd je určený pro pedagogy, cílem je inspirovat se fungováním 
jičínského Muzea hry a málotřídky v Jičíněvsi. Muzejní pedagož-
ka Ajka Kyselo a ředitelka málotřídky v Jičíněvsi Darina Šindlářová 
nám ukáží, jaké to je, když se děti učí, aniž by o tom věděly.
17. KVĚTNA, 14:00–16:30, ZÁKLADNÍ ŠKOLA STUDENTSKÁ
KOUČINK A MENTORING – OČ JDE A K ČEMU VÁM TO BUDE
Lektorka Andrea Žilková pohovoří o nástupu dítěte do školy, což způsobí 
velkou změnu v zaběhlých rodinných rituálech. Změna se bude týkat ne-
jenom dětí, ale i rodičů, neboť jejich role se rozšíří o nové kompetence. 
Připravte se na změny, které Vás čekají.
30. KVĚTNA, 15:00–19:00, ZÁKLADNÍ ŠKOLA STUDENTSKÁ
ČTEME S NEČTENÁŘI 
Seminář postavený na prožitkovém učení určený učitelkám v MŠ, 
které chtějí u svých svěřenců vytvářet pozitivní vztah ke knihám  
a čtení vůbec. Může však zajímat i rodiče a prarodiče dětí v před-
čtenářském období, pokud chtějí svým dětem knížky nejen číst, ale 
budovat i jejich čtenářské dovednosti. 
7. ČERVNA, 17:00–19:00, MATEŘSKÁ ŠKOLA MÍROVÁ
PROČ DÍTĚ ZLOBÍ? 
Přednáška pro rodiče doplněná besedou na téma, co je a co není zlobení  
u malých dětí. Zamyslíme se nad tím, co vůbec znamená slovo „zlobit“  
a jaké jsou příčiny problémů v chování dětí. Promluví Stanislava Emmer-
lingová, která už  více než 20 let vede poradnu pro děti s poruchami učení.

VESELÁ
13. KVĚTNA, 6:00 (OD 4:00 PREZENCE), PÍSKOVNA VESELÁ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Místní rybáři pořádají tradiční rybářské závody pro veřejnost na pískovně 
ve Veselé (rybářský revír 411 112). Zúčastnit se jich mohou rybáři i ne-
-rybáři, startovní místa se losují a v rámci závodů se nemění. Prezentace 
závodníků proběhne od 4:00 hodin, start závodů je v 6:00 hodin, po obědě 
proběhne vyhlášení výsledků a předání cen. Startovné 200 Kč, hodnotné 
ceny nejen z rybářského prostředí. Na místě bude k vidění řada rybolov-
ných technik, rybářského vybavení, doplňků a tak nebude od věci strávit 
příjemné chvíle na čerstvém vzduchu a případně se ještě i leccos o rybách 
a rybařině dozvědět. Občerstvení zajištěno. Dobrou nákladu s sebou a Pe-
trův zdar !!!

ZUŠ
30. KVĚTNA, 13:30–17:00
ZUŠ VŠEM A PRO VŠECHNY
Odpolední představení žáků všech oborů ZUŠ i jejich učitelů (orchestr, 
komorní soubory, sólisté, pěvecké sbory, minivýstava výtvarného oboru, 
výtvarné tvoření v akci). V rámci ZUŠ OPEN, celostátního happeningu.

MUZEUM
26. KVĚTNA, 18:00–22:00
MUZEJNÍ NOC
Tentokrát s podtitulem Slavné mnichovohradišťské osobnosti ožívají. Spo-
lečně se zaměstnanci muzea, herci DS Tyl a členy Klubu Jednoty bratrské 
se seznámíte se zajímavými figurkami města, jež v jejich době znal každý.
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Milí čtenáři Kamelotu, pro mě-
síc květen jsme připravili výběr  
z kronikářských zápisů o osla-
vách 1. máje. Většina z nás má 
tyto oslavy spjaty s minulým po-
litickým režimem, proto někoho 
možná překvapí, že Svátek práce 
se pravidelně připomínal v našem 
městě už v době první republiky 
a první zápis v kronice týkající se 
této události je již z roku 1893!

V Čechách se první máj jako 
Svátek práce slavil poprvé v roce 
1890 na Střeleckém ostrově v Pra-
ze. Připomeňme, že této události 
věnoval jeden ze svých fejetonů 
také český básník a spisovatel Jan 
Neruda. V mnichovohradišťských 
kronikách můžeme nalézt například 
tyto záznamy.

1893
„28. 4. Hejtmanství zakázalo 

hudebníkům hráti 1. května v průvo-
du dělnickém.“

Ve dvacátých a třicátých letech 
se prvomájové oslavy ve městě ko-
naly pravidelně, zápisy o jejich prů-
běhu jsou si velmi podobné.

1923
„Svátek práce oslavily strany so-

ciální proslovem z balkonu radnice  
a táborem lidu.“

1924
„Politické strany sociální uspo-

řádaly četně navštívené veřejné prů-
vody městem a tábory na náměstí 
a V lipách. Měst[ský] hudební sbor 
uspořádal téhož dne koncert na ná-
městí ve prospěch chudých.“

1926
„Svátek práce oslavily strany 

socialistické a to: 1. Čs. nár[odních] 
socialistů, 2. Soc[iální] demokra-
té uspořádali tábor před politickou 
správou (1), 3. Komunisté uspořáda-
li tábor V lipách. Všude na táborech 
se řečnilo, ale tábor 3. byl slabě na-
vštíven.“

1929
„Ač již je první máj a jiná léta 

bývá vše zelené a v květu, letos 
začínají stromy pučet a keře rašit, 
ale pusto a smutno je v zahradách 
a sadech. Sociální demokraté slavili 
Svátek práce táborem lidu na ná-
městí před soudem – slabá účast. 
Čes. národní demokraté měli tábor 
lidu v Klášteře n. J. za hojné účasti. 
Komunisté měli tábor pod Klášte-
rem. Všichni projevovali své sociální 
přání a mluveno proti vládní koalici.“

1934
„1. 5. Svátek práce oslaven 

byl veřejným projevem na náměs-
tí, který uspořádaly veškeré složky 
sociál[ně] demokr[atické] strany děl-
nické okresu mnichovohradišťského. 
Strana komunistická oslavila Svátek 
práce veřejnou schůzí ve spolko-
vé místnosti v hostinci „U Jelena“  

ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (8. díl)
Časy se měnily, k prvnímu máji však dlouhá léta patřily slavnostní průvody městem

v Dürichově ulici (2). Strana čs. nár. 
socialistů, která pořádala pravidelně 
oslavu Svátku práce na náměstí, zú-
častnila se letošního roku hromadné 
oslavy v Bakově.“

1938
„1. máj 1938 byl oslaven v na-

šem městě obvyklým způsobem 
průvody s hudbou a veřejnými schů-
zemi jednotlivých politických stran.“

1939
„1. máj 1939 byl slaven bez oká-

zalých průvodů, táborů a veřejných 
projevů. Obyvatelé města pospíchali 
houfně do přírody poklonit se její 
kráse.“

V době okupace byly prvomájo-
vé oslavy zakázány. Zřejmě o to vět-
ší byly v prvních letech poválečných.

1946
„Opět po několika letech byl 

oslaven volně a svobodně 1. máj. 
Letošní První máj byl vyjádřením 
síly. Na ulicích byly celé zástupy 
šťastných a veselých tváří, na jejichž 
kabátech bylo možno zříti červené 
a červenobílé karafiáty. Byli to lidé, 
kteří přišli vzdát hold práci, přišli 
manifestovati a manifest ten vyzněl 
jednotně a svorně: „V nastávajících 
dobách míru jen prací budeme 
bojovat za lepší budoucnost naší 
lidové a demokratické republiky.“ 
Ze všech ulic na náměstí hrnuly se 
průvody doprovázené vesele hrají-
cími hudebními sbory a malebnými 
skupinami krojovaných družin s ale-
gorickými vozy a prapory nad hla-
vami. Naše vlajka snoubila se hrdě  
s rudými prapory jako záštita našeho 
lidu a naší drahé republiky. I sama 
příroda jakoby tušila, oděna byla  
v tento den v nádherný háv sluneč-
ního jasu a kvítí.“

1948
„Letošního roku po Vítězném 

únoru konala se poprvé jednotná 
oslava 1. máje, svátku pracujících. 
První veřejná slavnost v novém 
údobí naší národní revoluce byla 
imposantní, důstojná a zúčastnily se 
jí všecky složky občanstva bez roz-
dílu. Sraz účastníků, kteří se trousili 
na seřadiště již od časných hodin 
ranních, byl na hřišti sportovního klu-
bu a na prostranstvích jeho blízkého 
okolí. Účastníci vykročili v průvodu 
městem do jeho hoření části o ¼ 
11h dopolední. 

Předvoj průvodu tvořili jezdci 
na koních jako banderium (3), za 
nimi nešena státní vlajka, prapory 
spolků. Za nimi šli: „Sbor národní 
bezpečnosti, řezníci v krojích s pra-
porem, baráčníci v „poděbradkách“ 
(4) s praporem, pekaři v krojích, že-
lezničáři, spolek Podpora, sokolové 
s vlajkou a se sokolskými prapory 
svých jednot, Komunistická strana 
Československa s historickým pra-
porem, za těmito moře červených 
vlajek jednotné barvy, kominíci, ha-
sičské sbory z celého okresu, jichž 

členové pochodovali ve vyrovnaných 
šestistupech, krojovaná skupina 
komunistek, členek KSČ. Tyto měly 
vyzdobené hlavy šátky uvázanými 
„na babku“, z toho měla jedna třetina 
šátky barvy červené, druhá barvy 
bílé a třetí barvy modré a byly se-
řazeny tak, že pokrývky hlav tvořily 
dohromady obrazec československé 
státní vlajky, vjem malebný a hezký 
byl to pohled. Za nimi následova-
la skupina žen „ve svérázech“ (5), 
sportovci v dresech, členové svazu 
mládeže, sokolstvo, ženy i muži  
v krojích, káňata, dorostenky a do-
rost, učitelstvo, poštovní zřízenci, 
úřednictvo a zaměstnanci okres-
ního a soudního úřadu, legionáři, 
zaměstnanci zdejšího cukrovaru, 
myslivci v uniformách, cyklisté na 
kolech pestře zdobených, zaměst-
nanci chemické čistírny „Beneš“. 
Alegorické vozy představující: Dříve 
a nyní, Robota, Mnichotex – alegorie 
textilní výroby, cukrovar – alegorická 
výzdoba výrobu cukru přestavující, 
Mnichotechna – alegorie techn. vý-
robků, továrna na štumpy a klobouky 
Haškov – alegoricky vyzdobené auto 
s ohromným kloboukem uprostřed, 
Pivovar Klášter – alegorický vůz, 
nákladní auto, na němž byl umístěn 
„největší pivní sud“ s patronem pivo-
varnického cechu Gambrinem. Řadu 
těchto vozů uzavíral alegorií vyzdo-
bený vůz svazu mládeže zdejšího 
města. Za těmito jeli traktoristé Ag-
rostroj firmy Knotek, alegorický vůz 
s hospodářskými stroji. S průvodem 
pochodovalo několik kapel, které do-
dávaly pochodujícím chuti vyhrává-
ním veselých kousků, aby byl udržen 
pravidelný rytmus jejich kroků. Byly 
nešeny různé standardy, z nichž na 
některých byla vtipná hesla: „Pra-
cujte s klidem, SNB (6) jde s lidem.“ 
„Navzdory všem, lépe to povedem.“ 
„Jednota dá národu svobodu, sílu  
a štěstí.“ etc. 

Po příchodu na náměstí shro-
máždili se přítomní dle pokynů 
pořadatelů kolem řečnické tribuny, 
která byla upravena před budovou 
spořitelny, kde promluvili: předseda 
místn[ího] národ[ního] výboru Josef 
Červinka, předseda okres[ního] ná-
rodního výboru Stanisl[av] Bartoní-
ček, referent Masák, předseda KSČ 
Josef Voděrek. Ženy: Procházková  
a Špalková. Po skončených řečech 
se konala přísaha „věrnosti republi-
ce“ členů Sboru národní bezpečnos-
ti celého okresu, po té následovalo 
defilé, po jehož skončení zahrány 
byly hymny: naše, sovětská a Píseň 
práce, kterou byla oslava 1. máje 
ukončena. Domy po celém městě 
byly bohatě vyzdobeny prapory. Po-
hoda jasná, mrazivá.“

1950 – 60 let oslav prvního máje
„Oslava letošního Prvního máje 

byla jednou z největších v našem 
[městě], které se zde v poslední 
době konaly. Sraz účastníků byl 
na stadionu sportovního klubu pod 
městským parkem, kde byla shro-
mážděna jedna polovina. Polovina 

druhá měla sraz V lipách za zám-
kem.

Průvod trval přes půldruhé ho-
diny, svojí mohutností a barvitostí 
překonal, jak již svrchu připomenuto, 
všechny předcházející První máje. 
V průvodu byly neseny velké obra-
zy prezidenta republiky Klementa 
Gottwalda, předsedy vlády Anto-
nína Zápotockého, gener[álního] 
tajemníka KSČ Rudolfa Slánského 
a generalissima Stalina, dále květi-
ny, prapory, holubice. Živou odezvu 
měly alegorické vozy představující 
živými obrazy boj dneška za mír  
a socialismus. Vozy alegorie před-
stavující byly vypraveny těmito 
závody: Osvobozená domácnost 
Mnichovo Hradiště, Elektropraga 
Mnichovo Hradiště, žačky dívčí školy  
a učitelský sbor Mnichova Hradiště  
(4 vozy), Mnichotex Mnichovo Hradi-
ště, Masna Mnichovo Hradiště, obec 
Kněžmost, Otavan Haškov, Č.S.D 
Mnichovo Hradiště, Cihelna Kněž-
most, Hýbler Svijany, ČS. stavební 
závody Mnichovo Hradiště, SČM 
Bakov n J., Jednota Mnichovo Hra-
diště, Zemědělské družstvo Boseň, 
sportovci Mnichovo Hradiště, obec 
Trenčín, obec Studénka, státní stat-
ky a státní lesy.

Skupina dětí s kočárky z Klášte-
ra Hradiště, mladí traktoristé zdejší 
strojní stanice představili svoji mo-
hutnost 21 traktory a hospodářskými 
stroji. V čele se záplavou vlajek šli 
funkcionáři strany, deputace spol-
ků, závodní milice (13 trojstupů), 
vojsko (deputace z nedaleké střel-
nice), poštovní zřízenci, osazenstvo 
státních lesů a statků, 50 šestistu-
pů hasičů, z nichž měli bakovští  
i automobilovou stříkačku. Sokolky, 
sokolové, legionáři, železničáři, hor-
níci (deputace), řecké děti, baráčníci 
zdejší i bakovští, ženy ve svérázech, 
řezníci v krojích. Kroky zpravidelňo-
val rytmus hudeb, jež byly umístěny 
mezi jednotlivými skupinami, aby vy-
rovnávaly řady i krok. Po projevech 
řečníků na vkusně upraveném řeč-
ništi před budovou spořitelny a za-
hrání hymen vylétlo nad slavnostně 
vyzdobené náměstí několik bílých 
holubic a několik desítek poštov-
ních holubů náležejících pěstitelům  
z Bakova nad Jizerou, jež se zú-
častnili poprvé takovýmto způsobem 
symbolizujícím myšlenku dneška.  
K oslavě tohoto svátku práce sešly 
se: Bakov n. J., Bukovina, Bítou-
chov, Drahotice, Doubrava, Horka, 
Hněvousice, Jivina, Klášter, Kněž-
most, Lítkovice, Lhotice, Mukařov, 
Mohelnice, Mužský, Malá Bělá, 
Malobratřice, Neveklovice, Podol, 
Rostkov, Solec, Strážiště, Svijany, 
Sychrov, Veselá, Trenčín, Žantov.
Počasí v tento den bylo překrásné.“

Také další zápisy z 50. let se ne-
sou v podobném duchu. Až koncem 
60. let nastává změna.

1969
„1. května konala se pouze ma-

nifestace pracujících v přírodním 

Poznámky
1) Kronikář má na mysli dnešní bu-
dovu Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o.
2) Jedná se o dnešní hostinec U Štý-
blerů v Klášterské ulici.
3) Banderium – doprovod významné 
osobnosti, vyjíždí při výjimečných 
příležitostech.
4) Druh čepice, kterou nosili čeští le-
gionáři v Rusku.
5) Oblečení ve stylu lidových krojů, 
vychází z tradičních prvků národních 
krojů.
6) Sbor národní bezpečnosti.      
7) Místní výbor Národní fronty – sdru-
žení všech politických stran, později  
i dalších organizací.     

divadle. Poprvé po mnoha letech 
nebyl uspořádán slavnostní průvod 
městem. Již loni měl průvod jiný 
směr, ze shromaždiště u sokolovny 
ubíral se ulicí Víta Nejedlého, přes 
náměstí do Palackého ulice, ulicí 1. 
máje a Na Příkopě směřoval do pří-
rodního divadla. Letos shromáždili 
se občané přímo na místě manifes-
tace v přírodním divadle. O 10. hodi-
ně, když pozvolna se v divadle sešlo 
as 800 účastníků, byla manifestace 
zahájena Písní práce a zahajovacím 
proslovem předsedy MV NF (7) ing. 
Jaroslavem Fantou. Poté učinil před-
seda MěstNV s. Josef Ring slavnost-
ní projev (…). Po ukončení projevu 
byla přečtena a schválena rezoluce 
zaslaná Ústřednímu výboru Národ-
ní fronty v Praze. Manifestace byla 
zakončena Internacionálou, ale ob-
čané zůstali většinou na místě, ne-
boť dále účinkovala dechová hudba  
a orchestr Rytmus. 

Vždy hodně záleží na tom, aby 
bylo pěkné počasí a oslava se vyda-
řila. Toho dne bylo jasno a od rána 
svítilo pěkně sluníčko. V dobách, 
kdy konaly se v našem městě mo-
hutné májové průvody, doplňovala 
jarní příroda za hezkého počasí pěk-
ně barevnou pestrost krojovaných 
složek, školní mládeže a alegoric-
kých vozů a pozvedala svou živostí 
slavnostní náladu.  Výzdoba pří-
rodního divadla byla vhodná. Před 
bránou byla výzdoba vlajková a na 
oponě pro promítací plátno byl zavě-
šen nápis: „ Za polednovou politiku 
– za rozvoj ČSSR“, udávající smysl 
a náplň dnešní manifestace.“

V 70. a 80. letech se průběhy 
oslav od sebe příliš nelišily.

1971
„Oslava 1. máje 1971 byla uspo-

řádána opět obvyklým způsobem, 
tak jak se dělo před rokem 1968. 
O deváté hodině byl sraz účastníků 
na sportovním stadioně, kde se také 
konala manifestace. Slavnostní pro-
jev měl vedoucí delegace z KV KSČ 
s. Sudek. Z manifestace byla ode-
slána rezoluce Ústřednímu výboru 
KSČ v Praze (…). Pak byl uspořá-
dán průvod městem od stadionu 
ulicemi Leningradskou, Zámeckou, 
Arnoldovou, 1. máje, Palackého 
přes náměstí do ulic Víta Nejedlého  
a Jana Švermy. Zde u městského 
kina byla přehlídka celého průvodu, 
při procházení jednotlivých skupin 
závodů a organizací byly vyvolávány 
jejich úspěchy a činnost v podnikání.  
K dobrému průběhu oslavy přispělo 
slušné počasí a také pečlivá orga-
nizace. Podle odhadů zúčastnilo se 
oslavy 4 800 občanů.“

 
1980

„Na 1. máje bylo město pěk-
ně vyzdobeno a také počasí přálo 
účastníkům manifestace na sportov-
ním hřišti. Letos byli u nás přivítáni 
významní hosté. Byli to jednak zá-
stupci sovětské posádky z Kuřivod, 
ale především s. [Viktor] Chranov-

skij, velitel partyzánské skupiny, kte-
rá zde působila před osvobozením 
r. 1945, a člen skupiny s. N[ikolaj] 
Galan. Manifestace proběhla v pěk-
né, radostné atmosféře. Průvod byl 
zpestřen úbory cvičenců připravují-
cích se na spartakiádu.  Kromě nich 
se společně zúčastnili manifestace 
členové zájmových a společenských 
organizací a pracující jednotlivých 
závodů. Bylo zajímavé sledovat 
množství různých zájmových skupin 
a organizací.“

Změna nastala logicky až v roce 
1990.

1990
„V předvečer 1. máje se konalo 

pálení čarodějnic v přírodním kině. 
Sešli se zde mladí i starší u velké 
hranice připravené členy Junáka 
a spálili figuríny čarodějnice, kte-
ré měly určitý politický charakter,  
a zhlédli krátký kulturní program.

Na 1. máje měli lidé volný den 
a odpoledne uspořádalo městské 
Občanské fórum na náměstí lidovou 
veselici. Lidé se zde sešli u stánků 
s občerstvením, s cukrovinkami, su-
venýry, poseděli před restauracemi, 
při tom poslouchali různé hudební 
soubory Klubu pracujících, nebo se 
mohli dívat na vystoupení dětských 
oddílů ZRTV Spartak a pohybových 
souborů Klubu pracujících přímo na 
silnici na improvizované cvičební 
ploše na křižovatce před Hroznem. 
Amatérské skupiny byly doplněny 
také vystoupením Jiřího Traxlera ze 
skupiny Žáci. Bylo pěkné počasí,  
a tak se sešlo dost lidí a celá akce 
se vydařila.“

 
1992

„Na 1. máje bylo volno, nepra-
covalo se. Na náměstí bylo možno 
se projít, podívat k různým stánkům 
či posedět při občerstvení na par-
kovišti před restaurací Karlovy Vary  
a poslechnout si koncertování růz-
ných hudebních skupin. Tento den 
se počasí umoudřilo, odpoledne se 
oteplilo a byl krásný slunný den.“

Tímto zápisem zmínky o osla-
vách 1. máje v kronikách končí. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Deštivá prvomájová slavnost v roce 1938. Rok 1950 a průvod s kloboučnicemi v čele procházející náměstím. V roce 1980 byli hosty oslav rovněž partzáni, kteří za války operovali v okolí.



11KVĚTEN 2017 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

H I S T O R I E

Jak to bylo s hradišťským vodovodem? (2)

Letnice přicházejí
Letnice jsou pohyblivým křesťan-
ským svátkem, nastávají 50. den 
po Velikonocích. Letos připadají na 
neděli 4. června. Jejich smyslem je 
připomínka Seslání Ducha svatého.

O letnicích se nad sváteční stůl 
našich předků zavěšovaly ozdoby ve 
tvaru holubice, která je symbolem 
Ducha svatého. Ve váze stávala ky-
tice vlčích máků, protože jejich květy 
připomínají plaménky ohně zářící 
nad hlavami apoštolů při Seslání 
Ducha svatého. Možná znáte rčení 
„má holubičí povahu“. Duch svatý 
se totiž projevuje svým „devaterým 
ovocem“:  láskou, radostí, pokojem, 
trpělivostí, laskavostí, dobrotou, věr-

ností, tichostí a sebeovládáním.
Na letnice se pekly čtvercové 

koláče „zahybáče“ s přehnutými 
rohy plněné tvarohem a povidly. Do 
polévky nazývané „letnice“ patřily 
brambory, houby, krupice, osmaže-
ná zelenina a vejce. Na stole nechy-
běly také obalené a osmažené květy 
černého bezu.

Na poutě o letnicích můžeme 
zavítat do Českého Dubu nebo Li-
báně, do měst, jejichž kostely jsou 
zasvěcené Seslání Ducha svatého. 
Nebo také na horu Tábor u Lomnice 
nad Popelkou.

Daniela Břoušková

Jak jste se mohli dočíst už  
v první části článku o historii prv-
ního městského vodovodu, jeho 
vybudování bylo v roce 1887 na 
spadnutí, nejoptimálnější projekt 
se však ukázal jako výrazně ná-
kladnější, než vedení města před-
pokládalo...

Další krok následoval až o de-
set let později. V roce 1898 ing. 
Antonín Kunz z Hranic bezplatně 
zhotovil dobrozdání ohledně zásobo-
vání města vodou ze studně u Jize-
ry. Počítal s dvěma možnostmi: zřídit  
u skal pod židovským hřbitovem 
náhon asi 300 metrů dlouhý – za 
vteřinu by proteklo 1,4 metrů krych-
lových vody, náklad by byl 36 000 zl. 
– nebo zřídit náhon od Hněvousic ke 
kamennému mostu dlouhý 1,1 kilo-
metru, vody by bylo 3-4 metrů krych-
lových za vteřinu, náklad 100 000 zl. 
Zůstalo ale pouze u návrhu. 

V roce 1890 byl u Lázně posta-
ven vodojem s dvěma čerpadly. 

V roce 1903 se začal problé-
mem zabývat starosta JUDr. Alois 
Šebor. Nově ustavená komise zváži-
la staré návrhy ing. Kunze, ale pro 
velké náklady je odmítla.

Snahu řešit vodovod a kanaliza-
ci projevil znovu v roce 1913 místní 
občan Smutný, městská rada však 
jeho iniciativu zamítla s odůvodně-
ním, že je nevhodná doba, protože 
staré plány už nevyhovují a je nut-
né vytvořit nové. Objevil se návrh 
na zřízení prozatímního vodovodu 
elektrickým pohonem z Lázně na 
náměstí. V letech 1914 a 1915 bylo 
uskutečněno několik vrtů u Jizery  
a voda zaslána na chemický rozbor. 
Výsledky byly příznivé. Vypuknutí 
světové války však další práce pře-
rušilo.

Až v roce 1921 jednala měst-
ská rada s ing. Tomešem z Turnova  
o zřízení dvou kašen na náměstí, ale 
k jejich stavbě opět nedošlo. Přizváni 
byli další odborníci ke konzultacím. 
O rok později ing. Tomeš doporučil 
sbírání pramenů u Dneboha, kde by 
se zřídil samočinný vodovod a voda 
by tekla do rezervoáru u chorobince. 
Nedoporučil výtlakový vodovod od 
Lázně, ani čerpadlo pod rozhlednou.

V roce 1923 také proběhla jed-
nání o připojení města ke skupinové-
mu vodovodu v Chocnějovicích, jenž 
se právě stavěl. Ukázalo se však, že 
by to byla ještě dražší varianta než 
vodovod ze Dneboha. Zároveň byly 
zkoumány prameny pod Mužským  
a u Bosně a Valečova.

Dne 12. dubna 1924 byla 
zvolena nová vodovodní komise  
k provádění přípravných prací. Jejím  
předsedou se stal Karel Cerman, po-
radcem ing. Josef Fanta. Znovu byla 
provedena měření pramenů u Dobré 
Vody (vzdálenost odtud na náměstí 
je 3,8 kilometru, výškový rozdíl 37 
metrů, síla pramene 5,3 litru za vte-

řinu) a u Dneboha (prameny jsou ve 
výšce 270 m. n. m, výškový rozdíl 
vůči náměstí je 35 metrů, vzdálenost 
stejná jako u Dobré Vody). Na zákla-
dě zjištěných údajů bylo rozhodnuto 
začít se stavbou u Dneboha.  

V roce 1925 byly koupeny tři 
hektary pozemků od paní Horá-
kové ve Dneboze. František Bajer  
z Dneboha a Antonín Eliáš z Hoš-
kovic svolili k zachycení pramenů 
na svých pozemcích. Zároveň pro-
bíhala jednání s obcemi Hoškovice 
a Dneboh o připojení ke stavbě, ale 
nebyla úspěšná. Bylo proto rozhod-
nuto postavit vodovod ve vlastní režii 
obce. Dozor nad stavbou byl svěřen 
ing. Fantovi. Městská rada jedna-
la také se správou valdštejnského 
panství o přenechání pramenu  
u Brdečku. Bylo nabídnuto dodávat  
z nového vodovodu vodu i zámku  
s 50procentní slevou  na vodném 
a pro hajné zřídit pumpu u Žlábku. 
Většina občanů města, kteří měli 
studni, byla proti stavbě, ale ti, kdo 
měli k vodě daleko, stavbu podpo-
rovali.

Dne 4. května 1925 se konečně 
začal vodovod u Dneboha stavět. 
Pracovalo zde 35 lidí, jímané pra-
meny dávaly 3,5 litru vody za vte-
řinu. Budovu vodárny stavěla firma 
Dámec, firma Dámec-Rejzek dodala 
roury a dřevo, dovoz štěrku obstaral 
B. Patočka, firma Abeles – Pokorný 
zajistila dodávky cementu. Když 
práce pokročily až ke staré zámecké 
vodárně, přišlo se na další silný pra-
men. Všechny prameny dohromady 
dávaly celkem šest litrů za vteřinu. 
S majiteli panství bylo dojednáno, 
že město může veškerou vodu za-
chycenou starým zámeckým vodo-
jemem použít pro vodovod nový, 
jestliže zřídí do města odbočku na 
stávající zámeckou síť a bude dodá-
vat stejné množství vody jako starý 
zámecký vodovod zvaný Stádlo. 
Práce u Žlábku byla ukončena v pro-
sinci, práce u Brdečku až v červenci 
následujícího roku. 

Plány na vlastní rozvod vody 
byly dodány v únoru 1926. Všem 
majitelům domů byly rozdány in-
formační letáky a přihlášky na zří-
zení vodovodní přípojky. Situaci se 
stavbou zkomplikoval sesuv půdy 
v oblasti Kavčiny, ke kterému došlo 
koncem června roku 1926. Stavby 
byly poškozeny či posunuty. Vzniklá 
škoda byla odhadnuta na 71 000 Kč, 
ale vyšetřovací komise uznala jen 20 
000 Kč, proto obec požádala země-
dělskou radu o subvenci.  

V říjnu se pak konala veřejná 
schůze na radnici. Na základě při-
pomínek občanů se městská rada 
usnesla poskytnout nemajetným 
na zřízení vodovodu úvěr. Záro-
veň pořídila soupis domů, zájemců  
o vodovod, výše činží, počtu obyva-
tel v domech, výměru obytné plochy 
a místností, aby se zjistilo, kolik 

bude třeba kohoutků, klosetů, van, 
hydrantů a vodoměrů. Byl proveden i 
soupis zvířectva. Zjistilo se, že v do-
mech postavených do roku 1917 je 
2 325 místností, v novějších domech 
350 místností.

Současně bylo rozhodnuto, že 
na Horce bude zřízen zemní rezer-
voár místo dříve uvažovaných výtaž-
ných věží. Nakonec byly postaveny 
dva betonové zásobníky, jeden byl 
v provozu neustále, druhý byl určen 
pro případ ohně. V něm nebyla voda 
pitná, pouze užitková, což se později 
projevilo jako problém.  

V květnu byla vypsána veřej-
ná soutěž na stavbu vodovodního 
rozvodu – vybrány byly společnosti 
ing. Pokorný z Mnichova Hradiště, 
ing. Král z Prahy, instalatér Dub  
z Mladé Boleslavi, technický dozor 
byl svěřen ing. Fantovi. Na základě 
žádosti ministerstva zemědělství 
bylo rozhodnuto použít částečně 
potrubí ocelové, částečně lité. Bylo 
stanoveno zřídit 72 vrchních a šest 
spodních hydrantů. V ulicích Na 
Příkopech, Arnoldově a Hluboké se 
musely roury dávat na piloty, protože 
v hloubce byl tekutý písek. Vodovod-
ní síť byla rozšířena i do nových částí 
města. V roce 1928 se k vodovodu 
připojil i cukrovar. Domovní přípojky 
byly zadány ing. Pokornému, každá 
musela být hotova do čtyř týdnů po 

objednání.
Byly stanoveny tyto roční poplat-

ky: z jedné místnosti 30 Kč, z každé 
další 20 Kč, z jednoho aru zahrady 
3 Kč, za každý další 1 Kč. Obec 
nabídla také zřízení přípojky – do 
dvou domů za 400 Kč, do tří domů 
za 500 Kč. Od placení vodného byli 
osvobozeni chudí obyvatelé města. 
Majitel zámku a domů čp. 151 a 152 
platil polovinu vodného. Zámecká 
kašna byla uzavřena. Za dozorce 
nad celou sítí a nad rezervoáry na 
Horce byl zvolen Josef Pavlík, který 
nastoupil službu 1. července 1929.

Dne 8. listopadu 1929 byla do-
končena kolaudace. Vydatnost pra-
mene byla v té době 3,4 litru za vte-
řinu. K snížení z dřívějších šesti litrů 
došlo v důsledku sucha. Připojením 
zámeckého vodovodu z Brdečku se 
průtok opět zvýšil. Kromě toho byl  
u Dneboha na poli pana Mařana ob-
jeven další silný pramen.

Celkem bylo položeno 20 691, 
34 metrů potrubí. Celkový náklad 
na jímání pramenů byl 588 039, 07 
Kč a za vodovod 3 302 000 Kč, což 
bylo o 102 000 více proti původnímu 
rozpočtu. Důvodem bylo prodlouže-
ní sítě. Úvěr městu poskytla míst-
ní Okresní hospodářská záložna  
a městská spořitelna v Turnově. Vo-
dovod byl pojištěn proti následkům 
prasknutí. 

Zdálo se, že uvedením vodovo-
du do provozu je otázka zásobování 
vodou pro město vyřešena. Hned  
v prvním roce fungování se připoji-
lo 500 domů, vodovod poskytoval 
dostačující denní množství 3 000 
hektolitrů. V následujících letech se 
připojovaly další domy a opakující se 
letní sucha měla za následek, že za-
čalo přitékat vody méně, denně oko-
lo 2 600 hektolitrů, což bylo pro měs-
to nedostačující. Ukázalo se také, 
že vodovod má určité nedostatky 
konstrukční. Podle původních plánů 
měla všechna voda téct na Horku  
a odtud měla být vedena dvěma po-
trubími, jedním do horní, druhým do 
dolní části města. Z důvodu šetření 
však potrubí pro dolní část města 
odbočovalo z hlavního řadu hned 
u špejcharu a tento přívod nebylo 
možné uzavřít, aniž by byli obyvate-
lé dolní části města zcela bez vody. 
Tak docházelo k tomu, že v horních 
částech města byl vody nedostatek, 
v dolní části naopak nadbytek ve-
doucí často k plýtvání. 

V letech 1930 až 1934 se ne-
dostatek vody projevoval stále ci-
telněji a bylo třeba situaci řešit. Už  
v roce 1930 byly při stavbě silnice ve 
Dneboze zachyceny další prameny, 
čímž byla kapacita vodovodu zesí-
lena. Městská rada také pravidelně 
vyzývala obyvatele k šetření vodou. 
V obdobích sucha byly vydávány zá-
kazy kropení zahrádek a ulic, přesto 
se často vyskytovaly případy jejich 
porušování. Množily se stížnosti 
občanů na nedostatek vody. V roce 
1934 se pokusilo vedení města pro-
blém alespoň částečně vyřešit přibí-
ráním do vodovodu vody ze studně 
zahradníka Königa – odebráno bylo 
651 metrů krychlových.

V témže roce došlo také k po-
klesu vody v hlavní nádrži u Lázně, 
který mohl mít souvislost s poklesem 
hladiny v Jizeře. Jiná verze hovořila 

o tom, že při přestavbě Kompertovy 
továrny byla odtoková roura polože-
na výše a také že mohutné betonové 
základy, na kterých budova stála, 
zatlačily některé prameny. Městská 
rada byla nucena zřídit výtokový 
kontakt z vodovodního potrubí, aby 
zajistila vodu občanům v této části 
města. 

V roce 1934 se začaly kopat 
vodní jímky u Dneboha. U Kavčiny 
byla objevena voda kvalitní a v do-
statečném množství, ale později 
začalo její množství klesat. Správce 
Pavlík hlásil, že vydatnost prame-
nů je rok od roku menší. Byl proto 
pozván proutkař, který objevil silný 
pramen na Horce a ještě silnější  
v Dolcích. Na základě toho byl firmě 
Artesia z Prahy zadán vrt v Dolcích. 
Začalo se pracovat 31. května 1935, 
24. června bylo dosaženo hloub-
ky 25 metrů. Vyvěrající voda byla 
nepřetržitě odčerpávána v objemu 
4-6 litrů za vteřinu, aniž by došlo  
k poklesu vodní hladiny. Voda byla 
zaslána na bakteriologickou zkouš-
ku, jejíž výsledek byl velmi příznivý. 
Pozemky, na kterých se vrt prováděl, 
náležely manželům Postráneckým  
z Hoškovic a byly směněny za 
pozemky obce hradišťské. Byla 
namontována ponorná pumpa, po-
loženy roury a vykopány základy 
vodárenské budovy. Do městského 
vodovodu začala být přečerpávána 
voda z vrtu v Dolcích, nejprve novou 
motorovou stříkačkou, pak čerpa-
dlem.

Položení vodovodního potrubí 
bylo svěřeno firmě Dámec-Rejzek. 
5. listopadu byla provedena tlako-
vá zkouška a poté na zimu stavba 
zastavena. V dubnu 1936 se zača-
lo se se stavbou domku pro studni 
podle projektu ing. Fanty. První cihlu 
položil 17. dubna správce Pavlík se 
slovy: „ Opatruj, Všemohoucí, naši 
voděnku a nedej přístupu nepovola-
ným!“ 27. dubna byla zamontována 
pumpa značky Nautila a zapuště-
na do hloubky 15 metrů pod vodní 
hladinu. Pumpa byla napojena na 
výtlačné potrubí a ponechána noc 
a den v chodu, aby se vyzkoušel 
největší výkon. Zjištěn byl výtlak 8-9 
litrů za vteřinu. Celá montáž byla do-
končena 27. května 1936. 

V červenci tohoto roku došlo  
k havárii, ucpal se hlavní pramen ve 
Dneboze, a doplňkový vodovod tak 
absolvoval zatěžkávací zkoušku, 
ve které uspěl. Dodával třikrát více 
vody než vodovod ze Dneboha, při-
čemž náklad na jeho pořízení byl 
130 000 Kč. 

Problém zásobování města 
Mnichovo Hradiště pitnou vodou tak 
byl na delší dobu vyřešen. Změny, 
které s sebou přinesl další rozvoj 
města, jsou už jinou kapitolou.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn.Hradiště

Kino zve na zážitky ze Sýrie
O přírodních a historických zajíma-
vostech arabské země a o její sou-
časné politické situaci se můžete 
dozvědět na cestovatelské přednáš-
ce s dataprojekcí Napříč Arabskou 
republikou Sýrie. O svých zážitcích 
vám budou vyprávět cestovatelé 
Pavel Chlum a Petr Kvarda. Akce se 
koná v úterý 9. května od 18 hodin 
v sále kina.

Oba přednášející žijí v Českém 
ráji a již od mládí milují dobrodružná 
putování po světě. Svědčí o tom de-
sítky navštívených zemí, které mají 
na kontě, i jejich účasti na expedi-
cích, které pravidelně pořádají od 
roku 2009 (například na Srí Lanku,  

Yucatán, do Kambodži, Jordánska, 
Číny nebo na Island). Ke každé 
výpravě si pánové vedli podrobný 
cestopisný deník, který je i na jejich 
webových stránkách, a tak rozhodně 
mají o čem vyprávět. 

Příznivci cestovatelských besed 
si možná vzpomenou, že pánové už 
byli v našem kině koncem roku 2015 
s přednáškou Od Karibiku k May-
ským pyramidám. Nyní plánují ex-
pedici na Zanzibar či do Vietnamu a 
Laosu. Více informací o jejich puto-
váních najdete na www.tripel.wz.cz.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Rock Film Festival je tu!
Všem fanouškům klasické rockové 
hudby přineseme čtyři portréty zná-
mých skupin a osobností, a to za 
zvýhodněné vstupné. Věnujeme jim 
čtyři středeční večery, dva v květnu 
a dva v červnu. 

Připravte se na nestárnoucí  
a stále populární KISS, jejichž kon-
cert KISS v Las Vegas jsme již v na-
šem kině hráli v říjnu minulého roku. 
Pro velký zájem budeme tímto kon-
certem 17. května od 20 hodin zaha-
jovat i letošní Rock Film Festival (na 
živý koncert KISS si můžete zajet 
20. května na brněnské Výstaviště). 
Dále vás v květnu ještě pozveme 
na Black Sabbath v hudebním filmu 

Bůh ti žehnej, Ozzy Osbourne (31. 
května). Pokračujeme projekcí Su-
per Duper Alice Cooper (14. června) 
a přehlídku zakončíme 28. června 
dokumentem o zakladateli britské 
heavymetalové skupiny Motörhead 
Lemmy Kilmisterovi s názvem Le-
mmy, který zemřel v roce 2015.

Vstupné na jednotlivá předsta-
vení je 80 Kč. Při koupi dvou titulů 
nabízíme slevu 60 Kč za projekci, při 
koupi tří a čtyř titulů zaplatíte za je-
den pouze 50 Kč. Více informací na 
www.rockfilmfestival.cz. 

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý měsíc 3500 domác-
ností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní podklad a oslovit 
Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@mnhradiste.cz). Konkrét-
ní ceník i podmínky inzerování naleznete v sekci Kamelot na webu 
města. Pouze je třeba brát v úvahu několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu překročit dvě celé strany a inzerenti, kteří 
se přihlásí jako první, mají přednost. Takže raději neváhejte!

Pro inzerenty

Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu ve 
městě výhradu a chcete se o ni 
podělit s veřejností? Kamelot je 
tu pro vás! 

Městský zpravodaj je od své-
ho založení otevřen čtenářským 
příspěvkům a neustále rozšiřuje 
svou základnu přispěvatelů. Své 
články, názory i fotografie můžete 
zasílat na kamelot@mnhradiste.
cz (přílohy však nesmí překročit  
5 MB, v opačném případě nepro-
jdou do schránky). Uzávěrka je 
vždy 15. den v měsíci.

Pište s námi Kamelot
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