
VICEMISTŘI
Mladší žáci volejbalového 
oddílu TJ Sokol zazářili na 
mistrovství ČR. Nejen díky 
kvalitě hry, ale i díky dobré 
partě.
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DOTACE
Město přišlo o osmimiliono-
vou dotaci na hřiště v areá-
lu 2. ZŠ. Důvod? Korupční 
kauza na ministerstvu a ve 
vedení sportovních svazů.
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MÁJKA
Obnovená tradie vztyčová-
ní májky se letos dočkala 
dramatického vývoje. Máj-
ku totiž ukradli Ptýrovští  
a muselo se o ni licitovat.
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

NECHME 
VLAJKY VLÁT

Oslava Dne vítězství, státního svátku, který nám připomíná výročí konce 
druhé světové války, mě letos naplnila radostí. Potěšilo mě, že se nás  
u pomníku v parku u nádraží sešlo nejvíc, co pamatuji, i to, kolik z vás se 
připojilo ke kampani Vlajka pro republiku. Je to nádherný pocit procházet 
si město a vidět vlát tolik našich českých vlajek naráz. Vám všem, kteří 
jste se nebáli svou lásku k vlasti tímto způsobem vyjádřit, děkuji. Těší mě 
také, že k několika desítkám jednotlivců se připojily také spolky a instituce 
- například sokolové nebo Komerční banka. V tomto kontextu ale skutečně 
nerozumím tomu, že státní instituce, jakou je finanční úřad, která by měla 
jít příkladem, zákonnou povinnost vědomě neplní a vlajku nevyvěšuje.  
A nepomohla ani výzva a nabídka, že město úřadu vlajku věnuje.

Zatímco oslava květnového svátku byla zdrojem příjemných pocitů, 
během posledního měsíce nás zaskočila zpráva, která je dosud zdrojem 
obrovské frustrace nejen ve vedení města, ale i v případě všech, kteří 
se projektem zabývali. Mám na mysli výstavbu nového atletického hřiště 
za ZŠ Studentská. V březnu jsme zcela férově uspěli v dotační výzvě  
a získali na nové hřiště osm milionů. Nyní, když už jsme připraveni  
s rekonstrukcí starého hřiště z 50. let začít a máme v ruce rozhodnutí  
o přidělení dotace, se z médií dozvídáme, že kvůli pletichaření na mi-
nisterstvu, byl program zrušen. Ano, jde o kauzu, v níž figuruje jméno 
Miroslava Pelty. Jednatřicet obcí a spolků včetně našeho města, které 
s nekalým jednáním nemá nic společného, bylo zcela nelogicky hozeno 
přes palubu a pyká za vinu jiných.

V květnu jsme si připomínali osvobození českého státu a stát nám 
zároveň házel klacky pod nohy. Smutný paradox.

Ondřej Lochman, starosta města

Vybralo se třináct tisíc korun
V neděli 14. května probíhala v Cuk-
rárně Za Rohem benefice pro DMO 
Pobyty, spolek, který organizuje 
rozličné akce pro lidi s dětskou moz-
kovou obrnou. Během dne, který 
svým vystoupením zpříjemnily děti 
z dětského folklorního souboru Ko-
miníček, se podařilo vybrat 13 tisíc 
korun. Ty budou využity na zapla-

Na novém kabátu radnice se už pracuje

V areálu MSK se bude opět konat
dětský den s bohatým programem
Přípravy třetího ročníku dětského 
dne v areálu Mnichovohradišťského 
sportovního klubu finišují. Pořadate-
lé by rádi navázali na úspěšné dva 
předchozí ročníky,  kdy na akci do-
razily stovky dětí z Hradiště a okolí. 
I letos je proto připraven bohatý pro-
gram pro všechny dětí i dospělé.

Organizační tým letos opět se-
stává z členů různých místních spol-
ků a organizací, jejichž spolupráce 
vyvrcholí právě v podobě velké 
společné akce, která nabídne ná-
vštěvníkům různorodé společenské 
vyžití. Stejně jako v minulých roční-
cích si svůj program pro děti připraví 
fotbalisté, modeláři a rybáři. Mnicho-
vohradišťský Sokol opět předvede 
populárního pingpongového robota, 
spolek Žijeme pro Hradiště otevře 
střelnici a Klub dětí a mládeže chys-

tá dětské dílničky a různé hry. Rov-
něž mnichovohradišťští skauti a Jed-
nota bratrská připraví svůj program 
pro děti. Nově se v letošním ročníku 
představí tenisté, atletická přípravka 
a svůj program už chystá i Místní 
akční plán vzdělávání.

Pod taktovkou zkušeného mo-
derátora rádia Kiss Delta „Štěpo“ 
Štěpánka, který již tradičně bude 
akci doprovázet hudbou a mluve-
ným slovem, bude probíhat bohatý 
program, ve kterém se představí se 
svým loutkovým divadlem například 
herec Štěpán Tuček, vystoupení 
ve fitness step aerobiku předvedou 
svěřenkyně Soni Šimůnkové a vy-
stoupení na trampolínách připraví 
Sabina Lacinová.

Dětem bude rovněž k dispozici, 
tak jako v minulém roce, celá řada 

atrakcí od dětského koutku po tram-
políny a skákací hrad. K zapůjčení 
budou šlapadla pro nejmenší, starší 
děti budou moci opět vyzkoušet mo-
derní provazochodectví, tedy slac-
kline. A těšit se můžete i na oblíbený 
obří bublifuk a malování na obličej.

V sektoru věnovaném záchran-
nému systému budou na dětské 
dotazy připraveni státní i městští po-
licisté, rovněž v minulém roce úspěš-
ný Červený kříž a své umění výcviku 
psů předvedou kynologové. V rámci 
programu proběhne ukázka techniky 
a dovedností hasičů boleslavské au-
tomobilky při simulovaném zásahu u 
dopravní nehody. Škodováci před-
staví rovněž svého hasícího robota. 
Ani mnichovohradišťští hasiči nezů-
stanou pozadu a představí dětem 
své veteránské vozy. ...3
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Osm desítek domů zdobila v Den vítězství 8. května státní vlajka, také účast na svátečním shromáždění byla větší než v minulých letech.       ...2

Radnice, která je dominantou ná-
městí, se letos konečně dočká 
zásadních a dlouho očekávaných 
změn. Břízolitovou fasádu, která pa-
matuje doby dávno minulé, nahradí 
opět světlý a hladký povrch, což by 
mělo náměstí výrazně rozjasnit. Prá-
ce jsou v plném proudu.

K rozhodnutí, že obnova fasády 
je nutná, přiměl město havarijní stav 
některých sgrafit, která na straně u 
pošty začala odpadávat. Aby se vý-
zdobu podařilo zachovat, bylo třeba 
jednat. Město podalo žádost o spo-
lufinancování na ministerstvo kultu-
ry a projekt v hodnotě šesti milionů 
korun rozběhlo. Hotovo má být letos.

Jedna velká otázka však stále 
čeká na rozhodnutí. Jak se sgrafito-
vou výzdobou poplatnou době svého 
vzniku, tedy padesátým letům, vlast-
ně naložit? Zachovat ji? Odstranit  
a obnovit zazděná okna? Ponechat 
jen část? Zatímco památkáři jsou 
pro zachování dvou sgrafit jako 
svědků doby, mezi Hradišťáky tak 
jednotný názor není. Například his-
torik Pavel Sosnovec by osobně byl 
pro odstranění všech výjevů připo-
mínajících éru socialismu.

„Na toto téma ještě určitě bu-
deme diskutovat. Téma sovětských 
vojáků, které některá sgrafita zpo-
dobňují, vnímám ale jako součást 

historie. V případě, že památková 
péče bude trvat na ponechání sgrafit 
umístíme na vhodné místo panel, 
který bude okolnosti vzniku těchto 
děl vysvětlovat,“ říká starosta Ondřej 
Lochman a podotýká, že důležitější 
otázkou pro něj bude pěkné osvět-
lení radnice. „Také se těším, až se 
na radnici objeví osázené květináče. 
To bude taková tečka za úspěšnou 
rekonstrukcí,“ dodává starosta.

Nový kabát radnice je jedním  
z kroků, které předcházejí revitaliza-
ci náměstí. Ta by měla podle „jízdní-
ho řádu“, kterým se město řídí, ná-
sledovat, až budou práce na budově 
úřadu hotové a bude vybudován  

i terminál u nádraží.
Zapomenutý není ani projekt 

obnovy fasády Klubu. Na jeho bu-
dově se však začne pracovat teprve  
v momentě, kdy bude jasné, jaké bu-
dou vnitřní dispozice Klubu po jeho 
rekonstrukci. Přestože přípravy na 
venek nejsou vidět, probíhají.

Příští rok si budeme připomí-
nat 100 let od vzniku samostatné-
ho Československa a nová fasáda 
radnice by v rámci oslav měla za-
ujmout důležité místo. Uvažuje se  
o ní jako o podkladu velkoplošné pro-
jekce, takzvanného videomappingu. 

Redakce

cení ubytování asistentů, které lidé 
s DMO na svých cestách potřebují.
„Díky patří celému koletivu pracoví-
ků cukrárny v čele s paní Miluškou 
Hendrychovou. Vyzdvihnout mu-
síme i jejich výborné dortíky,“ říká 
předsedkyně sdružení Katka Maxo-
vá a děkuje všem za účast a podpo-
ru. (red)
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České jahody na zdejších farmářských trzích
Pokud bude počasí stejně příznivé 
jako v minulém roce, budou na trzích 
koncem května nebo začátkem červ-
na již první české jahody. Poznáte je 
podle vůně a sladké chutě.

Jahody prodávané v Mnicho-
vě Hradišti pochází ze Sedlčánek  
u Čelákovic. Na sezonu se tam chys-
tají již od března, kdy začíná ruční 
okopávání a další práce na poli. Při 
péči o rostlinky se snaží používat co 
nejméně chemie, což se projevuje 
především na jejich chuti. A v čem 
spočívá tajemství rané sklizně? Na 
to jsme se zeptali přímo pěstitele. 
Jeho odpověď se může zdát na prv-
ní pohled jednoduchá: „Písčitá půda, 
zalévání teplou vodu z mělkého ryb-
níčku v prostoru jahodárny, pravidel-
né zakrývání dvojitou fólií...“ a pak  
s úsměvem dodává: „A samozřejmě 
dobrá péče a hodně práce“.

Přijďte si na trh pro jahody, kte-
ré vyrostly na slunci v našem okolí  

a byly sklizeny den před trhem.
Také vás 24. června mezi  

9. a 12. hodinou srdečně zveme na 
projekci mobilního planetária, které 
bude výjimečně součástí farmářské-
ho trhu. Již při vstupu do pojízdné 

kupole se octnete v kouzelném pro-
storu a díky sférickému promítání 
můžete poodhalit tajemství přírody  
a vesmíru. Vstupné bude spíše sym-
bolické, ale i tak z něj polovina bude 
předána Klinice dětské hematologie 
a onkologie 2. lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy a Fakultní nemocnice 
Motol a Nadačnímu fondu pro pod-
poru osob se zdravotním handica-
pem Srdcerváči.

Pokud máte zájem na trhu pro-
dávat,  kontaktujte organizátory na 
telefonním čísle 602 100 470 nebo 
na emailu  trhyfarmarske@gmail.
com.

Aktuální informace o trzích jsou 
na www.trhyfarmarske.cz a pro in-
formace o aktuálním sortimentu trhu 
sledujte facebookovou stránku Poji-
zerské Farmářské Trhy.

Pavlína Honzů, 
Pojizerské farmářské trhy

V areálu MSK se bude 
opět konat dětský den...
...dokončení z titulní strany

Novinkou letošního ročníku je 
možnost nechat si za zvýhodněných 
podmínek namalovat karikaturu pro-
fesionálním karikaturistou a v závěru 
akce se představí se svým progra-
mem pro děti šašek Honza Krejčík.

Nezbývá než se těšit na 3. čer-
ven, kdy bude ve 14 hodin v areálu 
Mnichovohradišťského sportovního 
klubu zahájen třetí ročník dětského 
dne, na který jsou všichni srdečně 
zváni. Občerstvení včetně točené 
zmrzliny bude zajištěno. Díky pod-

poře sponzorů je i v letošním roce 
vstupné zcela zdarma a dětské ná-
vštěvníky čeká řada drobných dárků.

Za podporu akce děkujeme 
sponzorům: Ecco-glass Mnichovo 
Hradiště, Montana Mladá Boleslav, 
město Mnichovo Hradiště, Stavby 
Nohynek s.r.o, JAP Jacina, Kofola 
CS a.s., KM Prona a.s., Auto MH, 
Rambousek Mnichovo Hradiště, Lin-
de Materiál Handling ČR s.r.o a Kiss.

Aleš Janatka,
MSK a Žijeme pro Hradiště

Korupční kauza na ministerstvu školství 
připravila město o miliony na nové hřiště
O dotaci na vybudování nového 
sportovního areálu za 2. základní 
školou usilovalo město několikrát. 
Dvakrát neuspělo, potřetí napnulo 
síly, připravilo propracovaný projekt 
a dodrželo všechny podmínky. Po-
dařilo se a Mnichovo Hradiště uspělo  
v konkurenci 1200 projektů a dostalo 
v březnu příslib dotace z minister-
stva školství ve výši osmi milionů 
korun. Stavba měla v červnu začít 
s tím, že v listopadu bude stát nový 
areál – ovál s umělým povrchem, ví-
ceúčelové hřiště, hřiště se zavlažo-
vaným travnatým povrchem a sekto-
ry pro skok daleký, vysoký, hod do 
dálky a vrh koulí. Jenže pak vtrhla 
na ministerstvo, do budovy fotbalo-
vé asociace a do sídla České unie 
sportu policie a začala zatýkat...

To, co původně mělo být jedním 
z největších úspěchů současného 
vedení města a odměnou za hodiny 
přípravné práce, je nyní obrovským 
zklamáním. Město díky kauze na 
ministerstvu bez vlastního zavinění 
zřejmě přijde o pořádný balík peněz. 
A ani již investované náklady do pří-
pravy projektu nejsou zanedbatelné.

Ale zpátky na začátek. Psal se 
rok 2014 a ministerstvo školství vy-
psalo dotační titul, který mohlo Mni-
chovo Hradiště využít na renovaci 
starého sportovního areálu, jenž od 
svého vybudování v roce 1953 ne-
prošel větší změnou. Žádost však 
v obrovské konkurenci neuspěla.  
O rok později už si město na přípra-
vu projektu najalo profesionálního 
administrátora dotace, ale výsledek 
byl opět negativní.

„Před podáním žádosti i po ní 
jsme se vždy snažili na minister-
stvu zjistit, kde děláme chybu, ale 
bezúspěšně. Postupně jsme se ale 
dozvídali, jak politicky složité pozadí 
rozdělování peněz z tohoto dotační-
ho titulu má. Ve sportovních kuloá-
rech nás odkazovali na Miroslava 
Peltu, předsedu Fotbalové asociace 
ČR, s tím, že je třeba žádost probrat 
přímo s ním. To jsme ovšem nikdy 
neučinili,“ vzpomíná starosta Ondřej 
Lochman.

Na podzim 2016 připravila další 
žádost o dotaci projektová manažer-
ka města. Snažila se odůvodnit po-
třebnost rekonstrukce a dostatečně 

doložit budoucí využití hřiště. Vedení 
města zároveň přislíbilo vysoké spo-
lufinancování, pokud bude dotace 
přidělena. A letos v březnu přišla 
překvapivá zpráva – žádost uspěla. 

Začaly horečné přípravy, přede-
vším dílčí úpravy projektu, výběrové 
řízení na zhotovitele a prořezávání 
zeleně v areálu, aby mohl být projekt 
realizován a dokončen do letošního 
listopadu. Dotační titul odložení rea-
lizace neumožňoval. Pár týdnů před-
tím, než měla stavební firma převzít 
staveviště, se však v médiích obje-
vila zpráva o zatýkání funkcionářů  
a zrušení přidělených dotací.

Starosta se obrátil na ministryni 
školství Kateřinu Valachovou, které 
adresoval dopis, v němž na jednu 
stranu pozitivně zhodnotil politickou 
odpovědnost ministryně a její féro-
vé jednání, na druhé straně však 
konstatoval jak frustrující je pro sa-
mosprávu současný vývoj situace  
a jak nepříjemné je dávání Mnichova 
Hradiště do souvislosti s podezřelý-
mi projekty. Rovněž vyzval k tomu, 
aby ministerstvo neuplatňovalo prin-
cip kolektivní viny a podpořené pro-

jekty znovu individuálně zhodnotilo 
a aby poskytlo zastupitelům města 
i veřejnosti hodnocení hradišťského 
projektu, které zpracovali ministerští 
úředníci i expertní komise. 

Přestože starosta v závěru do-
pisu požadoval urychlené jednání, 
protože vše k realizaci projektu je 
připravené a každé zdržení může 
stát další peníze z městské kasy, 
oficiální písemnou odpověď z mini-
sterstva zatím nedostal. 

„Osobně jsem rád, že si někdo 
konečně posvítil na dotační titul,  
o kterém jsme od roku 2014 slýchali 
různé zvěsti. Nedokážu se ale smířit 
s tím, že náš projekt kvůli těm „cink-
nutým“ nejspíše také padne,“ říká 
Ondřej Lochman.

Podle informací z ministerstva 
sdělených telefonicky vývoj kauzy 
pro město nevypadá pozitivně – do-
tace se ruší jako celek a Hradiště 
stejně jako jiní uchazeči bude muset 
žádat znovu – již počtvrté. Jestli se 
hřiště podaří letos či za rok zrekon-
struovat je bohužel nadále nejisté.

Redakce

Ovlivněte úpravu sídlišť 
Jaselská a Poříčská
Vedení města stejně jako část ob-
čanů vnímá, že současný stav ve-
řejných prostranství sídlišť v Hradišti 
není úplně uspokojivý, ať už se jed-
ná o stav komunikací, zeleň, parko-
vání či plochy pro odpočinek. 

V průběhu tohoto roku se za-
čaly zpracovávat studie pro území 
sídliště Jaselská a pro území sídliště 
Poříčská, které poslouží jako vodítko 
pro postupné úpravy. Ty by měly být 
rozloženy do několika následujících 
let, a to i v závislosti na jejich rozsa-
hu a na dostupných financích. 

Budeme rádi, když se do plá-
nu úprav podaří promítnout potřeby 
těch, kteří jsou na sídlištích doma. 
Proto zveme obyvatele na setkání, 
kde se budou moci vyjádřit k sou-
časnému stavu – co funguje a je 
dobré, co je naopak problematické 
a je třeba změnit. Zároveň bude 
prostor pobavit se o tom, jak by se 
měla sídliště proměnit do budoucna.
Výstupy budou sloužit architektům 

jako jedno z důležitých vodítek pro 
jejich návrh.

Podobu studií je nejlepší ovlivnit 
hned na počátku jejich zpracovává-
ní, což je právě nyní. Proto dopo-
ručujeme všem, kteří jsou obyvateli 
zmíněných sídlišť, využít této příleži-
tosti a setkání se zúčastnit.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Kdy?
Setkání k sídlišti Jaselská

(ulice Jaselská, V Cestkách, Čsl. 
armády, Víta Nejedlého)

Kdy: 13. června, 18–20 hodin
Kde: sál 2. ZŠ, Studentská 895 

Setkání k sídlišti Poříčská
(Poříčská, Máchova, S. K. 
Neumanna a Studentská)

Kdy: 20. června, 18–20 hodin
Kde: sál 2. ZŠ, Studentská 895

Firma připravuje proměnu bývalého areálu Liazu
Poté, co někdejší areál společnosti 
Liaz v Haškově koupila firma Fina-
pra, vstoupila v jednání s městem, 
aby samosprávu seznámila se svý-
mi záměry a navázala spolupráci.

Firma počítá s tím, že v areálu, 
ve kterém se vyráběly nákladní vozy, 
zbourá některé stávající stavby, pře-
devším ty z první poloviny 20. století, 
a nahradí je jednou velkou halou. Tu 
hodlá pronajímat společnostem pod-
nikajícím v oblasti automotive. 

„Proměna areálu má svá poziti-
va i negativa. Velká hala, ať určená 
pro montáž či sklady, s sebou vždy 
přinese dopravní zátěž i další pro-
blémy. Pozitiva – využije se plocha 
již zpustlého statku a opuštěných 
objektů. Firma chce navíc fungovat 
jako dobrý soused a dopravní řešení 
blízce konzultuje s městem,“ komen-
tuje setkání se zástupcem firmy sta-
rosta. Doprava bude mířit od dálnice 
výhradně do areálu a zpět na dálnici.

A jaká pozitiva tedy oživení zmí-
něného areálu přinese? V první řadě 
dojde k úpravě vlastního areálu, jenž 
se dočká nové fazóny. Nová hala, 
nové vjezdy, decentně upravené 
okolí. Firma rovněž souhlasila, že 
vybuduje na vlastní náklady nové 
chodníky v místě, kde si zvykli par-
kovat řidiči kamionů, cyklostezku při 
hlavní silnici, na kterou v budouc-
nu město naváže vlastní investicí, 
nebo že srovná profil chodníků  

a vozovky. Město počítá rovněž  
s vytvořením nového kamerového 
bodu s přispěním Finapra, jehož 
prostřednictvím bude městská po-
licie kontrolovat i tuto lokalitu, jenž 
by měl vzniknout u vjezdu do areálu,  
a s finančním darem ve výši několika 
milionů korun na městské investice. 
Vše je ale na začátku, další informa-
ce přineseme na podzim.

Redakce

V Den vítězství vlálo v ulicích osm desítek vlajek
V ulicích města vlály desítky vlajek 
a u pomníku v parku u nádraží se 
připomínal Den vítězství, den, kdy 
v Evropě skončila 2. světová válka. 
Jak podotklo několik pravidelných 
účastníků tohoto shromáždění, letos 
přišlo 8. května uctít státní svátek 
nejvíc lidí za několik posledních let.

Důstojnou atmosféru odpolední 
ceremonii propůjčili opět skauti, kteří 
u pomníku drželi stráž, dále mladí 
umělci ze základní umělecké školy, 
baráčníci, ale samozřejmě i všichni 
ostatní, kteří onoho zamračeného 
odpoledne nezůstali doma.

Město oslavu svátku již několik 
týdnů předem propagovalo v rámci 
iniciativy Vlajka pro republiku, jejímž 
cílem je vybudovat v obyvatelstvu 
opět pocit hrdosti na vlastní zemi 
a její historii a chuť slavit svátky, 
které měli naši předkové v daleko 
vyšší vážnosti. Během této akce i 
její podzimní verze Vlajka pro Ma-
saryka, která připomíná 28. říjen, 
byla rozdáno bezmála 150 vlajek.  
V květnu jich na domech zavlálo osm 
desítek. Tradice se začíná ujímat.

RedakcePravidelnými účastníky svátečních shromáždění bývají skauti. Foto: Redakce

Veselá pouť se vrací!
Mnichovo Hradiště má svou soused-
skou slavnost, Veselá má Veselou 
pouť. V obou případech ze sebe 
obyvatelé vydávají to nejlepší. Tra-
diční červnová akce se také letos do 
největší mnichovohradišťské místní 
části vrátí. Stane se tak v sobotu 17. 
června.

Program, který bude jako ob-
vykle sestávat z mnohých atrakcí 
pro děti, ale i ze stánků s řemeslný-
mi produkty a domácími výrobky a v 
rámci kterého se zájemci také dozví 
vše, co je bude o Veselé zajímat, vy-
pukne už v 10 hodin. Na denní část 
veselice naváží už odpoledne kape-

ly, které budou hrát až do večerních 
hodin.

Redakce

Minule děti bavil svým divadlem mla-
dý herec Štěpán Tuček.
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Ukradená májka se na náměstí vrátila
Městský parlament dětí a mládeže 
v Mnichově Hradišti vloni, v prvním 
roce svého fungování, obnovil tradici 
vztyčování májky. A co by to bylo za 
tradici, kdyby letos neměla pokračo-
vání. Věci však měly nečekaný vývoj 
a májka jen pár hodin po vztyčení 
zmizela.

V neděli 30. dubna odpoledne 
zavítaly na Masarykovo náměstí de-
sítky lidí, aby se podílely na zdobení 
skoro osmimetrové májky, symbolu 
jara. Ta byla následně za pomoci 
hasičů a dalších dobrovolníků vzty-
čena před budovou Klubu a vytvořila 
půvabnou kulisu pro čarodějnický 
průvod, který se nedlouho po jejím 
vztyčení začal na náměstí formovat.

Druhý den ráno však byla májka 

pryč. Jak se záhy ukázalo, krádež 
měla na svědomí parta mladých 
mužů z nedalekého Ptýrova, kteří 
po spontánní debatě a dvou hodi-
nách příprav ještě večer skočili do 
auta a sousedům z Hradiště májku 
vyfoukli takřka pod nosem. Výsledek 
své noční výpravy – fotografii s od-
říznutou špičkou májky – nasdíleli s 
otázkou, za jaké výkupné Hradiště 
májku vymění, na Facebook.

„Na sociální síti se město chlu-
bilo májkou. A nás napadlo, že jim 
ji sundáme, což byla dříve tradice,“ 
vysvětlil Karel Popovič z Ptýrova 
redaktorům Boleslavského deníku, 
který o ztrátě májky informoval.

 Prvotní reakce byly rozpačité  
a z obou stran spíše rozmrzelé. Hra-

dišťáci krádež nevzali dvakrát spor-
tovně, kritizovali fakt, že na zdobení 
májky i samotném obnovení její tra-
dice ve městě se podílely zejména 
děti a místní mládež z parlamentu, 
a konstatovali, že tradice velí odříz-
nout pouze samotný ozdobený ko-
nec májky a ne ji skácet celou. Ptý-
rovští oponovali, že se mělo jednat  
o žert a že podle tradice má mít 
místní mládež u májky rovněž posta-
venou hlídku, aby zabránila krádeži.

Nakonec se však podařilo 
dosáhnout smíru. Jako zástupce 
Mnichova Hradiště se do Ptýrova 
vydal zastupitel Ondřej Knobloch, 
který opentlený strom vykoupil. Jaká 
byla cena? Opět tradiční – sud piva. 
Vyřizování výkupného už se neslo 

opět v přátelském duchu a podařilo 
se dokonce domluvit, že mladí muži  
z Ptýrova přijedou v září na soused-
skou slavnost. „Vztahy mezi Hradi-
štěm a Ptýrovem byly vždy dobré  
a teď se ještě upevnily,“ konstatoval 
Knobloch. 

Během roku se Mnichovo Hra-
diště s Ptýrovem domluví na všech 
aspektech tradice zdobení májky, 
aby se napřesrok předešlo nepříjem-
nostem a zůstala jen radost z obno-
vených zvyků našich předků. Fakt, 
že mnichovohradišťskou májku bude 
třeba hlídat, je však nesporný. Co 
kdyby se touto letošní příhodou za 
rok inspirovaly další okolní vesnice?

Redakce

Sponzorský dar zaplatil obleky pro hasiče
Sponzorské dary firem a společnos-
tí, které s městem spolupracují nebo 
hodlají spolupracovat, vždy velmi 
vítáme. Osobně jsem potěšen, že 
těchto projevů dobrých sousedských 
vztahů v poslední době přibývá.  
Z poslední doby můžu zmínit třeba 
dar v hodnotě 95 250 Kč od společ-
nosti Lidl, s jehož pomocí budeme 
financovat stavbu venkovní učebny 
v areálu 2. ZŠ na Masarykově ná-
městí.

Minulý týden jsme se s místosta-
rostou Jiřím Bínou například setkali 
s panem Vladimírem Böhmem z fir-
my ACL Automotive s.r.o., který nám 
předal symbolický šek na 227 942 

Kč. Částku využijeme na vybavení 
naší jednotky dobrovolných hasičů, 
kterou město zřizuje a která je nepo-
stradatelnou silou při zvládání krizo-
vých situací, jakými jsou požáry, po-
vodně či vichřice a další mimořádné 
události.

Vybavení pro hasiče má značně 

vysoké pořizovací náklady, proto se 
jej vždy snažíme financovat s po-
mocí dotací. Sponzorský dar, který 
můžeme využít na to, co je právě 
nejpotřebnější, je tedy vždy velikou 
pomocí. Tentokrát z darovaných pe-
něz zakoupíme tři zásahové obleky 
a pěnidlo do cisterny.

Všem firmám, kterým město 
není lhostejné a pomáhají mu spon-
zorskými dary nebo i jiným způso-
bem, děkujeme. Podpory si vážíme 
a doufáme, že těchto dobrých sou-
sedů bude přibývat.

Ondřej Lochman,
starosta města

Stavba terminálu zvelebí okolí nádraží
Propojení autobusové a železniční 
dopravy ve městě, které je nutné, 
aby byl zajištěn požadovaný komfort 
pro cestující, to je v Hradišti dlouho-
letá bolest. Aktuálně se proto při-
pravuje vznik dopravního terminálu  
u nádraží. Jeho vybudování má ote-
vřít cestu k revitalizaci náměstí.

V první řadě je však třeba říci, 
že autobusy z náměstí nezmizí. 
Značná část obyvatel, kteří se zá-
stupci města diskutovali o koncepci 
náměstí na veřejných setkáních, 

proti něčemu takovému byla zejmé-
na kvůli tomu, aby náměstí nepře-
stalo být přirozeným centrem města, 
aby nepřestalo žít. Autobusy tak bu-
dou náměstí stále obsluhovat, svůj 
výchozí bod a zároveň konečnou 
však budou mít u nádraží.

„Chceme zachovat co možná 
nejlepší obslužnost náměstí a záro-
veň zkrátit dobu, po kterou autobusy 
na náměstí budou přítomné, na mi-
nimum,“ říká k projektu starosta On-
dřej Lochman a dodává, že lokalita 

u nádraží díky tomu projde kultivací 
a že na ni navážou také revitalizace 
dvou okolních ulic a ulice Dvořákovy.

Rekonstrukce by se měla vejít 
do 20 milionů korun a město bude 
na tento projekt žádat v září o dota-
ci – financovat jej samo nezvládne. 
Terminál aktuálně projektuje ateliér 
re:architekti, do konce léta bude 
jasná finální podoba. Stavba začne 
nejdříve na podzim 2018.

Redakce

Delegace v Chojnówě zažila muzejní noc
Mít partnerské město vzdálené jen 
několik hodin jízdy má nesporné vý-
hody. Delegace z Mnichova Hradiště 
tak mohla 19. května využít pozvá-
ní polského Chójnowa a vyrazit na 
chójnowskou muzejní noc, která tu 
byla spojená se dnem partnerských 
měst. 

Hradišťáky čekala návštěva 
knihovny s probíhající výstavou ob-
rázků Hradiště, které vytvořily děti, 
jež naše město navštívily v rámci 
sousedské slavnosti, gymnázia, kde 
děti řešily kvíz věnovaný našemu 
městu, inspirativní rozhovory i pro-
cházka po městě. (red)

Čápi se zabydleli také 
v hoškovickém hnízdě
Čapí rodinku žijící v hnízdě u želez-
ničního přejezdu v Jiráskově ulici 
zná dnes díky online kameře nahlí-
žející do hnízda skoro každý. Věděli 
jste však, že v našem katastru máme 
ještě jeden pár hnízdících čápů?

Mnozí si jistě vzpomenou, jak 
se chodili dívat na čapí hnízdo u ryb-
níčku na okraji Hoškovic. Místo však 
v roce 2005 zaniklo při polomech  
a postupně se z něj stalo neutěše-
né místo. Osadní výbor nás ovšem  
v roce 2015 požádal o pomoc s jeho 
úpravou a věci se brzy daly do pohy-
bu. Dobrovolníci místo nejprve ukli-
dili, město nechalo lokalitu následně 
prořezat a upravit terén v okolí, aby 
bylo možné obnovit rybníček. Jeho 

úkolem je zadržovat v krajině stále 
vzácnější vodu, a tak vodní nádrž 
brzy osadíme také hradidlem. 

Luboš Dvořáček z firmy Těžex, 
který místo prořezával, po skonče-
ní prací z vlastní iniciativy obnovil 
i hnízdo. A nyní po dvou letech má 
toto místo opět své čápy, kteří se tu 
usadili 25. dubna! Jmenují se Karel 
a Anička a podle všeho už zakládají 
rodinu.

Děkuji všem, kteří nám pomohli 
toto místo oživit. Je příjemným mís-
tem pro zastavení a věřím, že bude 
příjemným místem také pro čápy.

Ondřej Lochman,
starosta města

Místní mají radost. Čápi se na hnízdo, které kdysi ze stromu spadlo při 
velikém větru, vrátili po nějakých deseti letech. „Máme radost, že se příroda 
oživuje. Doufám, že zde vydrží,“ vyslovuje přání paní Peteráčová.

Najdou se v Hradišti rodiny, 
které ubytují mladé lidi z Erzhausenu?
V říjnu tohoto roku přijede do Hradi-
ště skupina 50 hostů z partnerského 
města Erzhausenu a pro některé z 
nich – mladé fotbalisty a členy Royal 
Rangers (obdoba Skauta) ve věku 
od 15 do 18 let – bychom chtěli najít 
ubytování v hradišťských rodinách.

Hledáme tedy vás, kdo bude-
te ochotni nabídnout na čtyři noci  
v době od 18. do 22. října nocleh  
a případně i snídani klukovi nebo 
holce z Erzhausenu. Program i stra-

vování v průběhu dne bude zajišťo-
vat město ve spolupráci se spolky  
a na rodině bude tedy pouze ubyto-
vání. Pokud budete mít zájem, mů-
žete se ale samozřejmě připojit i k 
dalšímu programu. S erzhausenský-
mi dětmi se domluvíte pomocí zá-
kladní znalosti němčiny či angličtiny.

Chcete-li ubytování nabídnout 
nebo se dozvědět víc, ozvěte se 
Martině Kulíkové (martina.kuliko-
va@mnhradite.cz, tel. 725 579 616).

Věříme, že se nám podaří pár 
ochotných rodin najít a že pobyt dětí 
bude obohacující pro obě strany. 
Stejně tak, jako tomu bylo v případě 
mnichovohradišťské návštěvy v Er-
zhausenu v roce 2014 a opakovaně 
i letos v dubnu, kdy se místní rodiny 
na několik nocí ujaly členek a členů 
našeho pěveckého spolku Zvonky.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

O svých zážitcích s ubytováním  
v rodině v Erzhausenu vypráví 
členka Zvonků Maruška Krato-
chvílová ze Svijan.

Jaký byl první kontakt s rodinou, 
u které jsi byla? Bylo něco, co tě 
překvapilo?

V Erzhausenu jsem byla popr-
vé už v roce 2014 a bydlela jsem  
u Gabi a Huberta Riedla. Od začát-
ku byli oba moc milí, a když zjistili, 
že se učím německy, měli z toho 
velikou radost a začali mě učit nová 
slovíčka. Nejvíce mě překvapilo, že 
i když jsem německy uměla pouze 

základní slovíčka a nejjednodušší 
slovesa v přítomném čase, tak jsem 
byla schopna se s nimi bez větších 
obtíží domluvit. Když bylo třeba, po-
mohla i angličtina. 

A jaké jsou vztahy s rodinou 
dnes? Prý do Erzhausenu jezdíš 
opakovaně…

Po první návštěvě jsme si začali 
psát a v létě mě k sobě pozvali opět 
na týdenní pobyt, při kterém bych si 
mohla zlepšit svou němčinu. Setkali 
jsme se dvakrát i v Hradišti a letos 
opět v Erzhausenu. Dokonce mi na-
bídli přijet teď v létě na delší dobu 

v rámci přípravy na maturitu a po 
maturitě opět na menší neplacenou 
praxi. Musím říct, že jsem za tento 
vztah s nimi moc ráda…

Co bys na základě svých zkuše-
ností vzkázala těm, kteří přemýš-
lejí, jestli zvládnou ubytovat mla-
dé lidi z Erzhausenu?

Ať se toho nebojí, získají nové 
přátele a zkušenost. A pro ty, kteří 
se  učí anglicky nebo německy, je 
to zkušenost, kterou nikde nezíska-
jí. Sama jsem udělala velký pokrok  
v jazyce. A celkově mi přijde skvěle 
mít přátele i v jiných zemích.

Je skvělé mít přátele i v jiných zemích

Jak ten čas letí
V Hoškovicích nám kdysi zloději 
ukradli z kapličky zvon. Městský 
úřad nám tehdy vyhověl, dal odlít 
nový a 19. května 2007 byl zvon 
vysvěcen a znovu dán do kaplič-
ky, aby oznamoval, když někdo 
zemřel a zvonil vždy také při pou-
ti o sv. Janu Nepomuckém, kdy 
nám oznamuje bohoslužbu. Po 
ní bývá posezení u hasičárny. Ta 
se však letos opravuje, a tak se 
uskutečnila pouze modlitba v 15 
hodin a posezení občanů bude 
při kolaudaci zbrojnice koncem 
června. Na tu už se my všichni z 
Hoškovic těšíme. M. Petráčková

Nejstarší budova v Erzhausenu a lidé v ní
Na Velikonoce jsme vyrazi-
li do Erzhausenu seznámit 
se s našimi přáteli z tam-
ního evangelického sboru. 
Erhausenští jsou velice 
aktivní při práci s dětmi a mládeží, 
provozují jednu ze čtyř místních ško-
lek, vedou oddíl skautů – rangerů, 
pořádají letní tábory a podobně.

Nejdříve jsme navštívili jejich 
útulný a starobylý kostel, jehož 

historie sahá až do roku 
900. Potom jsme s chutí 
přijali pozvání k obědu 
doma u jejich pastora, 
který má se svou že-

nou pět dětí. Při kávě přišly na 
řadu fotografie a my jsme domá-
cím mohli představit naši práci  
v Hradišti. Ukázali jsme jim napří-
klad náš rozestavěný mnichovo-
hradišťský betlém nebo fotografie 

z našich letních táborů. Zároveň 
jsme je pozvali k nám, až budou mít 
podzimní prázdniny, aby naši práci  
i naše město a jeho krásné okolí 
mohli vidět na vlastní oči. Už se tě-
šíme, až u nás v říjnu jejich skauti 
– rangeři nafasují košíky a vyrazíme 
s nimi do lesa na houby.

Petr a Lucie Novákovi,
Klub Jednoty bratrské
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Za deset minut dvanáct stihli návštěvu Sýrie tři cestovatelé z Jičínska. 
Pavel Chlum, Petr Kvarda (na snímku) a Rostislav Chaloupský navštívili 
tuto zemi v srpnu 2010, pár desítek měsíců předtím, než tu vypukla kr-
vavá občanská válka. Na fotografiích projektovaných na plátno místního 
kina představovali první dva jmenovaní při diashow v úterý 9. května často 
věci, které násilné chování islamistů smetlo z povrchu zemského. Patrně 
nejvíc bolelo zjištění o tom, o jaké dědictví svět přišel, v případě antického 
města Palmyra, jehož nejcennější torza byla jako svědectví odlišné kultury 
nedávno odstraněna minami. Konfrontace vlastních fotek přednášejících 
se záběry současné vybombardované podoby tak zajímavých míst byly 
mnohdy až traumatizující. O tom, co cenného zůstalo v Sýrii zachováno, 
se turisté patrně ještě dlouho nepřesvědčí. Foto: Jiří Senohrábek

Nejen dvě flétny shakuhachi, ale také samurajský meč z doby, kdy  
v Čechách vládl Jan Lucemburský, si mohli ve vinárně Klubu ve čtvrtek 
11. května užít více než dvě desítky posluchačů koncertu pořádaného 
v rámci květnových Dnů japonské kultury v Mnichově Hradišti. Vlastislav 
Matoušek a jeho dcera Veronika zahráli několik tradičních meditačních 
skladeb. Večer zpestřila zpívaná japonská poezie – jak s původními texty, 
tak i v českém přebásnění. Diváci, kterým byly rozdány noty, se spolu  
s účinkujícími pokusili o zpěv nejoblíbenější japonské lidovky Sakura, při 
jejímž zvuku prý Japonci žijící mimo vlast spolehlivě slzí po domově. Mluv-
ný profesor HAMU prokládal hudební program nekonečným povídáním  
o půlroce stráveném v Japonsku či vzpomínkami na osobní setkání s cha-
rismatickým japonským královským párem. Foto: Jiří Senohrábek

Vtipná a zároveň hořká hra Návštěvy u pana Greena se Stanislavem 
Zindulkou zahájila v úterý 16. května 1. ročník divadelní přehlídky Jaro 
hereckých osobností. Starý vdovec je v ní při nečekaném setkávání 
s mladíkem, jenž mu posluhuje, konfrontován s vlastními předsudky, 
kvůli nimž před lety zapudil milovanou dceru, a pod vlivem mladíka svoji 
dávnou chybu napraví. Klub jako organizátor slíbil od počátku, že tento 
cyklus nabídne kromě mimořádných divadelních textů a těch největších 
hereckých jmen i něco navíc, a tento slib splnil hned při prvním večeru: Po 
představení následovala krátká beseda s hercem a žijící legendou, jejíž 
životním krédem je „Raději se utahat, než zrezivět“. Foto: Jiří Senohrábek

Celkem pět dětských divadelních skupin se v současné době schází v míst-
ní ZUŠ, a to pod vedením oblíbené pedagožky Vlasty Šléglové. Ve čtvrtek 
18. května patřil mladým divadelníkům sál městského divadla od rána až 
do večera. Před dětským a posléze rodičovským publikem tu Včeličky, 
Andílci, Hvězdičky, Ďáblíci a Teepci, jak si soubory od těch nejmladších 
po nejzkušenější říkají, odehráli postupně a mnohdy opakovaně celkem 
pět dramatických textů. Snímek je z představení Olympští bohové, které 
secvičili již zkušení Ďáblíci. Starověkému tématu nechyběl tep moderní 
doby: Bohové na čele s nejvyšším Diem v podání Aničky Macounové tu 
během svého dosti konfliktního setkání rapují, Dionýsos Ester Kalinové 
dokonce vchází na scénu za zvuku popové písně My máme rádi víno 
oblíbené kapely Chinaski. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

V programu příští koncertní sezóny září 
jména jako Krajný, Veverka či Englichová

Jaro hereckých osobností: Janžurová se vrátí v čase, 
Stašová bude temperamentní italskou manželkou
Dlouhým potleskem vstoje odmě-
nilo 16. května zcela zaplněné di-
vadlo hru Návštěvy u pana Greena  
v hlavní roli s hereckým bardem Sta-
nislavem Zindulkou, který jedenáct 
dní předtím oslavil v plné síle své 
85. narozeniny. Začala tak přehlíd-
ka Jaro hereckých osobností, jež se  
v červnu završí dvěma představení-
mi v hlavních rolích s Ivou Janžuro-
vou a Simonou Stašovou.

Iva Janžurová už 1. června od 
19 hodin oblékne na jevišti mni-
chovohradišťského divadla kostým 
věhlasné francouzské divadelní 
hvězdy Sarah Bernhardt. Scénář 
o umělkyni a ženě bilancující svůj 
profesní i soukromý život si sama 
přihrála, protože jí mluvil z duše  
a našla v něm spoustu poloh a poci-
tů, jež zná z vlastní zkušenosti. He-
rečka, která je v posledních letech 
po právu považována za první dámu 

činohry Národního divadla, má to 
postavení, aby si sama mohla určit  
i režiséra a také hereckého partnera. 
S mladým Igorem Orozovičem, jenž 
tu alternuje s Kryštofem Hádkem a je 
podobně všestranný jako ona, si ro-
zumí nejen na jevišti. A tohle lidské 
souznění publikum zcela jistě z in-
scenace vycítí. Režíruje Alice Nellis.

V přeplněném diáři Simony Sta-
šové se pro hradišťské vystoupení 
rýsoval jediný možný, a to víkendo-
vý termín: Manželskou smršť rozvíří 
tahle oceňovaná divadelní herečka v 
duelu s Michalem Dlouhým v kome-
dii Vím, že víš, že vím v sobotu 17. 
června, opět od 19 hodin. Zápletka 
téhle veselohry je hezky zauzlovaná, 

nehodí se prozrazovat ji předem.
V čase uzávěrky Kamelotu bylo 

na představení s Ivou Janžurovou 
volných posledních 22 vstupenek, 
představení se Simonou Stašovou 
si může zakoupit ještě šest rychlých 
zájemců, kteří čtou tento článek.

Přehlídka Jaro hereckých 
osobností bude po letošní premiéře 
pro velký ohlas publika pokračovat  
i za rok. Už nyní je na příští květen 
podepsána smlouva na představe-
ní Divadla Na Jezerce Shylock se 
slovenským hercem Milanem Kňaž-
kem, který byl za roli poctěn Cenou 
Thálie 2016. Zálusk si děláme též 
na komedie s Bolkem Polívkou, Mi-
lanem Lasicou a Pavlou Tomicovou. 
Držte nám palce, ať je pro Hradiště 
na příští jaro získáme.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště 

Pětačtyřicátá sezóna Kruhu přátel 
hudby Mnichovo Hradiště odezně-
la v polovině dubna 2017 lidsky 
neobyčejně přívětivým koncertem 
operních pěvců Jany a Miloše Ho-
rákových. Právě v tom momentě byl 
nejvyšší čas představit stálým abo-
nentům programovou nabídku příští 
sezóny. 

Rádi bychom však pro drama-
turgicky výjimečný cyklus večerů 
klasické hudby získali nové přízniv-
ce, proto s jeho programem sezna-
mujeme i všechny čtenáře tohoto 
listu. Pokud si pospíšíte, můžete 
získat stálou vstupenku i na místa 
v předních řadách. Koncerty se ko-
nají od září do dubna vždy jednou 
měsíčně, obvykle ve čtvrtek od 19 
hodin, v důstojném prostředí měst-
ského divadla. Abonentka opravňu-
jící k návštěvě všech osmi koncertů 

stojí 792 korun a můžete ji na dílčí 
část programu bez problému po-
skytnout i další osobě. Mládež má 
v doprovodu dospělého rodinného 
příslušníka vstup zdarma. Abonent-
ky prodáváme v kanceláři Klubu 
vždy ve všedních dnech od 9 do 12 
a od 13 do 17 hodin již nyní. Pokud 
nebydlíte přímo v Mnichově Hradišti, 
dostanete se na koncert i z koncertu 
obvykle bez problému autobusovou, 
případně železniční dopravou.

Jaké nástroje uslyšíte? Nejen 
klavír a smyčce, ale též sólisty hra-
jící na klarinet, fagot, hoboj, loutnu, 
harfu a akordeon. 

Jaké interprety očekáváme? 
Souhru komorních hudebních těles 
si můžete užít už při úvodním záři-
jovém vystoupení Kubelík kvartetu 
s hostujícím klarinetistou Robertem 
Pacourkem, při listopadovém kon-

certu Komorního souboru Variace 
či lednovém programu Tria Clavio. 
V říjnu Vás mladá, talentovaná in-
terpretka Michaela Špačková bude 
chtít přesvědčit, že fagot, obvykle 
nazíraný jako doplněk orchestru  
v jeho zadních řadách, si zaslouží 
větší prostor včetně sólových partů. 
V programu nechybí velká jména – 
ta nejzvučnější jsou zhuštěna pře-
devším v druhé polovině koncertní 
sezóny. 

V únoru přivítáme v Mnichově 
Hradišti stále ještě velmi mladého, 
ale už i v zámoří dobře etablova-
ného houslistu Miroslava Ambroše, 
v březnu oceníme souzvuk hoboje 
Viléma Veverky s harfou Kateřiny 
Englichové – oba patří k mediálně 
nejznámějším interpretům vážné 
hudby. A důstojné rozloučení se 
sezónou bude na klavírním virtuó-

zu Borisi Krajném, který, ačkoli již 
překročil sedmdesátku, v Mnichově 
Hradišti údajně dosud nikdy ne-
vystupoval. I když jeden pamětník 
hovoří o jeho koncertě zde v nejra-
nějších umělcových začátcích.

Jako malý bonus jsme si dovolili 
přimíchat do letošní hudební krmě 
také trochu literatury: Listopadové 
vystoupení Komorního souboru Va-
riace doplní úryvky ze skvělého a 
vtipného švýcarského monodramatu 
Kontrabas herec Otakar Brousek ml. 
V ten večer se jistě ukáže, že klasic-
ká hudba nemusí být vždy vážná. 

Koncerty je možné navštěvovat 
i jednorázově, bez stálé abonentky. 
Přijdete však o výhodu výrazně zvý-
hodněného vstupného.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště    

MICHAELA ŠPAČKOVÁ 
& LUKÁŠ KLÁNSKÝ

5 . října 2017
Mladá fagotistka Michaela Špač-
ková hodlá přesunout fagot ze 
zadních řad orchestrů mezi sólo-
vé nástroje. Málokterý nástroj po-
dle ní umí rozvíjet takovou škálu 
nálad od veselí ke smutku, od ko-
mična k zadumanosti, od zpěv-
nosti k bručounství. Francouzské 
romantické sonáty i epická sklad-
ba českého komponisty Luboše 
Sluky. A dvě Chopinova klavírní 
Nocturna jako bonbónek navíc.

KUBELÍK KVARTET 
& ROBERT PACOUREK

14. září 2017
Jan Marek (1. housle), Dana 
Truplová (2. housle), Karolína 
Strašilová (viola) a Tomáš Strašil 
(violoncello). Smyčcové kvarteto 
v souhře s klarinetem proslulé 
francouzské značky Henri Sel-
mer Paris. Tradiční český kvar-
tetní repertoár (Dvořák, Smeta-
na, Janáček) se střídá s tvorbou 
soudobých autorů (Trojan, Ge-
mrot, Sluka). A jako přídavek 
Schubert či Mozart.

POSLÁN JEST 
OD BOHA ANDĚL

7. prosince 2017
Jindřich Macek, historicky první 
absolvent oboru loutna na br-
něnské univerzitě, vybral spolu s 
akordeonistkou Jitkou Baštovou 
pro vystoupení v Hradišti vánoční 
písně G. F. Händela či Ave Maria 
Ástora Piazzolly. Akordeon za-
hraje v sólu slavné Golbergovské 
variace J. S. Bacha či Mozartovo 
Adagio h moll. V podání loutny 
se můžete těšit třeba na barokní 
skladby Itala G. Zamboniho. 

KOMORNÍ SOUBOR VARIACE 
& OTAKAR BROUSEK

26. listopadu 2017
Dan Wisner (klavír), Jan Jouza 
(housle), Vlasta Beranová (viola), 
Josef Dvořák (violoncello), Jaro-
mír Černík (kontrabas).Kvintet 
A dur Pstruh Franze Schuberta, 
stěžejní bod programu, je vese-
lou písňovou kompozicí inspiro-
vanou ženami, zpěvem a vínem. 
V intermezzech pobaví úryvky  
z monodramatu Kontrabas.  
O hráči s monstrózním nástrojem 
bude číst herec Otakar Brousek.

TRIO CLAVIO
18. ledna 2018

Lucia Fulka Kopsová (housle)  
z hlavního města Slovenska, 
Lucie Valčová (klavír) původem 
z jižních Čech a Jana Černohou-
zová (klarinet) z Moravy spolu 
začaly hrát teprve roku 2013, 
kdy měly za sebou každá hned 
několik individuálních úspěchů 
v převážně studentských sou-
těžích a také první spolupráci  
s několika orchestry. Pod jmé-
nem Trio Clavio debutovaly 
dámy společně na festivalu Cla-
rimania v polské Wroclawi. Trio 
půvabných mladých dam má na 
repertoáru skladby Suka, Dvořá-
ka, Brahmse, Rossiniho, Šosta-
koviče, Stravinského, Webera 
či Bernsteina. Šíří též povědomí  
o díle moderních autorů Ištvana, 
Nichifora nebo Milhauda. Skla-
datelé jako Jan Freidlin, Lukáš 
Hurník či Martin Brunner zkom-
ponovali některá díla přímo pro 
Trio Clavio.

VILÉM VEVERKA & 
KATEŘINA ENGLICHOVÁ 

14. března 2018
Vilém Veverka je nejedním hu-
debním kritikem označován za 
nejlepšího českého hobojistu 
současnosti. Může se směle 
porovnávat se světem, jak do-
kázal už triumfem v prestižní 
mezinárodní soutěži hobojistů 
Sony Foundation v Tokiu (2003), 
či dvouletým angažmá u Berlín-
ských filharmoniků (2003–2005). 
Spolupráci Viléma Veverky s nej-
známější českou harfistkou Ka-
teřinou Englichovou odstartovala 
v roce 2009 společná ambiciózní 
nahrávka Risonanza, zaměře-
ná výhradně na tvorbu českých 
autorů 20. století (Eben, Hanuš, 
Haas), kterou oba šíří, vedle 
skladeb barokní epochy, na spo-
lečných koncertech. Pořadatel by 
rád zaměřil pozornost publika k 
tvorbě skladatele Pavla Haase, 
bratra herce Huga Haase.

HOUSLOVÝ RECITÁL 
MIROSLAVA AMBROŠE

8. února 2018
Miroslava Ambroše připravovali 
na sólovou hru samí slavní hous-
listé: Ivan Ženatý, Ivan Štraus, 
Krzystof Wegrzyn a na sklonku 
studií také Josef Suk. Na svém 
kontě má tento sólista vítězství v 
mnoha národních a mezinárod-
ních soutěžích – jedním z nej-
větších skalpů je v tomto ohledu 
absolutní vítězství v mezinárod-
ní soutěži Du Prix des jeunes 
Talents Européons de Musique 
Clasique ve francouzském Mar-
seille. Do Hradiště přijede se 
svou dvorní klavíristkou Zuza-
nou Ambrošovou. V programu 
pro housle, podpořené klavírem, 
se mohou posluchači těšit na 
Dvořákův Mazurek či Tartiniho 
Sonátu g moll zv. Ďáblův trylek. 
Dojde i na cikánskou muziku či 
na Bazziniho Rej Skřítků, jednu 
z nejtěžších houslových skladeb.

KLAVÍRNÍ RECITÁL 
BORISE KRAJNÉHO

19. dubna 2018
Představovat našeho předního 
klavírního virtuosa a hudební-
ho pedagoga Borise Krajného 
příznivcům komorní hudby je  
patrně zbytečné. Svou úspěš-
nou kariéru s bezpočtem zahra-
ničních vystoupení odstartoval 
v roce 1982 ve svých 27 letech 
ziskem ceny Grand Prix du 
Disque, udělované francouzskou 
akademií za mimořádné hudební 
nahrávky. Vynesla mu ji inter-
pretace skladeb francouzských 
romantiků, které také budou 
hlavní náplní jeho dubnového 
mnichovohradišťského koncer-
tu. Krajný skvěle interpretoval 
také nahrávky četných klavír-
ních skladeb Chopina, Ravela, 
Bartóka, ale i Bacha, Beetho-
vena, Prokofjeva či Honeggera.  
Aktuálně má za sebou koncerty  
v pětatřiceti zemích světa.
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Ještě jednu fotografii věnujme dětem z dramatického oboru místní ZUŠ. V 
rámci již zmíněného divadelního maratonu 18. května zahrály Hvězdičky 
představení Jak se dělá divadlo. Ústřední postavu režiséra, neurotizova-
ného věčnými rozmary herců či kostymérky, si tu zahrál Fanda Masopust 
(vpředu). Talent i zápal pro divadlo se evidentně dědí z otce na syna: Fan-
da je potomkem principála bakovských ochotníků. Foto: Jiří Senohrábek

Z velké části zcela nové, převážně mladší publikum, které nikoli výjimeč-
ně hledalo před představením ten správný vstup do budovy, přivedla  
v úterý 23. května do městského divadla stand up comedy Ondřeje Sokola 
Celebrity. Dalo se předpokládat, že na skutečné drby o Celebritách, jak 
se vykutáleně slibuje v poutači k tomuto večeru, nedojde. A že si jediný,  
v současnosti nesmírně populární aktér večera bude dělat dobrý den z bul-
várních choutek publika. Sokol odhodil na hodinu a půl všechna strojená 
pravidla lidské komunikace plné divadelní neupřímnosti, a přesto zůstával 
i v poloze trapnosti pramenící z odzbrojující upřímnosti velmi noblesní. 
Hlediště se v 90 minutách ani na chvíli nepřestalo smát a v závěru, po 
líčení vlastního Sokolova zážitku z kolonoskopického vyšetření, odměnilo 
svého bystrého a vskutku neskutečně vtipného oblíbence stylově, jak to ke 
stand up show ladí: hromadným standing ovation. Foto: Jiří Senohrábek

Pišty Hufnágla, ke kterému se v krizových situacích upíná maminka Gábi 
Smolíková, se sice našlapané hlediště divadla ve čtvrtek 25. května ne-
dočkalo, ale i tak odcházeli diváci z muzikálové verze původního maďar-
ského animovaného seriálu Smolíkovi nadmíru spokojeni. Hradiště zažilo 
muzikál, za kterým jinak oblastní publikum musí jezdit až do centra naší 
metropole, do Studia Dva poblíž Václavského náměstí. V hlavních rolích 
se představili Eva Holubová a Bob Klepl, na scéně ale hrálo a zpívalo ještě 
dalších pět herců. Netradiční roli psa Zorra, věrného společníka teenege-
rovského vynálezce Ládínka, si zahrál držitel Ceny Thálie Radim Madeja, 
který je jinak hercem Městského divadla Mladá Boleslav. Foto: Studio Dva

Středeční dopolední promítání kina je pro Hradišťanku Jitku Čečelskou 
(vlevo) pokaždé příležitostí setkat se s jejími kněžmostskými kamarádka-
mi Boženou Peldovou a Marcelou Sasákovou. Tyto pravidelné dopolední 
návštěvnice kina si nenechaly 24. května ujít ani projekci nejnovějšího 
filmu Bohdana Slámy Bába z ledu, který si před pár týdny odnesl z fes-
tivalu v New Yorku cenu za nejlepší scénář. „Chodíme do kina vždycky 
ve čtyřech, ale naše kamarádka Jindřiška Kašparová dnes výjimečně 
chybí,“ řekla nám jako vždy spokojená divačka Jitka Čečelská. Na do-
taz, který z filmů se dámám líbil v poslední době nejvíc, jmenují rakouské 
drama Králové hor a českou komedii Všechno nebo nic. Klub děkuje ne-
jen těmto seniorkám za diváckou věrnost a zve tímto v červnu na další 
dvě středeční dopolední promítání: 14. června promítá kino historický film 
Masaryk s Karlem Rodenem, 28. června pak další dobovku, Rodinného 
přítele s Ondřejem Sokolem v titulní roli. Foto: Jiří Senohrábek

Naše město má další 
pohádkovou čtenářku

Ve středu 10. května odpoledne za-
plnilo prostory čtenářského koutku  
v městské knihovně 18 dětí a několik 
rodičů, aby se společně zaposlou-
chali do pohádek, které tentokrát 
četla paní Anna Novotná, dříve uči-
telka v mateřské škole, dnes maji-
telka knihkupectví. Paní Novotná 
zpříjemnila atmosféru svého čtení 
povídáním s dětmi, ale i dvěma vý-
bornými bábovkami, které pro své 
posluchače upekla.

Tentokrát se nečetlo jen z jedné 

knížky. Nejprve přišel na řadu Zlatý 
jelínek – kavkazské lidové pohádky 
převyprávěné Jaroslavem Tafelem. 
Po trochu strašidelné četbě násle-
dovala kniha Oldřicha Dudka Po-
třeštěné pohádky. Z ní paní Novotná 
vybrala tu o Smolíčkovi z Jižního 
Města, při níž se bavily nejen děti. 
Protože při poutavém a živém čtení 
naše hodina utekla opravdu velmi 
rychle, zůstalo ještě několik pohádek 
nepřečtených, možná na ně přijde 
řada na některém z dalších setkání 
v knihovně.

Také paní Anna Novotná se tedy 
stala nositelkou titulu „Pohádková 
čtenářka“, jejž uděluje naše knihov-
na odvážným dospělým, kteří si 
najdou čas a přijdou číst dětem pro 
jejich i svou radost.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Vypravte se každou letní 
neděli za pohádkou
Národní památkový ústav a Státní 
zámek Mnichovo Hradiště pořádají 
v areálu zámku každou červencovou 
a srpnovou neděli dětské prohlídky  
s průvodkyní v dobovém kostý-
mu, která bude vyprávět pověst  
O dvou zakletých rytířích. Prohlídky 
se uskuteční vždy v 10:15 a 10:45 
hodin a v 11:30 hodin na ně naváže 
loutkové představení u saly terreny.

Účast na těchto dětských nedě-
lích přislíbilo Divadlo z půdy, Mami-
ny, Čmukaři, Štěpánovo kouzelné 
divadlo, loutkář Ruda Hancvencl  

a Jiří Polehňa.
A jaké pohádky na dětské obe-

censtvo čekají? V neděli 2. července 
Cesta za štěstím, o týden později 
bude následovat Žabí princ a dál  
v týdenních rozestupech Myšistroj, 
Kašpárek chodí pěšky, Šípková Rů-
ženka, Čert ví proč?, V jednom lese, 
v jednom..., Kašpárek v pustém 
lese, opět Kašpárek chodí pěšky  
a 27. srpna sérii uzavře pohádka Ne-
poslušná kůzlátka.

Redakce

Než se za diváky před létem na dva 
měsíce uzavře divadlo, aby prošlo 
tradičním prázdninovým generálním 
úklidem, máte kromě dvou opravdu 
mimořádných představení v rámci 
přehlídky Jaro hereckých osobností, 
o nichž informujeme v jiném člán-
ku, příležitost se pobavit a zároveň 
bát s komedií Drakula versus Fran-
kenstein. S ní přijíždí do Mnichova 
Hradiště v sobotu 10. června od 19 
hodin pražské Divadlo Sentiment. 
Příběh, v němž se střetne legen-
dární upír se slavným šíleným vy-

nálezcem, slibuje směsici humoru  
a strašení.

V tuto chvíli Divadlo Sentiment 
bohužel rekonstruuje vlastní inter-
netové stránky. Čile ale komunikuje 
na Facebooku, kde se o Drakulovi 
versus Frankensteinovi, ale i o jeho 
dalších hrách můžete dozvědět víc. 
Vstupenky na toto představení za-
koupíte v Klubu, vřele doporučujeme 
pořídit vstupenku v předprodeji.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Hororová sobota: Drakula 
se setká s Frankensteinem

Ondřej Ruml z televizní Tváře přijede 
koncertovat se svým albem Nahubu
Vlastní písně z posledního alba Na-
hubu, ale také hity světového popu 
přijede v pondělí 12. června od 19 
hodin představit zpěvák Ondřej 
Ruml, který aktuálně zaujal ve třetí 
řadě televizní pěvecké show Tvoje 
tvář má známý hlas.

V programu koncertu zazní kro-
mě songů z autorského alba Nahu-
bu, jako je Zimbaye nebo Nebe, také 
evergreeny světového popu – na-
mátkou třeba dobrou náladu rozsé-
vající, bezstarostný superhit Rumlo-
va oblíbence Bobbyho McFerrina 
Don‘t Worry, Be Happy, nebo Stin-
govy písně Englishman In New York 
či Rise And Fall. Posluchači uslyší i 
člověčinou a poezií nabité texty pís-
ní Havrani na sněhu či Spát ve dne, 

zpívat po nocích, jež jsou plodem 
Rumlovy spolupráce na autorských, 
nejen muzikálových projektech tvůr-
čí dvojice Hapka – Horáček.

Tím nejoriginálnějším prvkem 

koncertu bude ale malá věcička do 
kapsy, zvaná looper. Tento výplod 
techniky je schopen fixovat různě 
modulovanou melodii a nahradit pak 
originálním způsobem celou kapelu. 

Interpret se za jeho pomoci bude 
snažit předat emoce a vůbec náladu 
písně i beze slov.

Ondřej Ruml se hlavně dříve 
často objevoval v muzikálech. Ji-
nak rád odskakuje ke swingu, kde 
mu uznání kritiků přinesl hudební 
projekt Ondřej Ruml zpívá Ježka, 
Voskovce a Wericha, v němž ukázal 
svůj talent svobodně a zajímavě si 
upravovat už tak technicky nelehké 
hudební lahůdky.  Vstoupil rovněž do 
ambiciózního projektu Bernsteinovy 
Mše po boku svého kamaráda Vojty 
Dyka, který v ní nejen zpíval, ale do-
konce ji i produkoval.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Jak mlžné mátohy, co se potácí
tak jako němé, šedivé stíny

jdou naším krajem mrtví vojáci,
ronili krev svou do zdejší hlíny.

Vše, co kdy bylo, nikam se neztrácí,
v místa se vtisknou veškeré činy,

co válka vzala, nikdy zpět nevrací,
plakaly matky pro svoje syny.

Jeden z nich náhle ke mně se 
obrací -

Jako vy nyní, také jsme žili,
kanóny duní, cítíš tu vibraci?

Generál velel, my jsme se bili.

Za dusných dní po svatém Jánu
v boji jsme nechali všechny své síly,

PADLÝM VE VÁLCE 1866
Kateřina Podávková

pršely kule a my byli v Pánu,
jen malé pomníčky tu po nás zbyly.

I v dnešní den, když jdu kolem fary,
cítím ten odér špinavých fáčů,

vnímám tu bolest a lidské zmary,
ozvěny vzdechů, sténání, pláčů.

Železné kříže za kostelní zdí
měsíční právě ozářil svit,

sokové dávní tu u sebe spí,
dopřej jim, Bože, už věčný klid.

Všem padlým, které vůkol pochovali
tato má báseň věnována jest,

místo lásky v den slunný bojovali
léta Páně 1866...

Další ročník prázdninové 
soutěže knihovny je tu
Protože někdo začíná prázdniny  
a dovolenou už v červnu, máme 
dobrou zpráva pro všechny malé i 
velké cestovatele! I letos vyhlašuje-
me prázdninovou soutěž: každý, kdo 
o prázdninách navštíví nějaké pěk-
né místo a pošle nám do knihovny 
pohlednici s údaji, na kterém místě 
se nachází a jakou knížku o prázd-
ninách čte, může se těšit na malou 
odměnu. 

Jako adresu stačí napsat: Měst-
ská knihovna Mnichovo Hradiště. 
V loňském roce jsme z pohlednic 
vytvořili mapu navštívených míst  
a seznam přečtených knih. Obo-
jí bylo vystaveno v chodbě naší 

knihovny a ceny byly cestovatelům 
slavnostně předány v září během 
sousedské slavnosti na náměstí. 

Připojte se letos i vy a pochlubte 
se, jaké krásné místo jste navštívili.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Letošní filmový červen je mimořád-
ně bohatý na premiéry filmů zamě-
řených především na děti a mládež, 
a tak je naše kino rádo nabídne 
jako dárek za vysvědčení koncem 
června i první červencový víkend. 
Nejočekávanější jsou pokračování 
animovaných komedií Auta 3 a Já, 
padouch 3, akční sci-fi Transfor-
mers: Poslední rytíř je dokonce pá-
tým pokračováním série. Ale ani jiné 
žánry nezůstanou stranou. 

Upozorňujeme vás především 
na historický film Smrtihlav, který se 
podobně jako nedávný Anthropoid 
věnuje tématu atentátu na Heydri-
cha, ale navíc také samotné osobě 
říšského protektora, jeho životu a 
kariéře. Velmi dojemný a působivý je 
slovenský film Pátá loď vyprávějící o 
dívence, která unesla dvě miminka, 
aby získala iluzi rodiny. Film byl oce-
něn na filmovém festivalu v Berlíně. 
Íránsko-francouzské drama Klient 
dostalo letos Oscara za nejlepší ci-
zojazyčný film a rozhodně si ho také 

nenechte ujít. Stejně tak životopisný 
polský film Poslední rodina má silný 
příběh a vysoké hodnocení.

Milovníci hororů mohou přijít na 
snímky Uteč a Vetřelec: Covenant, 
fanoušci rockové hudby zase na do-
kumenty Super Duper Alice Cooper 
a Lemmy v rámci Rockfilmfestivalu.

Dvě středeční dopolední před-
stavení přinesou české filmy Masa-
ryk a Zahradnictví: Rodinný přítel.

Místo cestovatelské přednášky 
vám tentokrát nabídneme přírodo-
vědný dokumentární film Causa 
Carnivora o životě velkých šelem 
(vlk, medvěd, rys) v ČR a poté před-
nášku paní Aleny Fouskové, koor-
dinátorky monitoringu vlků v CHKO 
Kokořínsko. Na tuto akci je vstup 
zdarma.

V červenci bude kino zavřené. 
Jeho pravidelný provoz začne znovu 
začátkem srpna. Krásné léto!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Čeká nás řada premiér
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MAP ve druhé polovině a pračlověk u Jizery 
„Takový je příští věk, jak jsou vy-
chováváni příští jeho občané.“

Jan Ámos Komenský

Projekt MAP se překulil do své 
druhé poloviny – dlouhodobé zá-
měry směřující k podpoře kvalitního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let na 
Mnichovohradišťsku jsme prodisku-
tovali, sepsali a odevzdali a přišel 
čas soustředit se na to, abychom 
my sami (rodiče, učitelé, pracovníci  
v neformálním vzdělávání) byli při-
praveni na to, co přinese budouc-
nost.

 Jistě jste si všimli řady zajíma-
vých příležitostí, kde je možné setkat 
se se zajímavými lektory a dozvědět 
se více o všem, co se vzděláváním 
souvisí. Už 19. dubna jsme na hoj-
ně navštívené přednášce dětského 
psychologa Václava Mertina přivítali 

více než 70 účastníků. „Mějme na 
dítě nároky, ale současně buďme 
vřelí.  Dítě je přirozený průzkumník, 
ale potřebuje k tomu podmínky; aby 
mohlo zkoumat, musí se cítit bez-
pečně, jeho svět musí být stabilní,“ 
slyšeli jsme mimo jiné od Václava 
Mertina.

Zejména pedagogy a rodiče 
zajímalo téma „Prevence syndromu 
vyhoření“, skvěle představené Mgr. 
Jiřím Sixtou. Účastníci se věnovali 
zvládání stresu, rozpoznání přízna-
ků syndromu vyhoření a důležitosti 
pozitivního životního postoje. 

Mateřská škola Jaselská hostila 
vynikající seminář na téma „První tří-
dou bez problémů“ lektorky Andrey 
Žilkové. Věnovali jsme se změně, 
kterou vstup do školy přináší, a jak 
dítěti i rodině pomoci tuto změnu 
zvládnout. 

Malá skupina účastníků se v pá-

tek 12. května vypravila na návštěvu 
Muzea hry v Jičíně, kde nás zkuše-
ná průvodkyně a muzejní pedagož-
ka Ajka Kyselo provedla výjimečnou 
expozicí, za niž muzeum získalo 
první cenu v soutěži Gloria muse-
alis, a představila nám programy, 
které muzeum nabízí školám.  

V Mateřské a základní škole 
v Jičíněvsi jsme si užili vesmíru  
a sluneční soustavy díky projektu 
Per astra ad astra;  ředitelka Darina 
Šindlářová, aktivní tatínek Lukáš 
Bílek a nadšení žáci nás provedli 
školou, školní zahradou a planetami 
sluneční soustavy v několika okol-
ních obcích. 

Seminář o koučinku a mento-
ringu hostila ZŠ Studentská, tématu 
„Čtení s nečtenáři“ se ujala zkušená 
lektorka Kamila Bergmannová. 

V červnu nás čekají další zají-
mavé akce, zejména druhý červno-

vý týden je na ně bohatý. Zájemci  
o práci s odbornou pedagogickou li-
teraturou jsou srdečně zváni na prv-
ní setkání čtenářského klubu, které 
se uskuteční v pondělí 5. června  
v 16 hodin ve Volnočasovém centru. 
Klub povede a první inspirativní texty  
k diskusi připravuje Iva Dobiášová. 
Ve středu 7. června od 17 do 19 
hodin proběhne v MŠ Mírová před-
náška s následnou besedou na 
téma „Proč dítě zlobí?“. Ta je určena 
zejména rodičům, ale i všem ostat-
ním, které toto téma zajímá. Mgr. 
Stanislava Emmerlingová pohovoří 
o různých příčinách problémů v cho-
vání dítěte a jak těmto výchovným 
problémům předcházet. 

Kdo se chce setkat s pračlově-
kem Janem  „Tondou“ Půlpánem, 
naučit se od něj rozdělávat oheň 
a vydat se na exkurzi do pravěku, 
zamíří v pátek 9. června v 17 ho-

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

din na pláž u Jizery. Sejdeme se za 
každého počasí (pračlověk si jistě 
dokázal rozdělat oheň i v dešti); po 
skončení programu můžeme spo-
lečně posedět u ohně, opéci si buřty  
a popovídat si o tom, co nás čeká  
o prázdninách. 

Hostem posledního předprázd-
ninového setkání ve středu 21. červ-
na od 17 hodin bude Mgr. Jaromír 
Gottlieb – truhlář, učitel, muzikant, 
zemědělec, dříve ředitel Muzea hry 
v Jičíně, člověk mnoha talentů a zku-
šeností. Těšíme se, že nám pomůže 
pěkně ukončit školní rok a inspirativ-
ně vykročit do prázdnin. 

Na závěr bych ráda zmínila 
ještě jednu radost, která nás čeká. 
Dlouho jsme přemýšleli, jak do MA-
Pího projektu zapojit také žáky, aby 
svými názory přispěli  do debaty  
o vzdělávání na Mnichovohradišť-
sku, a učinili tak jeho obraz úplnější. 

Ve spolupráci s Lenkou Sosnovco-
vou a Ivou Dobiášovou se nám po-
dařilo připravit diskusní program pro 
žáky primy až kvarty gymnázia, kte-
rý budou řídit jejich starší spolužáci.  
Diskuse proběhne v první polovině 
června a těšíme se, že se dozvíme 
více o tom, co „chození do školy“ pro 
děti znamená.  Program nabídneme 
všem základním školám. 

Všechny informace najdete na 
www.map-mh.cz a www.facebook.
com/mapmnichovohradistsko nebo 
nás kontaktujte e-mailem na map-
-mh@email.cz. Těšíme se nejen na 
setkání s vámi, ale i na vaše vlastní 
náměty či doporučení: co Vás v ob-
lasti vzdělávání zajímá, co postrádá-
te, čeho byste se sami rádi zúčastni-
li? Dejte nám vědět!

Za tým MAP Mnichovohradišťsko 
Blažena Hušková

Férový piknik na gymnáziu již pošesté!
Trávník před místním gymnáziem 
se v sobotu 13. května proměnil  
v piknikovou louku. Již pošesté se 
zde uskutečnila Férová snídaně, což 
je akce, při které se ve stejný den 
a ve stejný čas na desítkách míst 
po celé ČR sejdou stovky lidí, aby 
daly najevo, že podporují fair trade. 
Ti, kteří dorazili, mohli zjistit, co se 
pod značkou fair tradu skrývá. Vět-
šina však věděla, že koupí potravin  
s logem fair trade podporují regi-
onální producenty kávy, kakaa či 
čaje, umožňují, aby děti v rozvojo-
vých zemích místo dětské práce do-
cházely do školy, a podporují místní 
komunity. 

„Jsem ráda, že má akce již svou 
tradici a v polovině května s rodinou, 
s košíkem dobrot a velkou chutí vy-

rážíme posnídat před místní gymná-
zium,“ uvedla jedna s účastnic, která 
tak jako už mnohokrát dorazila i se 
svými dětmi. 

Příjemně neformální a neko-

merční piknik si již získal své jméno 
a i letos nejen v Mnichově Hradišti 
doplnil fair trade lokálními produk-
ty. Účastníci si přinesli fairtradové 
potraviny, jako jsou většinou kakao, 

káva, čaj, ale i vlastní bábovku upe-
čenou z domácích vajec či marmelá-
du z vloni nasbíraných jahod. Nechy-
běly domácí pomazánky, muffny či  
buchta s fairtradovým kakaem. 

Děti kromě ochutnávání mohly 
využít malování křídami či storyte-
llingové kostky. Pro dospělé byly 
připraveny tematické publikace  
i seznámení s konkrétními výrobky, 
které na sobě nosí logo fairtradu. 
Důvodem k úsměvu bylo pro organi-
zátorku akce, Ivu Dobiášovou, ubez-
pečení, že se účastníci již těší na 
další ročník. Nejpozději za rok tedy 
s domácími sušenkami a mátovou 
limonádou zase na viděnou. 

Iva Dobiášová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Po stopách rodáků 
z Mnichova Hradiště
Do mnichovohradišťského muzea 
chodíme velice rádi, a proto jsme na-
bídku programu pro děti Po stopách 
slavných rodáků Mnichova Hradiště 
přivítali s nadšením.

Do muzea jsme se vydali  
2. května. Cestou jsme se těšili na 
nové informace a aktivity, které si 
pro nás pracovníci muzea připravili. 
Na místě jsme se rozdělili do čtyř 
skupin. Zkušené paní učitelky nás 
odvedly na předem připravená sta-
noviště. Zde jsme se nejen dozvědě-
li informace o našich slavných rodá-
cích, ale také jsme plnili úkoly, které 
měly souvislost s činnostmi, jimiž se 
tito lidé zabývali.

Na stanovišti u paní učitelky 
Havlíkové jsme slyšeli jména na-
šich významných sportovců, z nichž  
nejznámější byli určitě Ing. Josef 
Hron a Jaromír Paldus. Zde jsme 
si mohli zacvičit. Byla tu pro nás 
připravena překážková dráha, míče  
a žíněnka. Další zastavení bylo spo-
jeno s MUDr. Josefem Hradilem, lé-
kařem a esperantistou. Úkolem ten-
tokrát bylo sestavení různých vzkazů  
v esperantu, což nás hodně ba-
vilo. Měli jsme totiž na pomoc  
slovníček a zjistili jsme, že některá 
slova jsou podobná anglickým výra-
zům.

V „lékárně“ u paní učitelky 
Mazánkové jsme zjistili, že naším 
místním lékárníkem a autorem her-
bářů byl Václav Sekera, předním 

mykologem MUDr. Josef Herink  
a významným ornitologem MUDr. 
Alfréd Hořice. 

V další místosti jsme nahlédli 
do staré kroniky z doby první repub-
liky a protektorátu, kterou zapisoval 
Václav Pařík. Byli jsme překvapeni 
počtem různých spolků, do jejichž 
historie nás zasvětila paní učitelka 
Rydvalová. Aktivita na tomto stano-
višti spočívala v přiřazování fotogra-
fií míst na mapu Mnichova Hradiště.  
S pomocí paní učitelky jsme i tento 
úkol zvládli.

Náš program jsme ukončili  
u paní učitelky Menzelové. Úvod byl 
úžasný. Začal hudebním záznamem 
hry na hoboj. Paní učitelka nám vel-
mi hezky vyprávěla o světově proslu-
lém hobojistovi Jiřím Tancibudkovi  
a o jeho úspěších. Autorem obra-
zů, které jsme zde mohli zhlédnout, 
byl významný místní malíř, fotograf  
a autor divadelních her Bedřich Že-
níšek. U stolu jsme si potom sestavili 
paletu barev, někteří z nás vymýšleli 
básně.

Když každá ze skupin prošla 
všemi stanovišti, rozloučili jsme, po-
děkovali a odešli zpět do školy plni 
nových zajímavých poznatků. Tímto 
bychom rádi ještě jednou poděkovali 
všem, kteří se na tomto programu 
pro nás podíleli. Děkujeme.

                                                                                                                                           
Žáci 4. A, 

ZŠ Studentská

Neodradil nás ani sníh ani déšť

Je to pravda, přestože venku bylo 
aprílové počasí, čarodějnice a čaro-
děje z Mateřské školy Mírová, to od 
čarodějnického dovádění opravdu 
neodradilo. Jejich slet se konal 28. 
dubna ve třídách školy.

Celý týden probíhal ve všech tří-
dách ve znamení kouzel, pohádek, 
lektvarů a tvoření. Děti čarodějnice 
malovaly, lepily i vyráběly. Pak přišel 
den „D“. Do tříd vstupovali čarodějni-

ce a čarodějové v kostýmech a ně-
kteří nezapomněli vzít s sebou hady, 
pavouky i kouzelné hůlky.

Kromě těchto malých se ve 
školce objevily i velké čarodějnice, 
které po celé dopoledne zpestřovaly 
zábavu ve školce a dětem pomáhaly 
při plnění náročných úkolů. A těch 
bylo opravdu mnoho – házelo se 
opravdickými polínky do pece baby 
Jagy, prolézalo se pavoučí sítí i pod-

zemními chodbami, skákalo se přes 
bludné kameny, létalo na koštěti...

Do her a soutěží se zapojili 
všichni a užilo se při tom spousta 
legrace. Na závěr děti čekala od-
měna – diplomy, letecké průkazy  
i sladkosti.

A jak to celé dopadlo? Čaroděj-
nice a čaroděje opravdu vítr a déšť 
neodradil a všichni pěkně „odletěli“. 
Děti se vrátily zpátky domů, čaro-

dějnice a čarodějové zase do říše 
pohádek a pověstí. Za rok zase na-
shledanou !

P.S. – Poděkování patří všem – 
dětem, učitelkám, studentkám zdej-
šího gymnázia a panu Umáčenému, 
kteří pomáhali se soutěžemi pro  
děti.

Naďa Kudrnáčová,
Mateřská škola Mírová

Děti se ve škole seznámili s hipoterapií
Projekt zosnovaný studentkami  
z gymnázia v Mnichově Hradišti  
v rámci hodin společenských věd si 
za svůj cíl stanovil seznámit žáky zá-
kladní školy ve Veselé s hipoterapií  
a hiporehabilitací. 

V pátek 5. května byl pro děti 
připraven program, právě jehož 
prostřednictvím se měly dozvědět 
více o těchto technikách. Dozvě-
děli se, komu a jak tato léčebná 

metoda pomáhá a co obnáší. Pro-
gram zahrnoval jak prezentaci, tak  
i soutěžní a herní úkoly. Mezi ně pa-
třil například vědomostní kvíz nebo 
tematické puzzle. Samozřejmostí 
byla i sladká odměna a omalován-
ka, kterou si děti mohly nechat na 
památku.  

Štěpánka Fišerová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště
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DS Tyl Mnichovo Hradiště a jeho 
mladší seskupení Kajetán odehrálo 
13. května v sychrovském hostinci U 
Herbstů klasickou divadelní hru Lu-
cerna ve vlastní úpravě, a to již na 
zdejším obnoveném jevišti. 

Diváci ve skoro úplně zaplně-

ném sálku herce aktivně povzbuzo-
vali k výkonům a my jim ještě jednou 
děkujeme za podporu. Stejně tak 
jako panu starostovi za příspěvek na 
občerstvení.

DS Tyl Mnichovo Hradiště

Děkujeme za Lucernu
Budeme volit prezidenta, reprezentanta našeho státu
Mí spoluobčané, rozhodla jsem se 
seznámit vás touto cestou se svou 
úvahou, jaký by měl být můj prezi-
dent, prezident mého státu. Věřím, 
že mě pochopíte. 

Až budeme vhazovat lístek do 
volební urny, měli bychom si říkat: 
ano, tenhle člověk bude můj stát 
opravdu reprezentovat. Je jasné, 
že každý máme o reprezentaci své 
představy, a určitě si tak budeme 
klást spoustu otázek, než se rozhod-
neme. Tohle jsou ty, které napadly 
mě. Odpovím si na ně sama, ale po-
dotýkám, že jde pouze o mé názory.

Když se s někým setkám, co 
jsou první věci, které na mě zapůso-
bí? Je ten člověk plný energie, vy-
zařují ji jeho oči, jeho postava, jeho 

hlas, jeho způsob hovoru? Vypadá 
ten člověk příjemně a vstřícně?

Když mám možnost se s někým 
setkat nebo jej sledovat zblízka, co 
budu posuzovat dál? Zda se k lidem 
chová přirozeně a lidsky, zda na-
slouchá těm, se kterými hovoří, zda 
jim věci vysvětluje a nedělá z nich 
hlupáky, budu uvažovat o tom, zda 
je to člověk, který v životě mnohé do-
kázal, je chytrý, má přehled a je jazy-
kově vybavený, zda si jej druzí váží. 

Pokud se o takovém člověku 
chci dozvědět víc, určitě začnu 
pátrat, jaká je jeho minulost. Co je 
vlastně zač? U každého člověka,  
i u toho, který se mi může zdát na 
první pohled bezchybný, najdu něco, 
co mi nemusí sedět. Nikdo není sto-

procentní, nikdo není svatý, nikdo 
nechodí se svatozáří. Každý máme 
něco, s čím se chlubíme jen neradi. 
Každý máme něco, s čím mohou 
mnozí nesouhlasit. Jde však o to, 
zda tyto negativní věci překrývají to 
pozitivní, to, co nás na onom člověku 
upoutalo. Jde o věci, které stojí za to, 
abychom toho člověka zatratili?

A co dál, pokud se člověk, které-
ho bych ráda viděla jako prezidenta, 
v politice nikdy nepohyboval? Třeba 
působil v prostředí, kde velkou vět-
šinu znalostí a dovedností, kterých 
je k výkonu politiky zapotřebí, stejně 
potřeboval. A ten zbytek? Od čeho 
má prezident poradce a tajemníky? 
Určitě bude mít kolem sebe lidi, kteří 
se v tomto prostředí pohybují už léta 

a budou mu umět poradit.
Přijde okamžik, kdy si budete 

podobné otázky klást i vy. Až na jed-
noho o prezidentských kandidátech 
mnoho nevíme. Moc vás proto pro-
sím, zvažte všechna pro a proti jed-
notlivých uchazečů o prezidentský 
úřad odpovědně. Je nutné, abychom 
si do této funkce a jako reprezentan-
ta našeho státu zvolili člověka, o kte-
rém nebudeme často pochybovat. 

Až půjdete z volební místnosti, 
odcházejte s pocitem, že ten, jehož 
jméno bylo na vašem volebním líst-
ku, je skutečně člověk, kterého jste 
volili srdcem a z vlastního přesvěd-
čení.

Vaše spoluobčanka Míla

Zvonky: střípky ze sborového života
V sobotu 13. května zazpíval smíše-
ný pěvecký sbor Continuo na festi-
valu Nota bene v Novém Bydžově. 
Na setkání sedmi pěveckých sborů 
z Čech i Moravy sklidil velký úspěch.

V úterý 30. května vystoupi-
ly dětské pěvecké sbory Koťata  
a Zvonky na koncertě ZUŠ všem  
a pro všechny, který proběhl v rámci 
celostátního happeningu na podpo-
ru základních uměleckých škol na 
náměstí v Mnichově Hradišti.

V pátek 9. června zveme příz-
nivce dětského sborového zpěvu na 
Mnichovohradišťský triangl. Na kon-
certě v kapli sv. Anny vystoupí kro-
mě domácích Zvonečků a Zvonků 
dětské pěvecké sbory Carmina ze 
ZUŠ Turnov a Iuventus, gaudé! ze 

ZUŠ Jablonec nad Nisou. Koncert 
zakončí společný zpěv všech pěvec-
kých sborů.

V pátek 16. června do Mnichova 
Hradiště přijedou smíšené pěvecké 
sbory Gaudium z Prahy pod vede-
ním Zdeny a Vladislava Součkových 
a Pifferaois z Lázní Bělohrad pod 
vedením Ivany Václavů. Hostitelem 
je domácí sbor Continuo. Koncert se 
uskuteční v kapli sv. Anny.

V úterý 20. června zakončí sbo-
rovou sezónu dětské pěvecké sbo-
ry Koťata a Zvonečky závěrečným 
koncertem na sále domácí základní 
umělecké školy.

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor ZvonkyKoťata nacvičující na ZUŠ OPEN.

Zvonečky, duben, vítězství v soutěži sborů ZUŠ a postup do celostátního kola. Continuo před koncertem v Novém Bydžově.

Belgičtí studenti v Hubálově
V prvním květnovém týdnu navštívila 
skupina dvanácti belgických studen-
tů a učitelů učiliště Hubálov. Jednalo 
se o návštěvu v rámci dlouhodobé 
spolupráce SOU Hubálov s technic-
kým institutem VTI Roeselare.

Belgičtí studenti navštívili Pra-
hu, automobilku Škoda, podívali se 
do Jizerských hor, kde se pokochali 
zbytkem sněhu, vystoupali na okol-
ní kopce jako Ještěd nebo Ralsko, 
navštívili letecké muzeum v Mladé 
Boleslavi a především strávili nějaký 
čas přímo v učilišti Hubálov, kde se 
zúčastnili výuky v dílnách (konkrét-
ně v kovárně a autodílně), zahráli si 

přátelské utkání v kopané a také se 
zúčastnili výuky angličtiny, při níž se 
představili hubálovským žákům. Se-
známili se také s projektem H2AC, 
jehož se SOU Hubálov účastní, tedy 
s projektem spojeným s modelem 
auta na hydropohon.

Spolupráce mezi VTI Roesela-
re a SOU Hubálov trvá již více než 
deset let a za tu dobu se zúčastnilo 
výměnných pobytů několik desítek 
žáků. Hubálovští žáci se chystají na 
návštěvu do Belgie letos v červnu.

Jan Salaba,
SOU Hubálov

Svojsíkův závod 2017

Skautské závody, které probíhaly 
22. a 23. dubna v Mnichově Hradišti, 
měly jako téma Japonsko. Celkem 
se nás tu sešlo 15 hlídek, dohroma-
dy 75 dětí.

Celý průběh závodů proběhl 
hladce, a to i díky počasí, které nám 
vyšlo. Každé stanoviště bylo jiné než 
to předchozí, a mohli jsme si tak vy-
zkoušet celou řadu úkolů, ale třeba 
si zkusit uvařit i vlastní oběd.

Večer jsme si opekli buřty  
a společně si zazpívali. Po dobré at-
mosféře u ohně jsme se přesunuli do 
2. základní školy, v jejíž tělocvičně 
jsme strávili noc. Ráno jsme se pře-

sunuli zpět do klubovny, kde jsme se 
nasnídali. Po vydatné snídani jsme 
přešli na slavnostní vyhlášení. To 
dopadlo dobře, hlavně pro Mnichovo 
Hradiště. 

První místo v kategorii skaut 
získal oddíl Mnichovo Hradiště, 
skupina Jestřábi, druhé místo oddíl  
z Benátek nad Jizerou, skupina 
Vlků. Mezi dívkami získalo první 
místo opět Mnichovo Hradiště, sku-
pina Surikat, a druhé místo oddíl 
Mladá Boleslav, skupina Veverek.

Matěj Křepelka, 
člen vítězné družiny Jestřábů

Vítězný tým dívek. Foto: Eliška Kupcová Batolidlo jde do finále
V našem sokolském kurzu pro nej-
menší, „batolidle“, jsme zažili letos 
zase spousty legrace. Kromě klasic-
kých hodin proběhla celá řada hodin 
jiných, speciálních, jako motorkář-
ská či velikonoční hodina. Také se 
chystáme na výlet vláčkem. 

Kurz nám bude končit v půlce 
června, a proto bychom chtěli všem 
poděkovat za hojnou návštěvnost  
a senzační děti. Všichni malí „sokolí-
ci“ udělali od září veliký pokrok. Nau-
čili se básničky, písničky a různé hry. 

Nový kurz bude opět začínat bě-

hem září pod vedením nových cviči-
telek. Určitě si to spolu všichni užijí a 
bude jim spolu hezky jako nám letos 
s vámi! Děkujeme. Dana a Zuzka.

                                                                                                                             
Dana Maděrová

První ročník hudebního 
festivalu JUNITY!
Městský parlament dětí a mládeže 
se rozhodl po několika úspěšných 
počinech uspořádat tento červen 
svou zatím největší akci. Na pátek 
16. června chystá hudební festival 
pro všechny Hradišťáky i lidi z okolí. 
Akce se bude konat za budovou 2. 
ZŠ na louce, kde už parlament dříve 
pořádal několik Pikniků za školou. 

Celý program začíná v 16 hodin 
a oficiálně bude končit okolo jede-
nácté hodiny večer. Těšit se můžete 
na především místní kapely jako Pan 
Sysel a další, Era Vulgaris, Twilight 
Kid a další. Akci obohatí i dopro-
vodný program, který se skládá 
například z parkurového vystoupení 
Tomáše „Sahira“ Tarana nebo hipho-
pové ukázky skupiny DClock7. Mimo 

to bude v odpoledních hodinách  
k dispozici umělecký koutek pro děti, 
fotokoutek, workshop se Sahirem 
či různé hry. Samozřejmě nebude 
chybět ani občerstvení, jak už to na 
festivalech bývá.

Vstupenky si můžete pořídit  
v předprodeji v knihkupectví Monna 
nebo v Klubu dětí a mládeže za 50 
Kč, později za 80 Kč na místě. Na 
akci zveme všechny a doufáme, že 
si to spolu s námi užijete! Partnery 
akce jsou ELKOP s.r.o., Nábytek 
HONZA s.r.o., ITBUSINESS s.r.o., 
město Mnichovo Hradiště a Spolek 
přátel GMH.

                                                                                
Tereza Cimrmanová, Městský 
parlament dětí a mládeže MH



8 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ ČERVEN 2017

Volejbal v Mnichově Hradišti slaví 80 let

Volejbalistky a volejbalisté v Mnicho-
vě Hradišti budou letos slavit již 80. 
výročí svého organizovaného spor-
tovního snažení. Do roku 1937 se to-
tiž datuje založení prvního družstva 
při mnichovohradišťském Sokolu. 

Volejbal patří dlouhá léta k vý-
znamným sportům v Mnichově Hra-
dišti. Za uplynulých 80 let oddílem 
TJ Sokol a TJ Spartak LIAZ prošly 
stovky hráčů a hráček, které připra-
vovaly desítky trenérů a dalších spo-
lupracovníků a funkcionářů. Někteří 
z nich se účastnili i nejvyšších ligo-
vých soutěží a dokonce reprezento-

vali ČR. Byli jsme svědky slavných 
a sportovně úspěšných ligových 
sezon, ale i období, kdy hrálo Mni-
chovo Hradiště nižší soutěže. Vždy 
se ale na hřištích u Jizery, za soko-
lovnou a ve sportovní hale setkávala 
výborná parta. 

Volejbalový oddíl Sokola uspo-
řádá proto v sobotu 24. června 
oslavy spojené s tímto výročím. Na 

Hráčí Mnichova Hradiště s týmem z Japonska. Ligová éra 60. let.

Program oslav
10:00 Turnaj rodičů s dětmi
13:00 Volný turnaj příchozích
15:00 Exhibice žen TJ Sokol Mn. 
Hradiště vs. TJ Lokomotiva Liberec
15:45 Společné focení všech účast-
níků
16:00 Exhibice mužů TJ Sokol Mn. 
Hradiště vs. VK Benátky nad Jizerou
18:00 Slavnostní zasedání v soko-
lovně
20:00 Společenský večer

Mladší žáci Sokola Mnichovo Hradiště vicemistry ČR 2017!
Letošní sezóna mladších žáků byla 
pro nás od začátku nadějná. Přes-
tože skončilo hodně hráčů, převáž-
ně ročníku 2002, podařilo se nám 
sestavit jak družstvo mladších, tak  
i starších žáků a v obou kategoriích 
jsme se drželi v krajském přeboru na 
druhých místech za Duklou Liberec. 
Větší naděje jsme ovšem vkládali do 
soutěže mladších žáků, kde jsme 
stavěli na týmu předloňských mistrů 
ČR v minivolejbale. 

Naši hráči ovšem získávali zku-
šenosti i v Českém poháru starších 
žáků, kde se zapojila nejprve dvojice 
Jiří Pazour a Vojtěch Bígl do týmu 
Slávie Liberec a následně i Tadeáš 
Kysela a Ondřej Hulínský ve druž-
stvu Lokomotivy Česká Lípa. V úno-
ru se nám podařilo dohodnout na 
širší spolupráci s Loko Česká Lípa  
a posílit naše družstvo třemi mladý-
mi hráči z tohoto oddílu. Společně 
jsme si pak několikrát zatrénovali a 
v sobotu 8. dubna se vydali na regi-
onální kolo mistrovství ČR.

I přes relativně malou sehranost 
týmu se nám podařilo toto regionální 
kolo poměrně přesvědčivě vyhrát, 
když náš tým postupně zdolal VK 
Nymburk 2:0 (14,4),  Kometu Praha 
2:0 (2,16), Aero Odolena Voda 2:0 
(13,14) a na závěr i VK Ústí nad 

Labem rovněž 2:0 (11,9). Společně  
s Odolenou Vodou jsme postoupili 
do finálového turnaje MČR a mohli 
se tak během velikonočního víkendu 
a krátkého soustředění připravit na 
boje o co nejlepší republikový vý-
sledek. Do Svitav jsme se vydali již 
v pátek a zajistili si v hale i trénink 
zaměřený na podání a přihrávku. 
Tyto činnosti měly dle našeho názo-
ru rozhodovat o našem úspěchu či 
neúspěchu. I když vlastně už samot-
ný postup mezi 16 nejlepších týmů  
v ČR byl pro nás úspěchem.

V sobotu 22. dubna jsme hned 
po slavnostním zahájení šampio-
nátu s nástupem a českou hymnou 
vybojovali první utkání naší základní 
skupiny proti VK Znojmo. Soupeř 
měl být papírově nejslabším členem 
skupiny, ale na začátku nás trápil 
solidním podáním, dobrým blokem 
i důrazným útokem. Až když naši 
hráči začali lépe přihrávat a dostali 
se k pestré hře středem, začali sou-
peře přehrávat a zdolali Znojmo 2:0 
(18,21). 

Dalším naším soupeřem byl 
VK Sokolov. Zde naši kluci hráli již 
od začátku lépe, a přestože v obou 
koncovkách povolili soupeři bodově 
snížit stavy, vítězství proti Sokolovu 
bylo i tak přesvědčivé 2:0 (21,17). 

Na závěr skupiny jsme se utkali 
s týmem RedVolley Frýdlant nad 
Ostravicí a přehráli i toto družstvo 
2:0 (17,9). V druhém setu jsme hráli 
zcela uvolněně a zkoušeli i kombina-
ce, které nám nad očekávání vychá-
zely. Vítězstvím v základní skupině 
jsme se kvalifikovali do čtvrtfinále 
a nemohli jsme již skončit hůř než 
osmí. Ale chtěli jsme ještě výš!

Do čtvrtfinále proti VK Lanš-
kroun jsme nastoupili s Jirkou Pa-
zourem na bloku a Dominikem Ma-
touškem na smeči. Po vyrovnaném 
začátku i střední části první sady 
nás soupeř v koncovce jednoznačně 
přehrál na útoku. Naši hráči hráli ne-
přesně a nedůrazně a soupeř tres-
tal. Ani ve druhé sadě, i když jsme 

pozměnili sestavu, se pro nás zápas 
nevyvíjel dobře. Prohrávali jsme již 
5:8. Pak se ale povedlo otočit vývoj 
setu, když Vojta Bígl výborným po-
dáním rozhodil přihrávku soupeře, 
ten nám začal míče vracet nedůraz-
ně a rázem bylo vše jinak. Od této 
chvíle soupeř uhrál už jen šest míčů 
a šlo se do tie-breaku. Také zde 
jsme byli výrazně lepší a celkově 
jsme si tak výhrou 2:1 (-19,14,5)za-
jistili postup mezi čtyři nejlepší týmy 
šampionátu.

Finálovou skupinu jsme zaha-
jovali již v sobotu zápasem proti 
tradičnímu rivalovi VK Dukla Libe-
rec. Po vyrovnané první sadě, kdy 
jsme dostali soupeře pod tlak a vedli  
i o tři body, jsme bohužel v koncovce 

o dva body podlehli. Druhý set jsme 
více chybovali a Dukla nás „přejela  
o parník“ 0:2 (-23,-10). 

Na nedělní boje jsme se ale při-
pravili dobře a hlavně jsme se semkli 
všichni jako jeden muž za společ-
ným cílem, a to urvat na tomto mis-
trovství pro Mnichovo Hradiště his-
toricky první medaili. Naším prvním 
nedělním soupeřem bylo družstvo 
SKV Kolín s nejlepším smečařem 
mistrovství. První set jsme v kon-
covce vybojovali po obrovské bitvě  
i zásluhou přehledu a klidu nahráva-
če a kapitána Tadeáše Kysely, který 
dokázal v koncovce dát dvě dobrá 
podání. Druhý set sice vyhrál Kolín, 
ale tie-break jsme si již vzít nene-
chali! Vyhráli jsme 2:1 (27,-23,8),  
a před posledním kolem tak nebylo 
nic jasné.

První otazník vyřešila rázně 
Dukla Liberec, která si výhrou 2:0 
nad Kolínem zajistila mistrovský 
titul. O pořadí na dalších místech 
musel rozhodnout náš zápas s VK 
Příbram. Po vyrovnaném začátku 
jsme se přesnější přihrávkou i kom-
binační hrou na útoku začali soupeři 
vzdalovat a výsledkem byla celkem 
jednoznačná výhra 2:0 (13,18). Po 
tomto vítězství jsme mohli nechat 
vybuchnout naší obrovskou radost  

a začít oslavovat. TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště je pro rok 2017 vicemistrem 
ČR ve volejbale mladších žáků.

O tento obrovský úspěch mni-
chovohradišťského volejbalu se 
zasloužila sestava: kapitán Tade-
áš Kysela (výborně dirigoval tým 
na postu nahrávače), Vojtěch Bígl 
(vyhlášen nejlépe podávajícím hrá-
če MČR a výborný na útoku), Jiří 
Pazour (hrající velmi jistě na smeči  
i bloku a pro nás nejužitečnější hráč 
týmu), Ondřej Hulínský (opora na 
bloku i na podání), Tadeáš Krč (vý-
borně tmelící partu a super výkon na 
postu diagonálního smečaře), Adam 
Ritschel (velmi dobře na útoku stře-
dem i bloku), Dominik Matoušek 
(velmi užitečný na přihrávce a v poli) 
a nadějní mladší hráči Vít Javůrek  
a Tomáš Skřivan.

Dík patří i všem trenérům, kte-
ří se zapojili do přípravy týmu, tedy 
Karlu Maděrovi, Václavu Bíglovi  
i Zdeňku Blažkovi. 

Hlavním strůjcem úspěchu byla 
ale skvělá parta, která v letošní se-
zóně v týmu mladších žáků Sokola 
Mnichovo Hradiště vznikla! Tak ať se 
kluci daří i dál! 

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Pohybem za zážitky – 
vodní radovánky
Nabídnout dětem rozmanité mož-
nosti pohybu je jednoznačně dob-
rým příspěvkem k tomu, aby se 
jejich život ubíral zdravou cestou. 
Proto se na naší škole děti postup-
ně setkávají vedle klasických hodin 
tělocviku také s různými sportovními 
kroužky (florbalem, badmintonem a 
dalšími), dále s lekcemi plavání, cy-
kloturistickým kurzem či s lyžařským 
výcvikem. Někteří nás také úspěšně 
reprezentují v různých týmových 
utkáních (fotbal nebo volejbal) či na 
atletických závodech.

Část žáčků druhých a třetích tříd 
teď má čerstvě za sebou první vel-
kou sportovní výzvu. Od března do 
května absolvovali totiž celkem de-
set lekcí plavání. Celý výcvik probě-
hl v turnovském bazénu, se kterým 
byli spokojeni nejen žáci, ale také 
doprovázející paní učitelky, které 
velmi kladně hodnotily zejména pří-

stup personálu turnovského bazénu 
k dětem. 

Malí účastníci kurzu byli postup-
ně zasvěcováni do plaveckého umě-
ní, hráli si, seznamovali se s vodou. 
Některým se nejvíce líbilo potápění 
pro hračky a hra domino, jiní byli 
nadšení z toho, že se konečně na-
učili skákat šipku, všichni ale hlavně 
zlepšili své plavecké výkony. Znak, 
prsa, kraul (někdy také „čubička“) – 
to vše bylo možné v podání druháků 
a třeťáků během jednotlivých „vod-
ních setkání“  vidět.

Nakonec se to ale při předává-
ní „mokrého vysvědčení“ hemžilo  
v turnovském areálu kapry, dokonce 
i delfíny, které v rámci lekcí plavání 
nahrazují známky. A děti se při zpět-
ném hodnocení shodly na tom, že to 
zkrátka bylo moc fajn!

                                                                                                                                     
Učitelé ZŠ Studentská

programu bude řada sportovních 
klání všech generací, společenský 
program, ale i slavnostní zasedání, 
na kterém bychom rádi zhodnotili 
aktivity oddílu a ocenili významné  
a zasloužilé členy oddílu.

Po celý den bude zajištěno  
v areálu volejbalového oddílu občer-
stvení, bude probíhat výstava foto-
grafií, turnajových trofejí a dalších 

historických dokumentů a rovněž 
bude v průběhu celého dne probíhat 
natáčení oslav. Rovněž dojde na 
skupinové focení všech účastníků.

Přihlašovat se je možné u hlav-
ního organizátora Zdeňka Blažka na 
e-mailu oslavy80mh@seznam.cz.

Jiří SKřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Pingpongová sezóna 2016/2017 u konce: Áčko v lize potvrdilo bronz
Ke konci roku 2016 čítal oddíl stolní-
ho tenisu TJ Sokol Mnichovo Hradi-
ště 55 členů, z toho 28 mladších 18 
let a 27 dospělých včetně tří seniorů. 
Do dlouhodobých soutěží dospělých 
se zapojilo šest družstev A-F. Áčko 
již čtvrtou sezónu nastupuje v 3. lize, 
Béčko je dlouhá léta účastníkem 
krajské jedničky a Céčko krajské 
soutěže druhé třídy. Družstvo D po 
loňském vítězství v nejvyšší regio-
nální soutěži postoupilo do krajské 
dvojky a jeho místo v RS1 přebralo 
rovněž díky postupu Éčko. Efko pak 
bojovalo v RS3. Další dva dospělé 
týmy se letos zúčastnily pohárových 
soutěží. Mládežnická základna je 
víceméně stabilizovaná a na své 
hranici kapacity. Kluci se účastnili 
regionálních, krajských a ti nejlepší 
i celorepublikových turnajů.
  
3. liga sk. B – „A“

Áčko ve své čtvrté ligové se-
zóně potvrdilo, že patří do špičky,  
a obhájilo loňské třetí místo za prv-
ní Bělou pod Bezdězem a Sokolem 
Michle Praha. Lídrem družstva byl 
opět Radek Bukovský, který s bez-
mála 80procentní úspěšností byl tím 

nejlepším hráčem soutěže. Letos 
se dařilo i Vojtovi Košákovi – dosáhl 
skoro 60 % – a dlouholetému kapi-
tánovi Michalovi Stránskému, který 
uhrál 53,6 %. Mírně za očekáváním 
naopak zůstal Honza Blažek se 44 
%. Uplynulá sezóna byla pozname-
nána častými absencemi hráčů zá-
kladního kádru, a tak dostávali šanci 
Petr Antoš a Vašek Hoďák. Vaškovi 
se zápasy povedly a z 13 jich pět 
vyhrál – 38procentní úspěšnost. Pro 
příští sezónu kluci vyhlásili boj o po-
stup do druhé ligy.   

Krajská soutěž 1. třídy sk. B. – „B“
Družstvo B bylo letos opět 

účastníkem B skupiny krajské soutě-
že 1. třídy. Před sezónou se podařilo 
posílit tým o Petra Antoše z Mladé 
Boleslavi, a tudíž se přehodnotily 
cíle. Nově vyhlásil kapitán Vašek 
Hoďák cílem postup do play-off. Po 
první polovině soutěže to ale kvůli 
čtyřem porážkám a jedné remíze 
bylo pouze 6. místo. Své na tom se-
hrál fakt, že tahouni byli často využí-
váni v Áčku. V druhé půlce dokázali 
kluci zabrat, když podlehli pouze ve-
doucím družstvům tabulky, Krchle-

bům a Auto Škodě Mladá Boleslav 
B, a posunuli se tak na třetí příčku. 
Nejlépe si v základní části vedl Va-
šek Hoďák, který měl úspěšnost 
bezmála 75 %. Podobně pak sbíral 
body i Petr Antoš – 73%. Úspěšnost 
61,2 % zaznamenal Patrik Kastner 
a 45 % měla čtyřka družstva Luboš 
Trávníček. Jako první náhradník na-
stupoval prezident oddílu Vladimir 
Pleticha – 21 %. 

V semifinále play-off čekal kluky 
z Béčka tým AŠ MB B. První utkání 
bylo vyrovnané do stavu 5:5. Pak 
se mnichovohradišťským podařilo  

z pěti pětisetových utkáních čtyři vy-
hrát a bylo rozhodnuto. Výhru 10:6 
pak bylo nutné potvrdit druhý den 
za domácími stoly. I v tomto případě 
šlo do stavu 4:4 o vyrovnané utká-
ní. O jeho osudu pak rozhodl duel 
Antoš – Čeřovský st., který skončil 
v poměru 3:1 pro domácího borce. 
Tato porážka hostující hráče zlomila 
a domácí dotáhli zápas v poklidu do 
vítězného konce 9:5, což znamenalo 
postup do finále proti vítězi základní 
části z Krchleb.

V prvním finálovém utká-
ní v Krchlebech nastoupili hosté  

z Mnichova Hradiště i přes drobné 
zdravotní potíže v nejsilnější mož-
né sestavě, ba posíleni o početnou 
diváckou a trenérskou podporu. Na-
opak za domácí nenastoupil jejich 
nejlepší hráč Procházka. Hostující 
hráči opanovali úvod utkání, když 
vyhráli obě čtyřhry a další tři duely  
v první čtyřce. Za stavu 5:0 tak bylo 
víceméně rozhodnuto, i když zejmé-
na náhradník Břetenář byl pro hos-
tující hráče svojí hrou velmi tvrdým 
oříškem. Ten se nakonec podařilo 
rozlousknout a první výhra v sérii 
2:10 byla na světě. 

Druhý den se odehrála odveta 
v mnichovohradišťské sokolovně. 
Krchlebští zvládli začátek utkání 
lépe než v prvním finále. Po čtyř-
hrách byl stav 1:1. V první čtveřici 
ale překvapivě porazil Trávníček 
Boháče 3:1 a domácí se dostali do 
dvoubodového trháku 4:2. V druhé 
sérii nestačil Boháč ani na Kastnera 
a Antoš s Hoďákem navýšili vedení 
na 8:3. Kapitán Vašek Hoďák ve 13. 
zápase napravil předchozí jediné za-
váhání Antoše v play-off a vítězstvím 
3:0 nad Kučerou připsal na domácí 
účet rozhodující devátý bod. Dva-

cítka přihlížejících diváků propukla  
v nadšení. Mnichovohradišťské béč-
ko si výhrou 9:3 zajistilo titul přebor-
níka krajské soutěže I. třídy a rovněž 
postup do nejvyšší krajské soutěže 
– do divize! 

Jan Mareš,
Sokol Mnichovo Hradiště

A dále už jen ve zkratce.
Céčko a Déčko nastoupili  

v uplynulé sezóně do nejnižší kraj-
ské soutěže, nevedlo se jim však 
podle představ. D tak nakonec přímo 
sestoupilo zpět do okresu, C dělilo 
od sestupu jen několik míčků.

Éčko postoupilo z třetího místa 
RS2 do nejvyšší okresní soutěže  
a čekal ho těžký úkol udržet se. To 
se nakonec vlivem zranění i upadají-
cí morálky nepodařilo, chybělo však 
málo.

F tým, který druhou sezónu 
nastupuje v RS3 se po celou dobu 
držel v pohodlném středu tabulky, 
přenášela se však na něj nepohoda 
z Éčka a tu tam bylo velmi složité 
sestavit z mládežníků sestavu na 
zápas. (red)
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KINO

9. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
UTEČ
Nezapomenutelný zážitek, nepředvídatelný konec, napětí až do konce!

2. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Páté pokračování série, ve kterém se vrací Jack a Will.
3. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VETŘELEC: COVENANT
R. Scott přichází po 38 letech s pátým pokračováním svého hororu.
4. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na kánoích.
6. ČERVNA, 18:00, PŘÍRODOVĚDNÝ DOKUMENT S PŘEDNÁŠKOU
CAUSA CARNIVORA
Dokument o šelmách na území ČR + přednáška o vlcích na Kokořínku.

7. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PÁTÁ LOĎ
Skutečný příběh dívky, která unesla dvě miminka, aby vytvořila iluzi rodiny.

8. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KLIENT 
Mladý pár se nastěhuje do nového bytu, ale čekají ho problémy. 

10. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SMRTIHLAV
Po Anthropoidu vám přinášíme další film s podobnou tématikou.
11. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!
14. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MASARYK
Film o životě Jana Masaryka zachycuje období let 1937 – 1939.
14. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / ROCKFILMFEST
SUPER DUPER ALICE COOPER
 Alice Cooper – rocková ikona 70. let a mistr hororových show!
15. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POSLEDNÍ RODINA
Působivý film o životě rodiny malíře a jeho syna v socialistickém Polsku.
16. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První část nové trilogie J. Hřebejka a P. Jarchovského.
17. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA 3D
Páté pokračování série, ve kterém se vrací Jack a Will.

KALENDÁR AKCÍˇ

24. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
Páté pokračování slavné série z dílny režiséra M. Baye.

18. ČERVNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AUTA 3
Oblíbená Auta a závoďák Blesk McQueen jdou do kin potřetí!
21. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POBŘEŽNÍ HLÍDKA
Krásní, mladí a opálení plavčíci ze slunné Kalifornie jsou zpět. 
22. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SMRTIHLAV
Po Anthropoidu vám přinášíme další film s podobnou tématikou.
23. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPUNTI NA VODĚ
Dámská jízda na kolech a pánská s dětmi na kánoích.

25. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
AUTA 3 3D
Oblíbená Auta a závoďák Blesk McQueen jdou do kin potřetí!

28. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE / ROCKFILMFEST
LEMMY
Film zachycuje čtyřicetiletou kariéru kontroverzního zpěváka.

28. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
První část nové trilogie J. Hřebejka a P. Jarchovského.

29. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 3D
Páté pokračování slavné série z dílny režiséra M. Baye.

29. ČERVNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, PADOUCH 3
Jaká dobrodružství čekají titulního padoucha v dalším pokračování série?

1. ČERVNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁSKA A ZVÍŘE
Výborná hraná adaptace animované disneyovské pohádky.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. AŽ 10. ČERVNA, 16:00–19:00 A 9:00–18:00
SPLOUVÁNÍ ŘEKY
Pojeďte s naším vodáckým oddílem splout řeku. Akce je určena pro rodi-
ny s dětmi od 6 let. Lze přihlásit i samotné dítě, u kterého je podmínkou 
plavecká zdatnost. V pátek si osvojíme základní vodácké dovednosti, v so-
botu se přesuneme na řeku a sjedeme si úsek dlouhý minimálně 15 km. S 
sebou: boty do vody s pevnou špičkou i patou (neoprenové nebo tenisky), 
neopren nebo rychleschnoucí sportovní kalhoty, tričko, bundu, plavky, ná-
hradní oblečení, ručník, pokrývku hlavy, pláštěnku, jídlo a pití na celý den.
Ostatní výbavu na vodu (lodě, pádla, vesty…) zajišťuje pořadatel. Kapacita 
je omezena! Přihlášky a platby přijímáme do 6. 6. 2017. Každý den je sraz 
na Loděnici DDM v Bakově nad Jizerou. Cena: 300 Kč (v ceně je zahrnuta 
doprava a výbava na vodu).

1. ČERVNA, 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.

12. ČERVNA, 14:30–18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz je určen pro děti v předškolním věku. Zaměřen je především na rozvoj 
správné výslovnosti a na nápravu řeči prostřednictvím různých mluvních 
cvičení. S dětmi pracuje logopedická asistentka individuálně 20 minut, 
přesný čas jednotlivých setkání je s ní třeba domluvit předem. Více informa-
cí a sjednání schůzek probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové 
(tel. 774 263 770).

30. ČERVNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
AUTA 3
Oblíbená Auta a závoďák Blesk McQueen jdou do kin potřetí!
30. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, PADOUCH 3
Jaká dobrodružství čekají titulního padoucha v dalším pokračování série?

1. ČERVENCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Šmoulové a Gargamel tentokrát bojují o tajemnou ztracenou vesnici!

1. ČERVENCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
Páté pokračování série, ve kterém se vrací Jack a Will.
2. ČERVENCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, PADOUCH 3 3D
Jaká dobrodružství čekají titulního padoucha v dalším pokračování série?

KORYTA
23. ČERVNA, 18:00, KONCERT
VESELÁ TROJKA
Diváci Šlágr TV jistě zaznamenali skupinu Veselá trojka. Její koncert se 
uskuteční na hřišti v Korytech. Vstupné: 130 Kč v předprodeji, 150 Kč na 
místě. Informace na telefonu: 724 288 236. 
24. ČERVNA,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
CHARLEYOVA TETA + KAPELA PUTNA
Divadelní spolek Dobrovít z Dobrovice zve na svou nejnovější komedii. Po 
divadle zahraje kapela Putna. A místní chystají překvapení!

VŠEŇ
1. ČERVENCE, 14:00
39. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DECHOVÝCH HUDEB VE VŠENI
Účinkují: Dechová hudba Turnovanka (kapelník Jindřich Bada), Bi-
gband ZUŠ Turnov (kapelník Václav Sajbt), Dechová hudba Český 
ráj Všeň (kapelník Jaroslav Raulin), Dechová hudba Javorka (kapel-
ník Josef Záveský), Taneční soubor Bábrdlinky z Kurovodic, konfe-
ruje Roman Korolevyč.

ZÁMEK
4., 15., 18. A 24. ČERVNA, 10:00 AŽ 15:00
SOKOLNÍK A JEHO DRAVCI
Komentovaná výstava dravců (raroh, káně, poštolka, výr a další) a letové 
ukázky v podání Věry Gilové a jejích svěřenců. Letové ukázky vždy v 11  
a 14 hodin (v případě vysokých teplot v 15 hodin).
9. A 16. ČERVNA,17:00 A 18:00
MNICHOVOHRADIŠŤSKÝ TRIANGL
Setkání dětských pěveckých sborů. V pátek 9. června od 17 hodin turnov-
ská Carmina, jablonecký Iuventus, Gaude a mnichovohradišťské Zvonky  
a Zvonečky, v pátek 16. června od 18 hodin jako host domácího smíše-
ného sboru Continuo pěvecký sbor Gaudium Praha pod vedením Zdeny  
a Vladislava Součkových a Pifferaios z Lázní Bělohrad pod vedením Ivany 
Václavů. Koncerty se konají v kapli sv. Anny a kostele sv. Tří králů.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

5. ČERVNA, 16:00 AŽ 18:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ČTENÁŘSKÝ KLUB
Zajímáte-li se o pedagogickou literaturou, přijďte do Volnočasového cent-
ra, kde se pod vedením Ivy Dobiášové začtete do úryvku z vybrané knihy  
a vzájemně budete sdílet myšlenky, otázky či zkušenosti s tím související.

7. ČERVNA,17:00 AŽ 19:00, MATEŘSKÁ ŠKOLA MÍROVÁ
PROČ DÍTĚ ZLOBÍ?
Přednáška s besedou je určena zejména rodičům, ale i všem ostatním, kte-
ří se chtějí od lektorky Stanislavy Emmerlingové dozvědět, jaké jsou příčiny 
problémů v chování dítěte a jak těmto výchovným problémům předcházet.

9. ČERVNA, 17:00 AŽ 19:00, PLÁŽ U JIZERY
PODVEČER S PRAČLOVĚKEM
„Profesionální pračlověk“ Jan „Tonda“ Půlpán předvede, jak zapálit oheň, 
aniž byste k tomu použili sirky. Dozvíte se i to, jak se naši pravěcí předkové 
dokázali v krajině uživit, ukrýt, obléci, zahřát, přežít.

21. ČERVNA,17:00 AŽ 19:00
SETKÁNÍ U KÁVY
Přijďte spolu s námi a Mgr. Jaromírem Gottliebem, truhlářem, učitelem, mu-
zikantem, dříve ředitelem Muzea hry v Jičíně, člověkem mnoha talentů a 
zkušeností, zakončit školní rok diskusí s touto vpravdě renesanční bytostí.

LHOTICE
10. ČERVNA,12:00
PŘEJEZD RYBNÍKA VE LHOTICÍCH
Tradiční soutěž o to, kdo na kole přejede nejpomaleji lávku přes rybník. Za-
jímavé ceny, vyhrává každý! Večer přijde kouzelník a zahraje kapela FUK.

DIVADLO
7. ČERVNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
SBOROVNA
Kantorky U. Kluková, K. Kornová či K. Janečková bojují s žáky zemědělské-
ho učiliště. A také s flegmatismem zkorumpovaného ředitele P. Trávníčka. 
Původní česká komedie. Divadlo Pavla Trávníčka. Mimo předplatné.

12. ČERVNA, 19:00, KONCERT
NAHUBU / KONCERT ONDŘEJE RUMLA 
Jeden z nejvšestrannějších talentů české pěvecké scény. V Hradišti vystou-
pí s looperem, výstřelkem moderní techniky, který dokáže nahradit hudeb-
níky i skladatele. Popový koncert s vlastními písněmi i hity světového popu.

17. ČERVNA,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
S. Stašová a M. Dlouhý jako manželé v zábavné a temperamentní part-
nerské smršti, která vás svou silou možná shodí ze sedadel. Závěrečné 
představení přehlídky Jaro hereckých osobností. Městská divadla pražská 
ve spolupráci s Agenturou Harlekýn..
26. ČERVNA, 18:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
OZVĚNY KARLA ČAPKA
Policejní pohádka, povídka Ztracený dopis a drama R. U. R. – tři stěžejní 
díla Karla Čapka v jediném jevištním vystoupení. Uvádí divadelní soubor 
Děti pódia.

10. ČERVNA,19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DRAKULA VERSUS FRANKENSTEIN
Poněkud strašidelná komedie o setkání nejslavnějšího upíra s šíleným věd-
cem, které dá vzniknout nejslavnějším hororům. Uvádí Divadlo Sentiment. 
Mimo předplatné.

SÁL KLUBU

MUZEUM
1. ČERVNA AŽ 31. SRPNA, VÝSTAVA
100 LET HRAČKY V ČESKÝCH ZEMÍCH
Zavzpomínejte na hračky, se kterými jste si hráli vy či vaši rodiče. Čeka-
jí vás staré panenky, kočárky, pokojíčky, medvídci, autíčka, traktory nebo 
společenské hry. 11. června, 22. července a 19. srpna je výstava spojená s 
dílničkou, kterou organizuje Klub Jednoty bratrské. 

13. ČERVNA, 17:00, KONCERT
TURNOVANKA
Koncert populární dechovky na sále Klubu, kde nebude chybět taneční par-
ket ani občerstvení. Akce podpořená Městem Mn. Hradiště. Vstupné zdar-
ma. Kapacita omezená, zajistěte si své bezplatné vstupenky včas.
19. ČERVNA, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města. 
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Jasno-li o Božím těle
Jasno-li o Božím těle, dobrý rok če-
kejte směle, praví dávná pranostika.

Svátek Božího těla, který letos 
připadne na čtvrtek 15. června, byl 
ustanoven již roku 1264. Většinou 
je slaven až o víkendu, protože u 
nás není volným dnem. Děvčata 
chodí za družičky a těší se na pro-
cesí připomínající radostnou dobu, 
kdy Ježíš procházel městy a obce-

mi Svaté země, žehnal všem lidem  
a uzdravoval nemocné.

Hezkým zvykem je svěcení vě-
nečků z mateřídoušky, kontryhelu  
a dalšího vonného kvítí. Družičky je 
nosí zavěšené na stužce na předlok-
tí, aby zároveň mohly nést košíčky a 
sypat kvítí na cestu. Věnečky bývají 
svěceny dotekem monstrance, ve 
které kněz nese Nejsvětější Svátost. 

Eternit na čarodějnicích  
u Dobré Vody a Lhotic
Je všeobecně známé, že eternit ob-
sahuje nebezpečný azbest. Přesto 
někdo „odložil” odhadem 6 až 10 
metrů čtverečních střešního eternitu 
na letošní hromadu roští určenou 
k pálení čarodějnic a celé to ještě 
zakryl, aby se na to nepřišlo při za-
palování. 

Azbest je tvořený mikrovlák-
ny křemičitanů a byl dříve hojně 
používán pro svou žáruvzdornost. 
Nicméně je možné, že se během 
čarodějnic při vysokých teplotách 
zvětralý materiál částečně dostal do 
vzduchu a přihlížející lidé, včetně 
dětí, se ho mohli nadýchat. Azbest 
je především nebezpečný tím, že 
se zachytí v plicních sklípcích, kde 
si s ním imunitní systém nedokáže 
poradit (je velmi stálý a velmi špatně 
odbouratelný) a následně dochází k 
chronickým potížím, azbestóze až 
rakovinovému bujení.

Protože je azbest velmi nebez-
pečný, také nakládání s eternitem 
jako odpadem není jednoduché, ne-
boť ho nelze jednoduše deponovat 
ve sběrném dvoře. Dokonce je záko-
nem zakázané, aby byla demontáž 
střechy prováděna svépomocí, je 
nutné si objednat specializovanou 
firmu, která se postará jak o bezpeč-

né demontování střechy, tak o odvoz 
odpadu. Pokud se někdo přesto chce 
vystavit riziku a střechu demontovat 
sám, musí tento svůj záměr oznámit 
krajské hygienické stanici a vybavit 
se kvalitními ochrannými pomůcka-
mi, jako je ochranný oblek, dobře 
těsnící brýle, ušní ucpávky a rouška. 
Nebezpečný odpad potom musí od-
vézt autorizovaná firma.

Na sběrném dvoře v Mnichově 
Hradiště se eternit odložit nedá, ale 
občané mohou využít sběrné dvory 
v okolí: v Turnově (cena 3993 Kč/t), 
Jičíně Popovicích (1918 Kč/t) nebo 
v Benátkách nad Jizerou (přes 3000 
Kč/t).

Osadní výbor Lhotice

Čarodějnice v Kruhách
Rok se s rokem sešel a byla tu opět 
Filipojakubská noc. Na našem hřišti, 
jako i v okolí, byla nachystaná veliká 
hromada dříví, jen ji zapálit. Nejdříve 
jsme si vyrobili čarodějnice, které 
jsme odnesli na přichystanou hra-
nici, a poté šel lampionový průvod 
okolo Kruhů.

Protože se vloni, v tento den, 
ve starém prasečáku na Kruhách 
objevily dvě čarodějnice, byli jsme 
napnutí, jestli se opět ukáží. Elvíra s 
Želmírou nezklamaly. Už když jsme 
se blížili k prasečáku, byl vidět dým 
z hrnce, ve kterém si vařily polévku 
z pařátků a hadích ocásků. Želmíra 
opět pouštěla hrůzu, nadávala nám 
do lidských červů a do holoty. Elvíra 
ji ale po chvíli usměrnila a děti se 
mohly pustit do soutěží, které pro 
ně babizny připravily. Měly pro nás 
také nachystané pohoštění v podo-
bě nasekaných lidských prstů, které 

(kupodivu) chutnaly skvěle.
Na hřiště jsme odcházeli v dob-

ré náladě, a protože se už stmívalo, 
spěchali jsme se zapálením vatry, 
aby si ji užili i naši nejmenší.

SK Kruhy

Mějme ohled k mláďatům divokých zvířat
Příchod jara, teplých dnů plných 
slunce a snaha o alespoň dočasný 
únik z bezprostředního tlaku naší 
skvělé civilizace, to je hlavní moti-
vace, která nás z městských prostor 
žene do těch příměstských, kterým 
s trochou nadsázky říkáme stále pří-
roda. Není divu. Pohled na krásnou 
krajinu bez betonových ploch, dálnič-
ních systémů a městských sídelních 
celků nás opravdu může naplňovat 
dobrými pocity. Pokud jsme ještě 
schopni vidět více a všímat si fauny 
a flóry, bude náš zážitek umocněný 
o vnímání úžasné rozmanitosti tva-
rů, barev, ale i funkcí a adaptačních 
zázraků ve světě zvířat i rostlin. 

Na tyto procházky přírodou 
mnozí z nás berou své věrné psí 
přátele a průvodce. Jistě, spojení 
člověka se psem je přece, pokud jde 
o vztah ke zvířatům, jedno z nejstar-
ších a nejtěsnějších. Však vy, pejs-
kaři, to dobře víte. Při procházkách 
přírodou to však často bývá kame-
nem úrazu. Náš svět má i jiné obyva-
tele, než jsme my, to že je snad příliš 
nevnímáme, by však nemělo vést  
k jejich omezování a přehlížení jejich 
přirozených potřeb. Jarní období je 
od nepaměti spojeno se vznikem 
nového života. Zprvu vyvádějí své 
mladé zaječice, později přicháze-
jí na svět ptačí mláďata a květen  

a červen jsou obdobím, kdy přivá-
dějí na svět mláďata srny. Náš pobyt  
v přírodě by měl být ohleduplný, aby-
chom tyto důležité a stále dojemné 
procesy nenarušovali.

Teplá zima a rychlý nástup jara 
znamenaly, že letos začali zajíci své 
mladé vyvádět již koncem ledna. 
První mladé zajíce přinášeli lidé do 
záchranných stanic už v únoru a pak 
se s malými zajíčky doslova roztrhl 
pytel. Svým páníčkům je přinesli 
jejich psi a kočky a lidé je chtěli za-
chránit. Mysleli si, že pro ně dělají to 
nejlepší, přitom je ohrozili na životě. 
Přitom stačilo mít psa pod dozorem, 
nejlépe na vodítku. Ne vždy však za 
to mohou domácí mazlíčci, někdy 
malé zajíce nebo srnčata při poby-
tu v přírodě seberou i lidé, protože 
si myslí, že mládě je opuštěné nebo 
na nevhodném místě. Může se to na 
první pohled zdát kruté, ale samice 

tím svá mláďata chrání před šelma-
mi, které by mohl její pach přilákat. 
Matky se k mláďatům vrací většinou 
až za soumraku a v noci. Je proto 
nepravděpodobné, aby byly u svých 
potomků zastiženy, a mláďata tak 
mohou budit dojem opuštěnosti.

Donedávna zveřejňovaný fakt, 
že pokud se člověk dotkne mláděte 
savce, matka jej již nepřijme, a to 
je odkázáno na lidskou péči, už byl 
mnoha pozorováními vyvrácen. Na 
místech, kde se pohybuje mnoho 
lidí, se matka zaječice čichem pří-
liš neorientuje a mládě, kterého se 
někdo dotkl, většinou neodvrhne.  
V divoké přírodě na to spoléhat ne-
lze. Pravidlo, že narazíme-li na mlá-
dě, nebudeme na něj sahat a místo 
co nejrychleji opustíme, je tedy dob-
ré dodržovat. Zajistíme tak mláděti 
ten nejlepší start do života, neboť  
i přes veškerou snahu velké procen-
to malých zajíčků z různých důvodů  
i v péči odborníků uhyne.

Pro všechny, kdo vstupují do ho-
niteb, stále platí i v zákoně zakotvené 
důležité upozornění: držte se znače-
ných cest a své čtyřnohé kamarády 
mějte na vodítku, je právě období 
rozmnožování a mláďata potřebují 
hlavně klid, aby mohla zdárně růst  
a následně jít za svou matkou. Buď-
te ohleduplní a dopřejte přírodě klid  

v lesích a hlavně v lukách a na po-
lích.

 Často se při svých setkání  
s lidmi v honitbě snažím na tyto věci 
upozorňovat. Stálým argumentem, 
který slýchám, je, že Azor, Brita, 
Míša a všichni ostatní jsou hodní 
nebo staří a zvěř nepronásledují. 
Rád tomu tvrzení věřím. Škodu však 
volně pobíhající či pocházející pes 
působí především tím, že zanechá 
pachovou stopu, která je pro matky 
mláďat velmi agresivní a kompliku-
je až znemožňuje jejich návrat  ke 
svým malým. Denně jsme svědky 
toho, že v lepším případě psi po-
bíhají porostem, v horším případě 
slídí ve velkých kruzích a někdy zvěř  
i štvou. Buďme prosím ohleduplní 
a lidští. Necháme-li stranou zákon-
né normy, mějme alespoň ohled na 
mateřské chování a péči o mláďa-
ta. Jako „páni tvorstva“ bychom se 
měli chovat spíše jako hospodáři  
a pozorovatelé těch největších zá-
zraků, které se kolem nás stále dějí. 
Jednou se nám to vrátí, jak věřím,   
v podobě zachovaných alespoň 
fragmentů přírody, kam budeme 
moci i nadále prchat před naší skvě-
lou civilizací.

Za mysliveckou stráž 
Jiří Šimůnek st.

Žáci SOUs Škoda Auto pomáhali na kostelním návrší
Ve čtvrtek 18. května navštívilo Mni-
chovo Hradiště 27 žáků Středního 
odborného učiliště strojírenského 
Škoda Auto. Přijeli sem totiž zrea-
lizovat svůj dobrovolnický projekt, 
jehož cílem byla mimo jiné i podpora 
sousedské výpomoci. Protože třídní 
učitel žáků bydlí právě v našem měs-
tě, byla pomoc poskytnuta místnímu 
faráři, panu Pavlu Machovi. Studenti 
sice v Hradišti strávili pouze čtyři 
hodiny, ale za tu dobu prožili velmi 
bohaté odpoledne. 

Pan děkan jim nejprve vyprá-
věl o zdejší farnosti a o kostelu sv. 
Jakuba. Poté navštívili kostelní věž, 
kde se kromě výhledu do okolí do-
zvěděli i mnoho zajímavého o zvo-

nech. Následně si parta mladých lidí 
rozebrala pracovní náčiní a s vervou 
se pustila do práce. Nejvíce činností 

se realizovalo na kostelním návrší.  
U kostelní zdi se odkopávala zemi-
na, hrabala se posekaná tráva a na-

tíralo zábradlí v kostelní věži. Někteří 
žáci také pomohli s čištěním starších 
cihel, jež budou následně využity  
k položení podlahy ve farní stodole. 
Celá akce byla ukončena opékáním 
buřtů a malým občerstvením. 

Všichni si dobrovolnický projekt 
pochvalovali. Díky němu si studen-
ti vyzkoušeli činnosti, se kterými 
dosud nepřišli do styku, zároveň 
přispěl k většímu stmelení kolektivu 
a určitě přinesl i mnoho hezkých zá-
žitků. Velký dík pak patří panu faráři 
za jeho pohostinnost a vřelý přístup 
k žákům.

Jiří Janda a žáci třídy S1.L, 
SOUs Škoda Auto Mladá Boleslav

Pozvánka na výstavu
100 let hračky v českých ze-
mích je název výstavy, kterou 
můžete navštívit od června 
do konce prázdnin v měst-
ském muzeu. Je připravena ve 
spolupráci s Muzeem hraček  
v Rychnově nad Kněžnou a větši-
na vystavených exponátů pochá-
zí se soukromých sbírek. Pokud 
si chcete zavzpomínat a potěšit 
se pohledem na staré panenky, 
kočárky, pokojíčky, ale také med-
vídky, koníky, autíčka, traktory či 
společenské hry, s nimiž jste si 
hráli vy, vaši rodiče nebo i vaše 
děti, přijďte se podívat. Otevřeno 
bude denně od 9 do 12 a od 13 
do 16 hodin. Pro děti je připrave-
na malá herna, kde se bude sta-
vět, malovat a tvořit. Vždy jeden 
den v měsíci, a to 11. června, 22. 
července a 19. srpna, si děti i do-
spělí budou moci z připraveného 
materiálu celý den vyrábět jedno-
duché dřevěné hračky. Dílničky 
povedou členové klubu Jednoty 
bratrské, z jejichž prací určitě 
znáte například model zámku či 
dřevěný betlém se známými hra-
dišťskými postavami. (jad)

JSTE NA FACEBOOKU?
POTOM DEJTE LIKE  
MNICHOVU HRADIŠTI 
A BUĎTE V OBRAZE! 

Rok 2017 byl vyhlášen rokem 
baroka. V jeho duchu můžeme pro-
žít Boží tělo v Letařovicích u Čes-
kého Dubu. V sobotu 17. června při 
mši svaté, která začíná ve 12 hodin 
a následujícím procesí od 13 hodin, 
zazní písně z barokních kancionálů 
a historické hudební nástroje. 

Daniela Břoušková

Čtvrté Dotýkání krásy
Josef Brož vydal již čtvrtou knihu  
s názvem Dotýkání krásy. Stejně tak 
jako ve všech třech předchozích v ní 
najdeme autorovy básně doplněné 
fotografiemi jeho ženy Aleny. V první 
knize se Brožovi věnovali Českému 
ráji, v druhé Máchovu kraji, v třetí 
Podještědí – kraji Karoliny Světlé. Ta 
nejnovější se týká oblasti Turnovska, 
ale najdeme zde i básně a fotogra-
fie z bezprostředního okolí našeho 
města – Mužský, Drábské světničky, 
Valečov a také autorovo rodiště – 
Lhotice.

Některé básně jsou dedikovány 
konkrétním osobám, jedna z nich, 
Věžický rybník, má věnování ná-
sledující: „Všem žákům a žákyním  
1. ZŠ v Mnichově Hradišti, co se mnou  
u Věžáku tábořili a vodu Jordánky  
i pili, věnuji tuto báseň radosti i bolu, 
s ní budeme vždy spolu.“  

Nás, kteří jsme s panem uči-
telem Brožem stanovali u Věžáku, 
je určitě hodně. A my všichni nad 
stránkami této sbírky rádi zavzpomí-
náme…

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Velké šelmy v kině
Na našem území je na rozdíl 
od jiných evropských států jen 
malé množství velkých šelem, 
proto bude jistě zajímavé se  
o jejich výskytu u nás něco do-
vědět. Režisér Jan Svatoš a jeho 
manželka, kameramanka Romi 
Straková, natočili v roce 2015 
dokument Causa Carnivora  
(v překladu masožraví predátoři), 
kde uvidíte množství autentic-
kých záběrů z fotopastí nejen  
z Česka, ale i sousedních zemí. 
Poté vystoupí se svojí přednáš-
kou koordinátorka monitoringu 
vlků v CHKO Kokořínsko – Má-
chův kraj, paní Alena Fousková, 
která bude vyprávět o jediné stá-
lé smečce vlků v ČR. Jsme rádi, 
že v úterý 6. června od 18 hodin 
přivítáme tvůrce filmu také v na-
šem kině. Vstup na tuto akci je 
zdarma. (maj)
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (9. díl)
Nápisy ve vstupním objektu radnice připomenou velké události i místní postavičky
Milí čtenáři Kamelotu, červnová 
ukázka ze zápisů mnichovohra-
dišťských kronik je jiná než ty 
předchozí. Přesně před rokem,  
v červnu 2016, jsme byli oslove-
ni architektonických ateliérem 
ANUK z Liberce, který připravoval 
rekonstrukci takzvaného starého 
vchodu do radnice. Architekti při-
šli se zajímavým nápadem rozmís-
tit po stěnách informace o událos-
tech, které se v našem městě staly  
v průběhu několika staletí jeho exi-
stence. Mělo se jednat o události 
nejrůznějšího charakteru, včetně 
těch z „běžného“ života hradišť-
ských obyvatel. Nás požádali  
o spolupráci, respektive o vyhle-
dání zajímavých záznamů. Listo-
vali jsme tedy městskými kroni-
kami a nakonec vybrali téměř 250 
záznamů. Z tohoto počtu architek-
ti nakonec využili necelou polovi-
nu, stanovili si, že uveřejněných 
událostí bude 100. Všichni jsme 
se shodli na tom, že se vybíralo 
velmi těžce, těch zajímavostí je  
v kronikách opravdu hodně. Dnes 
tedy uveřejňujeme ty záznamy, 
které byste měli v nejbližší době 
v radničním vstupu vidět.

Polovina 12. století
Cisterciáčtí mniši založili klášter Hra-
diště.

1279
Počátkem května navštívila městeč-
ko Hradiště královna Kunhuta, vdova 
po Přemyslu Otakarovi II.

30. 4. 1420
Husité vypálili blízký klášter Hradiš-
tě, popelem lehlo i naše městečko.

1468
Město bylo vypleněno za vpádu Lu-
žických.

1547
Město získává jako konfiskát Ferdi-
nand I. 

1556
Město koupili Jiří Labouňský z La-
bouně a Jindřich Žibřid z Velechova.

1558
Bylo vytvořeno velké městské peče-
tidlo – stříbrné, okrouhlé, o průměru 
38 milimetrů.

1604
Václav Budovec z Budova, který pře-
vzal zdejší panství, ho rozšířil koupí 
sousedního statku Zásadka.

21. 6. 1621
Na Staroměstském náměstí v Praze 
byl popraven majitel místního pan-
ství Václav Budovec z Budova.

1627 
Albrecht z Valdštejna postoupil měs-
to svému příbuznému Maxmiliánovi 
z Valdštejna.

18. 5. 1643
Neopatrností markytána švédského 
vojska vypukl požár, který v několika 
hodinách zničil téměř celé město.

13. 4. 1654
V čele největšího zdejšího cechu 
řezníků stál Jiří Kobera a Martin Kři-
vohlávek.

1663
Místní sládek Jindřich Svoboda 
navařil v městském pivovaře každý 
týden 24 věder piva.

15. 3. 1670
Václav Jeřábek byl do šatlavy vsa-
zen, že se protivil purkmistrovi, „když 

se páleným a pivem zpil“.

5. 9. 1695
Arnošt Josef z Valdštejna uzavřel 
smlouvu s pražským stavitelem 
Markem Antoniem Canevallem  
o přestavbě zámku.

1702
U kostela sv. Jakuba se začala sta-
vět nová fara.

1713
„Od zdi zámku bylo dvouma řadama 
až do káčovský zahrady z poručení 
milostivé vrchnosti vysázeno 220 
ovocných štěpů v Liblicích zakou-
pených“.

1771
Za purkmistra Jana Šmída byla po-
stavena první zděná radnice nákla-
dem 1822 zl.

1785
Ostatky frýdlantského vévody Al-
brechta z Valdštejna a jeho ženy Lu-
krécie byly uloženy v kapli sv. Anny.

9. 11. 1800
V podzámčí se narodil novinář a po-
litik Emanuel Arnold.

18.9. 1833
Rakouský císař, ruský car a pruský 
korunní princ se sešli na místním 
zámku k jedné z posledních schůzek 
Svaté aliance.

1833
Město při svých toulkách po českých 
luzích a hájích navštívil Karel Hynek 
Mácha. Patrně ráno pokračoval v 
cestě na Valečov, který si také na-
kreslil.

27. 6. 1842
Při své cestě na Trosky se ve městě 
zastavil osvěžit student Karel Havlí-
ček Borovský.

15. 9. 1846
V 18 hodin „pouštěl jakýsi umělec 
sem zabloudilý na louce u mostu 
luftballon“.

1854
Ve městě několik týdnů pobýval  
s Zöllnerovou divadelní společností  
Josef Kajetán Tyl.

1861
Občanka Rozalie Löblová Barocho-
vá obdržela žalobu za prodej faleš-
ného tabáku.

1863
Z podnětu lékárníka Václava Mráčka 
byl v hostinci U Zlatého kaštanu za-
ložen místní sokolský spolek čítající 
25 členů.

7. 1. 1864
Zemřel Jan Leopold David, z jehož 
nadace bylo podělováno 14 zchud-
lých občanů, jeden žid a každý třetí 
rok obdrželo 1 chudé děvče 300 zl. 
něvěstinské výbavy.

15. 10. 1865
Do Mnichova Hradiště přijel první 
vlak.

28. 6. 1866
Pruská a rakouská armáda svedly 
boj o most v Mnichově Hradišti.

31. 10. 1866
Obyvatelé města vítali na místním 
nádraží císaře Františka Josefa I.

31. 12. 1869
Ve městě bylo napočteno 1472 
mužů a 1728 žen.

1870
Z místního cukrovaru byl poprvé vy-
expedován cukr.

1878
V Mnichově Hradišti zemřela spous-
ta lidí na neštovice.

1882
Byl vydán zákaz pokrývati střechy 
slámou.

1885
Na náměstí byla otevřena chlapecká 
škola.

1887
Za četné účasti obecenstva a spolků 
byl děkanem Píčem vysvěcen nový 
hřbitov.

29. 10. 1893
Při svěcení nové radnice byla po-
řádána v divadelním sále v 1 hod. 
odpoledne slavnostní hostina.

28. 6. 1895
Zřízena rozhledna ve Studeném 
dole.

1896
Založena Vlastenecko-dobročinná 
obec baráčníků v Mnichově Hradišti.

1. 7. 1897
Dostavěn okresní dům (dnes budova 
polikliniky).

1898
Dokončena stavba dívčí školy.

26.6. 1908
Do Mnichova Hradiště se přijeli po-
dívat angličtí žurnalisté – 16 pánů a 
2 dámy.

1909
Od panství pronajata louka u Jizery, 

zřízeno tam ženské koupadlo a po-
stavena bouda pro šaty.

léto 1913
Ve městě zavedeno elektrické osvět-
lování ulic.

1915
V Hradišti pobývali uprchlíci z Hali-
če.

1917
Ženy demonstrovaly před okresním 
hejtmanstvím proti hladu a nedostat-
ku mouky.

28. 10. 1918
Městem se rozneslo heslo „Pryč  
s orly“ a skupinky mladých lidí za-
čaly odstraňovat z oficiálních úřadů 
znaky monarchie, v muzeu dodnes 
jeden zbyl.

23. 5. 1919
Hradišťáci se vzbouřili proti předra-
žování základních potřeb, tzv. bouře 
proti keťasům.

31. 10. 1920
Odhalena deska na památku slav-
ného rodáka, politika a národohos-
podáře Karla Mattuše, která je dílem 
Ladislava Šalouna.

1924
V Hradišti si zřídil svůj fotoateliér bu-
doucí známý fotograf Hypolit Vopat, 
firma existuje dodnes.

5. 7. 1933
Obyvatelé města pomáhali organi-
zovat tábor lidu na Mužském na pod-
poru utiskovaných bratrů Slovanů  
z nedaleké Lužice.

12. 5. 1935
V Den matek prodávány byly jablo-
ňové květy ve prospěch dobročin-
ných účelů.

25. 1. 1938
Od půl deváté do deseti hodin byla 
nad městem pozorována polární 
záře.

17. 7. 1938
Hradišťáci přihlíželi odhalení so-
chy Václava Budovce z Budova na 
náměstí, vydáno také bylo zvláštní 
poštovní razítko.

20. 4. 1939
Německá posádka okázalým způso-
bem slavila na náměstí narozeniny 
Adolfa Hitlera.

23. 9. 1940
Zemřela známá hradišťská figurka 
Kadlík Likavců, tulák.

1940

Na radnici byla ve dvou místnostech 
zřízena německá škola. V tomto 
roce byly také zakázány taneční zá-
bavy a jarní pálení čarodějnic.

17. 4. 1942
Naposledy se rozezněly zvony  
v kostele sv. Jakuba.

23. 3. 1945
Za zámkem při cestě na Podolí byly 
anglickými letadly svrženy dvě bom-
by.

březen 1945
Němečtí okupanti donutili obyvatele 
Hradiště postavit zátarasy proti po-
stupující Rudé armádě.

4. 5. 1945
Stavitel Jan Dámec a nadporučík 
Jenček vyvěsili jako první ve městě 
československé prapory.

11. 11. 1945
V Mnichově Hradišti proběhl státní 
pohřeb rodáka Jana Švermy.

5. 9. 1946
Do Mnichova Hradiště přijelo fran-
couzské národní mužstvo v odbíje-
né.

17. 3. 1947
Ledy a velká voda potoka Nedbalka 
zaplavily ulici Na Příkopech.

12. 8.1947
Od 15:30 do 16:30 mohli obyvatelé 
města spatřit v kostele sv. Jakuba 
lebku českého národního světce sv. 
Vojtěcha.

6. 12. 1947
Rozsvícen ve městě vánoční strom 
republiky.

23. 6. 1948
V důsledku amnestie prezidenta re-
publiky Klementa Gottwalda byl na 
zdejší budově vyvěšen bílý prapor 
na znamení, že věznice zeje prázd-
notou.

15. 4. 1949
Na Velký pátek přiletěly první vlaš-
tovičky.

7. 11. 1950
Večer byl pomník Václava Budovce 
z Budova přemístěn do zámeckého 
parku.

1957
Provedena sgrafitová výzdoba rad-
nice.

1961
Na náměstí u spořitelny zřízeno au-
tobusové nádraží.

1964
Bruslilo se na kluzišti vytvořeném na 
sportovním hřišti.

1. 1. 1965
K Mnichovu Hradišti byla připojena 
obec Hoškovice.

1966
V rámci zvelebovacích prací Akce 
Z bylo odpracováno 74 233 brigád-
nických hodin. Po několika letech byl 
obnoven pěvecký sbor Smetana.

1967
Poprvé se nekonal prvomájový 
průvod, manifestace proběhla na 
náměstí.

1968
Neznámý autor popsal město nápi-
sy vyjadřující odpor proti sovětské 
okupaci.

1968
Chlapci při hře na školním hřišti ura-
zili hlavu nedaleko stojící soše sv. 
Václava.

8. 7. 1970
Předseda MNV Josef Ring předložil 
radě návrh na vzájemnou spolupráci 
s východoněmeckým městem 
Friedland.

1972
Z podstavce byla snesena a restau-
rována socha Panny Marie.

1975
2. května soutěžilo více než 500 pi-
onýrů v branném závodě Po party-
zánské stezce.

1982
Na okraji města byly zrušeny posled-
ní zbytky židovského hřbitova.

1985
2 nákladní vozy LIAZ se úspěšně 
zúčastnily slavné Rallye Paříž-Da-
kar.

1989
I v Mnichově Hradišti vzniklo Ob-
čanské fórum, které iniciovalo a 
organizovalo shromáždění občanů  
a změny ve vedení města.

1993
V Mnichově Hradišti se naposledy 
vyráběl cukr.

10. 12. 1995
V kostele sv. Jakuba byl slavnostně 
posvěcen zvon Ježíš Maria. Kostelní 
zvon se rozezněl nad  městem po 53 
letech.

1999
Městu Mnichovo Hradiště byl Par-
lamentem České republiky udělen 
prapor.

2001
Podle sčítání lidu žilo v Mnichově 
Hradišti 8 394 obyvatel.

2003
V dubnu byly z mariánského sloupu 
ukradeny sošky andělíčků.

12. 1. 2008
Po více než 20 letech byla obnovena 
tradice pořádání plesů v místní so-
kolovně.

2009
Mezi obyvateli města se bouřlivě 
diskutovalo o návrhu revitalizace 
náměstí.

2012
Při opravě kostela sv. Jakuba byla 
otevřena krypta, kde byly objeveny 
ostatky několika zde pohřbených 
osob. 22. 7. 2012 Před kaplí sv. 
Anny byla odhalena replika barokní 
sochy sv. Anny, patronky Mnichova 
Hradiště.

14. 9. 2013
Začalo promítat digitalizované kino.

2014
Mnichovo Hradiště bylo vyhlášeno 
Městem pro byznys Středočeského 
kraje. Městská policie odchytila 69 
zvířat.

2015
V květnu začal vycházet Kamelot 
– měsíční zpravodaj Mnichova Hra-
diště. V září proběhla první Soused-
ská slavnost v rámci projektu Zažít 
město jinak.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

zapsán do evidence periodického tisku  
Reg. č.: MK ČR E 19893

číslo 6/2017, náklad 3500 ks, vychází 5. června 2017
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

kontakt: 606 635 289,  
email: kamelot@mnhradiste.cz

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

INZERCE

INZERCE

INZERCE

Blíží se léto a k tomu samozřejmě 
patří české pivo, festivaly a koncerty 
pod širým nebem, a proto Pivovar 
Klášter připravuje už 24. roč-
ník tradičního pivobraní, kte-
ré se plánuje na 24. června. 

Návštěvníci se 
mohou těšit na výbor-
né pivo značky Klášter  
a také na speciál-
ní várku piva Klášter  
Premium, které poteče z tanků  
v nefiltrované podobě. V unikátním 
prostředí pivovaru se odehraje tato 
velká tradiční akce opět obohacená 
o koncerty českých a slovenských 
skupin. 

Tento rok se lidé mohou těšit na 
hardrockovou skupinu Škwor, která 
připravuje pro koncerty speciální 

scénu. Zahraje i slovenská 
hvězda s obrovskou popu-
laritou No Name. Dále vy-
stoupí Prague Conspiracy, 
Imodium a také Alkehol.

Klášterské Pivobraní 
začíná ve 13 hodin a vstu-
penky v předprodeji jsou k 

dostání v Informačním centru Mni-
chovo Hradiště na Masarykově ná-
městí za 190 Kč.

Kristýna Homolková, 
Informační centrum MH

Klášterské pivobraní je 
za rohem, láká i na kapely


