
ALIANCE
Každý Hradišťák slyšel  
o setkání Svaté aliance na 
zdejším zámku, k níž došlo 
v roce 1833. Jak o události 
vyprávějí kroniky?
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GENERÁLKA
Na zásadní výměnu teplo-
vodní soustavy na 2. ZŠ se 
čekalo přes deset let. Nyní 
už se vedení školy nemusí 
bát havárie.
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ABONMÁ
Divadelní předplatné, kte-
ré v nové sezóně nabídne 
osm vynikajících předsta-
vení, je ještě k mání. Zá-
jemci si však musí pospíšit.
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NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

INZERCE

NEKOLIK MENŠÍCH
PROJEKTU?

Minul červenec, minul srpen, a pokud se z dovolených vrátily také všech-
ny poštovní doručovatelky, právě je první zářijový týden a Vy v ruce držíte 
zářijový Kamelot. Léto se tedy zvolna chýlí ke konci. Věřím, že jste si jej 
užili, načerpali dostatek sil a našli si čas na všechny své záliby, na které 
jindy během roku čas nezbývá. A pokud máte ve svých seznamech přání 
ještě resty, nevěšte hlavu, babí léto bývá mnohdy ještě kouzelnější než 
prázdninové měsíce.

Před rokem jsem na tomto místě konstatoval, že vedle přípra-
vy investic se v létě podařilo zrealizovat „několik menších projektů“.  
S ročním odstupem se nad touto formulací musím usmívat. Objem projek-
tů, které jsme zvládli uvést v život letos, je totiž nesrovnatelný...

Přestože zrovna v tomto případě je ještě potřeba dodělat kosmetické 
úpravy, radostí mě naplňuje zejména kompletní výměna systému vytápění 
na Základní škole Studentská, po které vedení školy volalo přes deset let. 
V srpnu byla dokončena zrekonstruovaná hasičská zbrojnice v Hoškovi-
cích, z níž se stalo zázemí pro společenské dění v obci. Výrazně pokročily 
opravy fasád historických objektů na náměstí, postupně z nich mizí lešení, 
a náměstí tak vypadá lépe a lépe. Začaly demoliční práce, které předchá-
zejí výstavbě komunitního centra v Mírové ulici. Kuchyně ve Mateřské ško-
le Jaselská prošla kompletní rekonstrukcí za více než čtyři miliony korun. 
Oprav se dočkaly chodníky v Sadové a Průběžné ulici a povedly se i malé 
věci, které jsou zdrojem velké radosti. Při úpravách lesoparku například vzni-
kl malebný průhled na zámek (nepochybuji, že se dostane na pohlednice)  
a čápi na komíně v Jiráskově ulici vychovali mladé ze všech čtyř vajec.

Myslím, že přinejmenším Mnichovo Hradiště má za sebou léto na 
jedničku. A doufám, že to své léto budete při pohledu nazpět vnímat i Vy!

Ondřej Lochman, starosta města

Sousedská slavnost je zpátky!
Zažít Hradiště jinak, sousedská 
slavnost, která už dvakrát strhla celé 
město, je opět tady. A tetokrát jí bude 
16. září patřit nejen Masarykovo ná-
městí a prostranství před kostelem 
sv. Jakuba, ale i další přilehlé ulice.
Organizátoři letos potěší zejména 
příznivce automobilových veteránů 
a zároveň lokální patrioty. Navázali 

Kofola přesune chladicí věže, dominantní 
zdroje hluku. Věci se dávají do pohybu

Rozhodněte právě vy, jak využít 150 tisíc korun
Obyvatelé Mnichova Hradiště mají 
další možnost ovlivnit budoucí po-
dobu města. Radnice ve spolupráci 
s iniciativou Lepší místo bude až do 
1. října sbírat nápady na oživení a 
zlepšení města. Tipy je možné posí-
lat buď pomocí mobilní aplikace Lep-
ší místo, nebo přes webové stránky 
www.lepsimisto.cz. 

Nápady mohou lidé vložit i 16. 
září u stánku Lepšího místa během 
sousedské slavnosti „Zažít Hradi-
ště jinak“, případně v městském 
informačním centru. „Zajímá nás, v 
jakém městě chtějí lidé žít, co by si 
přáli, co by zlepšilo život ve městě,“ 
vysvětluje připojení se k iniciati-
vě Lepšího místa starosta města 
Ondřej Lochman. Zapojit se může 
kdokoliv, komu záleží na budoucí 
podobě města. 

Nad došlými tipy se nejprve se-
jdou zástupci úřadu a posoudí, které 
z nich jsou uskutečnitelné. „Jsou 

věci, které ve městě ovlivnit nemůže-
me. Důležitá u předložených nápadů 
bude jejich udržitelnost a proveditel-
nost a také jejich umístění na měst-
ském pozemku,“ dodává Lochman. 
O tom, které nápady se nakonec 
zrealizují, rozhodne veřejnost hla-
sováním v první polovině listopadu. 
Realizaci vítězného nápadu podpoří 

částkou 150 tisíc korun firma Kofola. 
I proto, že většina zaměstnanců 

Kofoly pochází z Hradiště, je nápa-
dem zapojení veřejnosti do pláno-
vání budoucí podoby města vedení 
firmy od začátku nadšené. „Rádi 
pomůžeme financovat smysluplné 
nápady na zlepšení, které si lidé 
odhlasují. Co konkrétně to bude, v 
tuto chvíli samozřejmě nevíme. Moc 
neřešíme, jestli to bude úprava ně-
jakého veřejného prostranství, nové 
pítko, lavička, workoutové hřiště 
nebo něco úplně jiného, důležité je, 
že vznikne něco nového, co zlepší 
život ve městě,“ komentuje PR ma-
nažerka Kofoly Jaroslava Musilová 
důvody, proč se firma do projektu 
zapojila a dodává: „Rádi jsme dob-
rým sousedem a úzká spolupráce 
s městem a vtažení veřejnosti do 
rozhodování je pro to dobrý základ.“

Redakce

NA HRAČKÁCH PRACOVALI PŘÍMO V EXPOZICI MUZEA

Městské muzeum se v sobotu 19. srpna proměnilo v truhlářskou dílnu pod vedením členů klubu Jednoty bratrské. Vlastní dřevěnou hračku si vyrobilo na 
100 návštěvníků! K vidění byla autíčka různých designů, mašinky, tramvaj, letadla a dokonce i prehistorická zvířata - děti nejspíše inspirovala expozice 
archeologie, ve které se výroba odehrála. Speciální akce byla při příležitosti stále probíhající výstavy „100 let hračky v českých zemích“. Foto: K. Hubač

Dlouholetým stížnostem lidí bydlí-
cích v okolí výrobního závodu spo-
lečnosti Kofola na západním okraji 
města by už příští rok mohl být ko-
nec. Jednání, která aktuálně probí-
hají a k nimž byla rovněž přizvána 
veřejnost, vedla ke stanovení série 
opatření, jejichž cílem je zejména 
omezit hlučnost výrobního areálu, 
ale také nákladní automobilovou 
dopravu.

Obyvatelé čtvrti Salabka, a ze-
jména ti z Nezvalovy ulice, která se 

závodem výrobce limonád takřka 
sousedí, proti společnosti Kofola 
aktivně vystupují zejména v posled-
ních pěti letech. Někteří z nich začali 
totiž v důsledku hlučného provozu 
trpět zdravotními problémy, a proto 
připravili hromadnou žalobu.

Trpělivost došla už i vedení 
radnice a Kofole dala nůž na krk 
rovněž Krajská hygienická stanice 
Středočeského kraje, která pohrozila 
dokonce pozastavením nočního pro-
vozu dvou chladicích věží. „Proti to-

muto zákazu se ale vedení odvolalo, 
a momentálně tak probíhá přezkum-
né řízení,“ upřesnila vedoucí mla-
doboleslavského oddělení hygieny 
obecné a komunální Eva Jouklová.

Vedení Kofoly však začalo jed-
nat a již v první polovině roku uspo-
řádalo veřejné setkání se zástupci 
města a občany, kde představilo ná-
vrhy řešení. A především vůli změnit 
věci k lepšímu. Na dalším setkání, k 
němuž došlo přímo v závodě 1. srp-
na, již ředitel mnichovohradišťského 

závodu Karel Teichmann představil 
výsledky průzkumů akreditované 
laboratoře, která v uplynulých měsí-
cích hlučnost výroby měřila.

„Díky měření se nám podařilo 
zjistit dominantní zdroje hluku, což 
jsou dvě chladící věže a trafostani-
ce. Věže budou přesunuty do zadní 
části objektu, která je odvrácená od 
obytné zástavby v Nezvalově ulici,“ 
sdělil Teichmann a dodal, že u trafo-
stanice budou vybudována speciální 
akustická vrata.   ...2

totiž spolupráci s klubem přátel ná-
kladních automobilů značky LIAZ, 
které se po desetiletí vyráběly  
v Haškově, a připravují jejich expo-
zici. A samozřejmě nebudou chybět 
kapely, dobroty, soutěže, stánky  
a mnohá další, na která obsáhle zve-
me v článku na sedmé straně tohoto 
vydání Kamelotu.   ...7 

ˇ
º

Jak se zapojit?
• 1. září až 1. října: sběr nápadů 
a tipů od veřejnosti 
• 2. až 31. října: posouzení pro-
veditelnosti ze strany MěÚ
• 1. až 15. listopadu: hlasování 
veřejnosti o nejlepší nápad
• 21. listopadu: vyhlášení vítěz-
ného nápadu
Podrobnosti o zasílání nápadů 
a tipů i dalším postupu hledejte 
na www.lepsimisto.info/lepsihra-
diste.
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Kofola přesune chladicí věže, dominantní 
zdroje hluku. Věci se dávají do pohybu...
Stavební úpravy si však vyžádají 
další čas. Kofola nyní zpracovává 
projektovou dokumentaci, protože k 
realizaci opatření bude potřebovat 
stavební povolení. To by se mělo po-
dařit získat do konce letošního roku. 
V únoru by tak mohlo začít stěhová-
ní první ze dvou věží. „Jakmile bude 
uvedena do provozu, přestěhujeme i 
druhou,“ podotýká Teichmann a do-
dává, že nelze přesunou obě věže 

najednou – to by znamenalo dočas-
ně úplné zastavení výroby. Definitiv-
ně hotovo může být v květnu.

Společnost v létě podala na hy-
gienickou stanici žádost o dočasnou 
výjimku pro nadměrně hlučný pro-
voz, což jí může ještě na určitý čas 
vyvázat z obecně platných limitů. 
„Pokud předložená žádost bude ob-
sahovat náležitosti dané zákonem, 
bude společnosti povolení vydáno,“ 

objasnila hygienička Eva Jouklová.
Stěhování chladicích věží budou 

předcházet ještě změny v dopravním 
režimu kolem závodu. Radnice ne-
chala na Černou silnici umístit záka-
zy zastavení pro kamiony a Kofola si 
pronajala parkoviště v Truck Areně, 
v bývalém areálu ČSAD, a souhla-
sila s rychlejším odbavováním přijíž-
dějících a odjíždějících vozů. Nový 
režim začal platit k 1. září.

Přestože zatím poslední veřejné 
shromáždění v Kofole už přineslo 
nástin konkrétních opatření i přibliž-
ný časový harmonogram opatření, 
hojné účasti veřejnosti se netěšilo. 
Tuto skutečnost lze však vysvětlit 
pětatřicetistupňovým vedrem, které 
prvního srpna panovalo. Účast se 
tak pohybovala kolem patnácti lidí.

Redakce

Cena města pro mládež: představujeme nadané umělce, sportovce i dobrovolníky
Už za pár dní, na sousedské slav-
nosti Zažít Hradiště jinak, budou 
rozdány letošní Ceny města Mni-
chovo Hradiště pro mládež, o jejichž 
udělení rozhoduje městská rada na 
základě nominací od občanů. Kdo 
tentokrát rozšíří řady laureátů pres-
tižní ceny, která se uděluje za mimo-
řádné úspěchy, skutky či příkladnou 
reprezentaci města?

V prvním ročníku se ocenění 
dočkal Dětský pěvecký sbor Zvonky 
ze ZUŠ Mnichovo Hradiště, indivi-
duální cenu pak obdrželi studenti 
gymnázia, úspěšný matematik Pa-
vel Rak a atletka Anna Samešová. 
Letos budou členové komise pro 
výchovu a vzdělávání a komise pro 
sport a zájmovou činnost doporučo-
vat radě města kandidáty, mezi ni-
miž jsou dva mládežnické kolektivy  
a šest jednotlivců. A jelikož zá-
kladním smyslem ceny města pro 
mládež je inspirovat, představíme 
v tomto článku, čím mladé dámy  
a muži, na které jejich rodiny, přátelé 
i sousedé upozornili, vynikají.

Městský parlament dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště

Dobrovolníci z městského par-
lamentu dětí a mládeže dokázali 
během velmi krátké doby zasáh-
nout do společenského dění města  
a zorganizovat hned několik akcí 
pro veřejnost. Úspěšné bylo napří-
klad obnovení tradice stavění máj-
ky, které propojilo několik generací, 
akce Ukliďme Česko nebo hudební 
festival Junity. Cenné je, že své akce 
si členové parlamentu vždy sami 
vymyslí, naplánují i realizují. Navr-
hovatel: Hana Skramuská, Lenka 
Sosnovcová, Martina Kulíková

Družstvo mladších žáků oddílu 
volejbalu TJ Sokol MH

Mladí volejbalisté mnichovohra-
dišťského Sokola vzorně reprezen-
tovali město na letošním dubnovém 

Městský parlament dětí a mládeže Mnichovo Hradiště. Družstvo mladších žáků oddílu volejbalu TJ Sokol MH.

Helena a Daniel Šimůnkovi. Jakub Kozák. Veronika Juhasová.

Kristýna Salabová. Matěj Křepelka. Mihaela Tănase.

mistrovství ČR ve Svitavách, odkud 
přivezli stříbrné medaile poté, co je 
jako jediná porazila liberecká Dukla.  
Tým je na cenu navržen za výjimeč-
ný sportovní úspěch, jenž byl rovněž 
oceněním cílevědomé práce všech 
volejbalistů, kteří mladé hráče vy-
chovali, a to s trenérem Jiřím Skřiva-
nem v čele. Navrhovatel: Jan Mareš

Helena a Daniel Šimůnkovi
Sourozenci Šimůnkovi byli svěd-

ky toho, jak si jejich soused způsobil 
vážný úraz. Díky tomu, že mu včas 
přivolali pomoc, mu zachránili život.
Navrhovatel: Lenka Zikmundová

Jakub Kozák
Dlouholetý vedoucí kněžmost-

ského skautského oddílu rovněž 
působí jako vodácký instruktor, vě-
nuje se rozvoji společenského živo-
ta a kultury na Mnichovohradišťsku  
a rovněž dosahuje mimořádných 
studijních výsledků – letos odmatu-
roval se samými jedničkami. Nyní se 
hodlá věnovat studiu Integrovaného 
záchranného systému. Výrazně 
se také podílel na záchraně života 
svého otce, který byl vážně zra-
něn cizím zaviněním na moři letos  
v březnu. Navrhovatel: Eva Ševců

Veronika Juhasová
Studentka zdejšího gymnázia 

Veronika Juhasová vyniká hned  
v několika oblastech. Od první třídy 
dosahuje na vysvědčení samých 
jedniček, ve 13 letech úspěšně složi-
la Státní jazykovou zkoušku z anglič-
tiny úrovně B2, o rok později dokon-
ce úrovně C1. Komise ji tehdy velmi 
chválila s tím, že absolventa této 
zkoušky v tak mladém věku nepa-
matuje. Kromě studijních výsledků 
Veronika gymnázium reprezentuje 
také v matematických a jazykových 
soutěžích, v loňském roce tým, 
jehož byla členkou, vyhrál krajské 
kolo Ekologické olympiády. Do ce-

lostátního klání se tým propracoval 
také letos. Rovněž je aktivní členkou 
městského parlamentu dětí a mláde-
že, účastní se akcí muzea a infocen-
tra jako dobrovolnice, v Domě dětí a 
mládeže pomáhá s akcemi pro děti. 
Její záběr se tedy nesmírně široký. 
Navrhovatel: Kateřina Juhasová

Kristýna Salabová
Kristýna Salabová je aktivní 

členkou Studentského parlamentu 
gymnázia a podílí se jako organizá-
torka například na sousedské slav-
nosti, úklidu města nebo vánočních 
akcích. Vedle toho pracuje s dětmi 
a mládeží v klubu Jednoty bratrské 
a na dětských táborech, je nadanou 
umělkyní a výtvarnicí (například 
úspěch v soutěži Karel IV. očima 
dětí) a navíc je činorodá, spolehlivá 
a obětavá. Navrhovatel: Eva Ševců

Matěj Křepelka
Již sedm let pomáhá Matěj Kře-

pelka svému spolužákovi, který trpí 
autismem, s přípravou na hodiny, 
zaznamenáváním domácích úkolů, 
na obědě a při dalších příležitostech. 
Rovněž je aktivním skautem a svým 
životem dělá čest nejen rodičům  
a skautingu, ale také městu. Navrho-
vatel: Dana Nováková.

Mihaela Tănase
Další pracovitá, spolehlivá  

a obětavá dívka a zároveň členka 
městského parlamentu dětí a mláde-
že. Přestože se angažuje v řadě ob-
lastí, kde vynikají její organizační do-
vednosti, mimořádné výkony podává 
na poli umění, a to jak na základní 
škole, tak na základní umělecké ško-
le. Se svou animací Multimediální 
dílo postoupila do celostátního kola 
soutěže vyhlášené ministerstvem 
školství. Pracuje rovněž jako dobro-
volnice. Navrhovatel: Eva Ševců
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Probační a mediační služba pomáhá 
obětem trestných činů i na Boleslavsku
Probační a mediační služba pomáhá 
obětem trestných činů jak na svých 
střediscích v 74 okresních městech 
České republiky, tak v 55 speciali-
zovaných poradnách pro oběti. Tam 
fungují odborníci speciálně vyškole-
ní v poradenství poškozeným. Obrá-
tit se na ně může každý, kdo se cítí 
být obětí trestného činu, nehledě na 
druh činu a následek. Poradny fun-
gují naprosto bezplatně a anonymně 
a nabízejí maximálně šetrný a indivi-
duální přístup.

 Ze statistik vyplývá, že senioři 
se nejčastěji stávají obětí násilné 
a majetkové kriminality. Jedná se 
zejména o případy mezigenerační-
ho násilí a nejrůznějších podvodů. 
Často platí, že tato trestná činnost 
zůstává neohlášená. 

„Starší lidé se často stydí ohlá-

sit trestný kvůli tomu, že jim ubližuje 
někdo blízký, nebo proto, že naletěli 
nějakému podvodníkovi. V tomto 
ohledu jsou naši pracovníci vyškole-
ni v komunikaci, aby téma trestného 
činu dokázali otvírat a vzniklou situ-
aci řešit,“ doplňuje Bureš.

Poradny pro oběti Probační  
a mediační služby v předchozích 
letech vyhledalo 1500 osob starších 
60 let.

Nejen senioři si do poraden 
chodí pro právní informace, obecně 
si lidé často nejsou jisti svými právy 
a nevědí, jak svou situaci mohou 
právně řešit. Zároveň je pro ně dů-
ležitá i psychická podpora a pomoc. 

„Většinou stačí i prosté vyslech-
nutí, ukázání toho, že se o ně někdo 
zajímá, má na ně čas a chce jim 
pomoci, nicméně v závažnějších 

případech dokážeme zprostředkovat 
samozřejmě také služby psycholo-
ga,“ uzavírá Bureš.

Poradna funguje také v Mladé 
Boleslavi, konkrétně na třídě Václa-
va Klementa ve druhém  patře budo-
vy čp. 467. Poradna je bez nutnosti 
objednání otevřena každé pondělí 
od 8:30 do 16:30 hodin a ve čtvrtek 
dle telefonické domluvy. Poradkyni 
lze zkontaktovat také telefonicky na 
telefonu 727 873 092 či přes e-mail 
rohlova.pms@gmail.com. Poradny 
fungují v rámci projektu „Proč zrovna 
já? II.“. Projekt je spolufinancován  
z Evropského sociálního fondu  
a státního rozpočtu ČR a jeho služby 
jsou zcela zdarma.

Karin Rohlová,
Probační a mediační služba

Za peníze z pokut naučí
školní mládež první pomoc
S otevřenou zlomeninou, tepenným 
krvácením a dalšími ošklivými zra-
něními se člověk často nesetkává, 
a tak se stává, že mnozí zůstanou 
tváří v tvář vypjaté situaci stát zcela 
bezmocní. Město se proto rozhodlo 
působit mezi dětmi a mládeží osvě-
tově a využije část peněz vybraných 
na pokutách k zafinancování zážit-
kového zdravotnického programu 
pro 420 žáků a jejich učitele.

V průběhu září navštíví všechny 

tři mnichvohradišťské základní školy 
sedmičlenný tým lidí ze společnosti 
PrPom (lektoři, resuscitační speciali-
sta, fotograf...), kteří žáky proškolí a 
následně je nechají znalosti apliko-
vat při ošetřování profesionálně nalí-
čených figurantů. Kurzu se zúčastní 
žáci šestých až devátých tříd.

Tato akce bude město stát ne-
celých 57 tisíc korun.

Redakce
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Potrubí by možná nevydrželo další zimu, 
město havárii předešlo velkou výměnou
O potřebě generální výměny tep-
lovodních rozvodů na 2. základní 
škole se vědělo dlouho. Nákladná 
investice se však odsouvala více 
než deset let kamsi do budoucnosti. 
Události poslední zimy však přiměly 
městské zastupitele o výměně sou-
stavy z roku 1952 rozhodnout.

Prasklé potrubí, zmáčení stu-
denti a promočené zdi, taková po-
dívaná byla v zimě na mnichovo-
hradišťské 2. ZŠ k vidění několikrát.
Situace dospěla tak daleko, že se 
správa majetku města začala obávat 
kruté zimy, která by mohla za pár 
měsíců přijít a způsobit škody, jež by 
ve škole vyřadily topení z provozu na 
celé měsíce. To by si kromě přeru-

šení školní docházky vyžádalo rov-
něž přerušení provozu školní jídelny, 
která vaří celkem pro tisícovku dětí. 

„Ideální by bylo postupné zaví-
rání jednotlivých křídel, na to ovšem  
ve chvíli, kdy jsme se pro výměnu 
rozhodli, už nezbýval čas. Ten tu byl 
možná před nějakými pěti lety,“ ko-
mentuje starosta Ondřej Lochman.

Z výběrového řízení vzešla jako 

vítěz firma EVČ s.r.o. „Firma zahájila 
práce začátkem prázdnin, aby byly 
rozvody a výměny radiátorů v učeb-
nách dokončeny do konce srpna  
a nebyla narušena výuka. Následně 
budou probíhat ještě další práce na 
rekonstrukci kotelny a výměně kot-
lů,“ připomíná začátek prací Zdeněk 
Sieber, správce městských budov.

Práce to však není ani trochu 
jednoduchá. Letité topné kanály, do 
kterých by se za standardní situa-
ce nové potrubí položilo, jsou v tak 
krátkém časovém horizontu nepou-
žitelné, a tak jsou trubky rozvedeny 
na mnoha místech po stěnách či 
stropech.

„To nejdůležitější, tedy vytápě-

ní školy, je zajištěno, a to v neuvě-
řitelně krátkém čase. Zakrytování 
viditelného potrubí bude dokončeno  
o víkendech během školního roku  
a během příštích prázdnin. První po-
hled na vedení tažené všudemožně 
ale stál za to a potěšující rozhodně 
nebyl,“ komentuje věc starosta nyní, 
kdy už je jasné, že první školní den 
budou na 2. ZŠ zbývat jen drobnější 
nedodělky.

K výměně otopné soustavy do-
chází metodou EPC, která minimali-
zuje náklady města na tuto investici. 
Více v samostatném boxu pod tímto 
článkem.

Redakce

Zeď pod kostelem město 
u realizátora reklamuje
Opravy nevzhledné zdi pod kos-
telem sv. Jakuba se ukázaly jako 
pořádný oříšek. Práce, které prová-
děla firma H-Intes, nebyly provedeny  
v potřebné kvalitě a zeď brzy opět 
zvlhla, odprýskala a začala se drolit.  
V červenci byl stanoven další po-
stup, k rekonstrukci však v závislosti 
na počasí dojde možná až napře-
srok před létem.

Stavební firma reklamaci ze 
strany města přijala a uznala, že 
svrchní vrstva zdi byla příliš silná, 
nestačila dostatečně proschnout,  
a tak v zimě promrzávala a opa-
dávala. Nutno podotknout, že k 
degradaci přispělo i působení po-
sypových solí aplikovaných během 
mrazů na vozovku a vsáknutých 
hluboko ve zdi. Pracovníci H-Inte-
su tak letos zdivo opět odkryli, aby 

METODA EPC MĚSTU GARANTUJE VÝŠI NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ
Když měla Mnichovu Hradišti kon-
čit smlouva se společností Erding 
na dodávky tepla a provozování 
kotelen, rozhodlo vedení města, 
že se nebude připravovat výběrové 
řízení pouze na nového dodavate-
le tepla, ale rovnou na komplexní 
projekt „Poskytování energetic-
kých služeb metodou EPC spojené 
s provozováním kotelen na vybra-
ných budovách v majetku města 
Mnichovo Hradiště“. 

EPC (Energy Performance 
Contracting) znamená poskytová-
ní energetických služeb se zaru-
čeným výsledkem, případně ener-
getické služby se zárukou. Metoda 
byla vyvinuta v 70. letech v USA  
v reakci na nárůst cen energií vli-

vem ropné krize. V ČR je metoda 
aplikována od roku 1993. V součas-
né době u nás existuje více než 200 
projektů využívajících EPC. 

Cílem projektu je snížení pro-
vozních, především energetických 
nákladů ve vybraných objektech. 
Specializovaná firma energetických 
služeb (z angl. Energy Service 
Company, tedy ESCO) svému zá-
kazníkovi garantuje dosažení úspor 
ve spotřebě a výši budoucích nákla-
dů na energie. Realizuje energeticky 
úsporná opatření investičního i ne-
investičního charakteru a poskytuje 
smluvní záruku, že po dobu trvání 
smlouvy bude dosaženo minimál-
ně smluvně garantovaných úspor 
energie. Z těchto úspor zákazník 

postupně splácí náklady projektu. 
V případě, že by garantovaná úspo-
ra nebyla dosažena, vzniklý rozdíl 
hradí ESCO po celou dobu trvání 
smlouvy.

V Mnichově Hradišti bylo do 
tohoto projektu zahrnuto 13 ob-
jektů (městský úřad, Klub, ZŠ So-
kolovská, pavilon ZŠ Sokolovská, 
ZŠ Studentská, MŠ Mírová, MŠ 
Jaselská, MŠ a ZŠ Veselá, Domov 
Modrý kámen, dům s pečovatelskou 
službou, kino a sportovní hala BIOS) 
a devět kotelen (městský úřad, ZŠ 
Sokolovská, pavilon ZŠ Sokolovská, 
ZŠ Studentská, MŠ Mírová, MŠ a ZŠ 
Veselá, Domov Modrý kámen, dům 
s pečovatelskou  službou  a dětské 
zdravotní středisko). 

Ve výběrovém řízení byla  
s nejvýhodnější nabídkou vybrána 
firma EVČ s.r.o. z Pardubic. Ta se 
zavázala provést na vybraných ob-
jektech rekonstrukci kotelen, zajis-
tit úsporná opatření v oblasti tope-
ní, spotřeby vody i elektřiny. Jako 
povinné opatření soutěže byla po-
žadována především rekonstrukce 
ústředního topení v celém objektu 
školy a gymnázia Studentská. Stá-
vající rozvody byly totiž v havarij-
ním stavu. Firma zahájila práce za-
čátkem prázdnin, následně bude 
probíhat rekonstrukce kotelny  
a výměna kotlů.

Zdeněk Sieber,
správa městských budov

se vysušilo, a projektanti začali 
hledat nová řešení, jak zeď sesta-
venou hned z několika stavebních 
materiálů včetně kamene, skály  
i cihel dostatečně odvodnit.

Po dohodě mezi městem, 
firmou a památkáři, může rekon-
strukce proběhnout ještě letos. Ze 
zdi byla v létě okopána nadbytečná 
vrstva malty a zeď upravena tak, aby 
dýchala, ale stále držela svou pev-
nost. Firma nyní ze vzorků vybírá 
materiál, z nějž bude vytvořena jem-
ná vrstva, která by měla zeď pokrýt. 
Vzorky zůstanou na zdi přes zimu 
a následně bude na jaře zeď nově 
„natažena“. Ve výsledku by měla být 
pokrytá pouze centimetrovou plas-
tickou vrstvou. 

Redakce  

Dobrý úmysl nestačí
V prázdninovém vydání Kamelo-
tu byl otištěn příspěvek s názvem 
„Marný boj za omezení alkoholu na 
veřejnosti“, ve kterém pan Vojtěch 
Spolek jménem Sdružení nezávis-
lých kandidátů Mnichovo Hradiště 
(SNK) vyzývá občany, aby svý-
mi stížnostmi přiměli zastupitelky  
a zastupitele k přijetí obecně závaz-
né vyhlášky (OZV) omezující požívá-
ní alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích. Jelikož uvedený text 
obsahuje řadu nepřesných a zavá-
dějících informací, rozhodli jsme se 
na něj touto cestou reagovat. 

V úvodu svého příspěvku pan 
Spolek uvádí, že snaha o prosa-
zení zmiňované vyhlášky je vyví-
jena od začátku volebního období.  
V této souvislosti je však nutné po-
dotknout, že vyhláška dosud nebyla 
řádně projednána zastupitelstvem. 
Důvodem je prostý fakt, že nikdo ze 
zastupitelek a zastupitelů, včetně 
těch zvolených za SNK, nebo těch 
působících v Komisi pro dopravu  
a bezpečnost, jednoduše nezařadil 
toto téma na program jednání. Ho-
vořit za těchto okolností o „boji“ je 
tedy spíše úsměvné.

Doposud měli zastupitelky  
a zastupitelé možnost se seznámit 
s dvěma různými návrhy OZV. První 
návrh zakazoval konzumaci alkoholu 
na veřejnosti na celém území Mni-
chova Hradiště, zatímco v jednotli-
vých místních částech ji ponechával 
bez omezení. Výjimkou z tohoto 
zákazu byly například restaurační 
předzahrádky, akce pořádané či po-
volené městem a silvestrovská noc. 
Logiku v tomto přístupu, kdy je s ob-
čany ve městě zacházeno jinak než 
s občany v městských částech, lze 
najít jen těžko. Ve druhém návrhu 
byl tento rozpor odstraněn a navíc 
byla povolena konzumace alkoho-
lu na pláži u Jizery. Současně byl 
seznam výjimek ponechán zastu-
pitelkám a zastupitelům k doplnění, 
aby se jakousi salámovou metodou 
dospělo k většinově přijatelnému 
znění. Takovýto přístup, kdy se vý-
jimky odvíjí od osobních preferencí 
a nikoliv od objektivních analýz, po-
važujeme za nepřijatelný. 

Zcela zásadním nedostatkem 
obou návrhů je však flagrantní poru-
šení principu proporcionality, chcete-
-li přiměřenosti. Ten je zdůrazňován 
jak v nálezech Ústavního soudu, 
který se touto problematikou zabýval 
v případech obcí Jirkov, Krupka či 
Kořenov, tak v metodických doporu-
čeních Ministerstva vnitra. Podle to-
hoto principu lze konzumaci alkoho-

lu zakázat pouze na těch veřejných 
prostranstvích, kde její rozsah a in-
tenzita představuje reálné a zároveň 
významné ohrožení místního veřej-
ného pořádku. Jinými slovy zákaz 
musí být vždy formulován v nejméně 
omezujícím rozsahu. 

V našem případě však tvůrci vy-
hlášky uvalují plošný zákaz na celém 
území města a jeho místních částí  
a milostivě stanovují několik málo 
výjimek. Přitom města jako je Praha 
či Mladá Boleslav, kterými pan Spo-
lek naprosto paradoxně argumen-
tuje, postupují zcela opačně, neboť 
vyjmenovávají konkrétní místa, kde 
je konzumace alkoholu zakázána. 
Právě takový přístup je nezbytnou 
podmínkou dodržení výše zmiňova-
né zásady přiměřenosti. 

Z příspěvku pana Spolka by se 
mohlo zdát, že město nyní nedis-
ponuje žádnými nástroji, kterými by 
mohlo se zmiňovanými negativními 
jevy bojovat, a že navrhovaná vy-
hláška je jakýmsi spásným řešením. 
To je však zásadní omyl. Znečišťová-
ní veřejného prostranství odpadky, 
prázdnými lahvemi či výkaly posti-
huje OZV č. 2/2016, o veřejném po-
řádku, opatření k jeho zabezpečení, 
čistotě ve městě a ochraně nočního 
klidu. Konzumace alkoholu mladist-
vými osobami je pak zase regulová-
na na úrovni zákona. 

Představa, že přijetí této vyhláš-
ky pozdvihne úroveň společenské-
ho chování, je zcela iluzorní. Vždyť 
nevhodnou poznámku na adresu 
ženy může jedinec utrousit i v pro-
storu restauračních předzahrádek  
a žádná vyhláška mu v tom nikterak 
nezabrání. 

Na základě výše uvedených 
důvodů jsme přesvědčeni, že město 
musí v první řadě důsledně využívat 
veškeré nástroje, kterými v součas-
nosti disponuje. Teprve v situaci, kdy 
městská policie předloží tvrdá data 
a jasné důkazy o nedostatečnosti 
podzákonných předpisů, je možné 
přistoupit k přijetí vyhlášky. Aby se 
tato vyhláška nestala pouhou buze-
rací, musí bezpodmínečně, na rozdíl 
od současných návrhů, odpovídat 
zásadě přiměřenosti. Jestliže pan 
Spolek považuje respektování ná-
lezů Ústavního soudu za zástupný 
důvod, nezbývá než věřit, že větši-
na zastupitelek a zastupitelů chová  
k základním principům právního stá-
tu více úcty.

Jana Podzimková, radní města, 
Václav Haas, zastupitel města, 
Miroslav Korych, radní města

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

Mnichovo Hradiště může být desetitisícovým městem, 
developerům nabízí zajímavou příležitost
Zastupitelstvo města Mnichovo Hra-
diště dalo v červnu zelenou využití 
velké rozvojové plochy v jihozápadní 
části města. Ta má rozlohu zhruba 
19 hektarů, a díky své kompaktnosti 
otevírá cestu k realizaci smělých 
projektů městské, převážně bytové, 
zástavby. Město nyní hledá develo-
pera, který by tuto příležitost využil.

Plocha je rámovaná ze západu 
ulicí Na Salabce, z jihu silnicí II/268 
na Mimoň, z východu pozemkem 
společnosti Lidl ČR a ze severu 
zástavbou rodinných domů v ulicích  
K Vořechu, Akátová, Řadová, Na 
Úvoze, Větrná a Na Kamenci. Území 
se skládá ze čtyř specifických částí, 

jejichž zástavbu hodlá město řešit 
ideálně naráz. Majetkové poměry 
v jedné z nich, takzvané lokalitě 
B, jsou vyřešené – jsou kompletně  
v majetku města. Jedná se o plochu 
o rozloze šesti hektarů.

Nabídka je aktuálně v „konzul-
tační fázi“. Potenciální zájemci se 
mohou obracet na radnici a předběž-
ně sdělovat své plány i orientační 
cenové nabídky. Právě během kon-
zultační fáze a v souvislosti s před-
stavenými záměry město rozhodne 
o prodeji či pronájmu pozemků  
a rovněž o regulaci výstavby. 

Konzultační fáze začala v červ-
nu a potrvá do října letošního roku. 

Radnice bude veřejnost ohledně 
možných variant rozvoje lokality 
informovat. Od listopadu 2017 do 
června 2018 bude probíhat soutěž, 
jejímiž rozhodujícími kritérii bude 
urbanistické řešení celé oblasti a na-
bídnutá cena za pozemky v lokalitě 
B. Na základě podkladů se město s 
vítězem dohodne na regulaci výstav-
by (územní studie, regulační plán 
nebo smlouva, popř. prodej připra-
vených pozemků). Pokud se podaří 
vybrat vhodného zájemce, může 
od července příštího roku probíhat 
povolovací řízení a bez dalších kom-
plikací i přípravy výstavby v zóně B.

S bytovou výstavbou v jihozá-

padní části města se v územním plá-
nu počítá již zhruba deset let. V po-
sledních minimálně 20 letech se byty 
v Hradišti takřka nestavěly, stávající 
bytový fond je zastaralý a zájemci o 
pronájem či koupi bytu nemají příliš 
na výběr. Hradiště láká v posledních 
letech stále více lidí, kteří tu nachá-
zejí svůj domov. Dynamicky se roz-
růstající severní část města v lokalitě 
za zámkem je toho důkazem. Atrak-
tivní je dostupnost města u dálnice, 
blízkost Českého ráje a pracovní 
příležitosti. O exkluzivní poloze na-
bízených pozemků tak není sporu.

Redakce

INZERCE

Hotovo! Hasičárna slouží 
jako společenské centrum
V září bude obyvatelům Hoškovic do 
užívání předána kompletně zrekon-
struovaná hasičská zbrojnice, v níž 
vzniklo zázemí pro setkávání souse-
dů a přípravu společenských akcí. 
Práce byly dokončeny v srpnu.

Za 2,5 milionu se místní část 
Hoškovice dočkala společenského 
centra, jaké jim může většina podob-
ně velkých obcí jen závidět.

Redakce

Studio nezávislého kosmetického poradce č. 903
Máchova 22, Mnichovo Hradiště

Tel.: 776 845 264, e-mail: j-a-n-a-e@centrum.cz
Otevírací doba: Út 14-16 , Čt 14-18

INZERCE
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K mání je ještě posledních pár divadelních 
abonentek. Nezaváhejte! Brzy už nebudou
Abonentky na divadelní cyklus mají 
dlouhá léta pověst nedostatkového 
zboží. Právě proto se mnozí ani ne-
pokoušejí o ně usilovat. Chyba! Klub 
Mnichovo Hradiště hlásí ještě asi 
třicet posledních volných míst v hle-
dišti. Vyplatí se říci si o ně a provést 
platbu nejpozději do 25. září. Právě 
ten den se odehraje první představe-
ní nové abonentní sezóny. V komedii 
Mezi nebem a ženou excelují Martin 
Trnavský a Diana Mórová, v sou-
časnosti nejoceňovanější slovenská 
divadelní herečka, kterou možná 
znáte jako porotkyni televizní show 
Česko Slovensko má talent. Bližší 
informace o tomto prvním předsta-

Absolventům Akademie třetího věku začaly prázdniny 
slavnostním vyřazením v obřadní síni radnice

Na konci června čekalo dvě desít-
ky absolventů mnichovohradišťské 
Akademie třetího věku slavnost-
ní zakončení akademického roku  
a  vyřazení. 

Studenti, kteří ani v seniorském 
věku neztrácejí zájem o svět kolem 
sebe a jeho poznávání, byly oceněni 
drobnými dary a květinou. V násled-
ném hovoru se starostou poté mnozí 

z nich podotkli, že ve vzdělávání 
hodlají pokračovat i na podzim, kdy 
Vzdělávací institut Středočeského 
kraje v Mnichově Hradišti spustí cy-
klus seminářů Vlastivědná putování 

po českých regionech. 
Přednášet budou oblíbení peda-

gogové Radek Kotlaba a Ivan Bauer.

Redakce  

vení získáte v samostatném článku.
Připomeňme, že abonentní 

cyklus obnáší za 2 400 Kč celkem  
8 divadelních představení, která se 
odehrávají ve všedních dnech od 
září do dubna, tedy s měsíční frek-
vencí. Na programu jsou většinou 
komedie pražských divadel. Letos 
se tak můžete setkat naživo třeba  
s Ivanou Chýlkovou, Alenou Mihulo-
vou, Martinem Krausem, Michaelou 
Badinkovou, Janou Strykovou, Da-
nielem Rousem, Josefem Poláškem 
či Annou Šiškovou. Rezervace vám 
budeme garantovat vždy pět pra-
covních dnů od vaší poptávky, do té 
doby je třeba provést platbu. 

Abonentky jsou přenosné, ne-
jsou vystavovány na konkrétní jmé-
no. Doporučujeme je jako netradiční 
dárek blízkým i firmám jako bonus 
pro zaměstnance, kteří se v hledišti 
mohou představení od představení 
na předem rezervovaných křeslech 
prostřídat. Svůj zájem o abonmá 
nahlaste u provozní divadla Hany 
Myškové na telefonu 326 772 464, e-
-mailem na adrese divadlo@mnhra-
diste.cz. Platbu lze provést v hotovosti  
v kanceláři Klubu, nebo převodem 
na číslo účtu 316302574/0600.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště

Do Hradiště letos zavítá také Ivana 
Chýlková.

Prázdniny jsou definitivně u konce, 
je tedy třeba pomýšlet na to, čím 
jiným než cestováním naplnit volný 
čas. Hezké chvíle můžete strávit tře-
ba ve středu 20. září od 19:30 hodin  
v mnichovohradišťském městském 
divadle s hercem Miroslavem Do-
nutilem.

Nejlepší herecký vypravěč od 
časů legendárního Vladimíra Men-
šíka přijede s komponovaným ve-
čerem nazvaným Cestou necestou, 
v němž bude veselé příhody z vlast-
ního života i zážitky jemu blízkých 
kolegů herců prokládat populárními 
písněmi nejen z legendárního filmo-

vého muzikálu Balada pro banditu, 
kde v polovině sedmdesátých let ex-
celoval po boku Ivy Bittové, ale také 
z vlastních alb Ten báječnej mužskej 
svět nebo Písničky z Provázku.

Ke konci srpna, v čase uzávěr-
ky Kamelotu, bylo v hledišti volných 
posledních šest řad. Nepropásněte 
příležitost, jak nevšedním způsobem 
strávit jeden z večerů babího léta. 

Vstupenky zakoupíte v kancelá-
ři Klubu, nebo i z pohodlí domova na 
portálu evstupenka.cz.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Donutil přijede v roli 
vypravěče, ale i zpěváka

Když loni v září přijela do městské-
ho divadla dechová kapela Krajanka  
s králem žánru Josefem Zímou, zce-
la zaplněné divadlo neskrývalo nad-
šení. Přesně po třinácti měsících ji 
město spolu s Klubem tedy pozvalo 
znovu. Hrát bude pro potěšení příz-
nivců hudebního žánru, v němž jsou 
Češi evropskými mistry, v úterý 17. 
října od 17:30 hodin opět v měst-
ském divadle.

První koncert zmíněné dechov-
ky uvedl před rokem osobně staros-
ta Ondřej Lochman. Ač patří věkem 
rozhodně k mladším úřadujícím sta-
rostům, kteří ještě zdaleka nedosáhli 
ani čtyřicítky, přiznal se k osobní 
slabosti pro tento žánr a na koncertě 
zůstal až do konce. Vyslyšel desít-
ky diváků, kteří volali po tom, aby 
dechovka byla ve městě k vidění  
a hlavně poslechu častěji, než tomu 

bylo dosud.
A tak i když mnohým poslucha-

čům ještě zcela neodezněl poměrně 
čerstvý červnový zážitek z taneční-
ho večera Turnovanky na sále Klu-
bu, kde bylo vidět v ladném pohybu 
nejen mnoho smíšených, ale i něko-
lik čistě ženských párů, dechovka je 
tu znovu. Po loňském úspěchu jsme 
znovu pozvali Krajanku kapelníka 
Václava Hlaváčka. 

A znovu se díky příspěvku měs-
ta bude hrát pro publikum zadarmo. 
Klub bude nicméně, přestože se 
neplatí žádné vstupné, pro hladký 
průběh a jistotu posluchačů vydávat 
s předstihem, již od úterý 5. září, 
vstupenky na konkrétní místa v diva-
delním hledišti. Zajistěte si je včas.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Král dechovky se po roce 
vrací s Krajankou za zády

Městské divadlo hlásí, že už od září 
opět pokračuje v sérii oblíbených 
sobotních pohádek pro děti s živými 
herci. Hrajeme jednou v měsíci, ve 
vybranou sobotu, a to od 15 hodin, 
sledujte tedy bedlivě kulturní kalen-
dář na webu, v Kamelotu či Echu.

Pro ty, kteří plánují s předsti-
hem, přinášíme už nyní malý pře-
hled divadelních pohádek, jež jsou 
na programu do konce kalendářního 
roku. Začínáme v sobotu 16. září 
veselým příběhem Jak princezna 
Máňa zachraňovala Martina z pek-
la, ve kterém si mladík a nebojácná 
dívka tak trochu prohodí své role. 
Pokračujeme v sobotu 21. října po-
hádkovou klasikou – hraje se příběh  
O Budulínkovi. Následně potěší 
malé diváky v sobotu 18. listopadu 
Pohádky z mechu a kapradí, ve 
kterých se děti setkají s Křemílkem 
a Vochomůrkou, oblíbenými posta-
vičkami z televizních Večerníčků.  
O trochu rozruchu v andělském ob-

dobí Adventu se pak v sobotu 16. 
prosince postará pohádka Čertovský 
mariáš, ve které vystoupí samotný 
Lucifer.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádkové postavy se 
po létě vracejí do divadla

Novou divadelní sezónu otevře Martin Trnavský 
a Diana Mórová, slovenská herečka první velikosti
Když se v současné Bratislavě ze-
ptáte diváků i odborníků na momen-
tálně největší slovenskou divadelní 
herečku, nejčastěji uslyšíte jméno 
Diana Mórová. Tuto půvabnou dámu 
možná znáte z lavice porotců te-
levizní show Česko-Slovensko má 
talent. Považujeme skoro za splnění 
nemožného snu, že tato velká he-
rečka dá v září na jeden večer před 
Slovenským národním divadlem, 
kde je v angažmá již od roku 1992, 
přednost komornímu mnichovohra-
dišťskému divadlu. V pondělí 25. září 
od 19 hodin tu po boku Martina Tr-
navského odehraje atraktivní převle-
kovou komedii Mezi nebem a ženou.

Málokterá hra líčí vývoj lásky  
a obecně vztahu mezi mužem  

a ženou tak poutavým a symbolic-
kým způsobem. V tomto představení 
se měsíc po měsíci otáčí kalendá-

řem. Rok je tu přitom symbolem 
celého života: V lednu se dva lidé, 
muž a žena, setkávají a zamilují se 
do sebe. V únoru nechává scénář 
načapat dvojici při milostném roz-
hovoru v posteli. V březnu on a ona 
ani nepotřebují slova – potkávají se 
na lavičce v parku a rozumějí si, aniž 
by promluvili. A pak přicházejí také 
spory a rozčarování. Takto plyne rok 
se všemi radostmi i starostmi, dokud 
nenastane prosinec. Ten zastihne 
jeho a ji opět v posteli, kde byli už 
tolikrát. Uléhají ke spánku jako sta-
řeček a stařenka. Nebude to už ná-
hodou spánek věčný?

Hra přináší nesmírně vděčné 
herecké příležitosti.  Od začátku do 
konce jí s vtipem a temperamentem 

procházejí stejní herci, ale postavy, 
které ztvárňují v jednotlivých mě-
sících, jsou různé – věkem, zkuše-
nostmi, emočním nábojem. Proměn 
je nepočítaně. Všechny ženské role 
v tomto představení ztvárňuje Diana 
Mórová. Po jejím boku se střídají 
Martin Trnavský a Radim Novák. 
Hra je prvním představením abo-
nentního cyklu 2017/18, na nějž jsou  
k dispozici ještě poslední volná 
místa. Bližší informace o tom, jak 
si pořídit velmi lákavé abonmá na 
pohostinská představení převážně 
pražských divadel, najdete na pro-
tější straně.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště



5ZÁŘÍ 2017 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Září v našem kině: dva koncerty, Hurvínek 
ve 3D i filmový dokument o Soně Červené
V tomto měsíci vám promítneme  
v premiérových termínech celou 
řadu titulů. Pro děti budou zajímavé 
zejména dva nové animované fil-
my – Hurvínek a kouzelné muzeum  
a další příběh ze série LEGO filmů 
LEGO® NINJAGO®  Film. Doku-
ment Olgy Sommerové o slavné čes-
ké operní pěvkyni a herečce Soně 
Červené vstupuje v září do kin pod 
prostým názvem Červená a věříme, 
že bude podobně úspěšný jako vlo-
ni uváděný dokument Zkáza krásou  
o Lídě Baarové. Obnovená digitalizo-
vaná premiéra kultovního sci-fi Mat-
rix s Keanu Reavesem v hlavní roli 
jistě přiláká fanoušky tohoto žánru. 
V závěru měsíce přineseme očeká-
vanou premiéru druhého dílu trilogie 

Zahradnictví pod názvem Dezertér a 
vynikající kanadsko-americký thriller 
Wind River, který získal na letošním 
Mezinárodním filmovém festivalu 
Karlovy Vary Cenu diváků.

Dva zářijové dny jsou věnová-
ny rovněž záznamům koncertů, na 
které byla uvolněna promítací práva 
pouze v tento jediný termín. Ve stře-
du 13. září můžete přijít na Davida 
Gilmoura (Pink Floyd) v Pompejích  
a ve čtvrtek 28. září na Black Sa-
bbath v Birminghamu. Vidět koncert 
na filmovém plátně s kvalitním zvu-
kem je úžasný zážitek, nenechte si 
ho ujít!

Doporučujeme vám i další filmy, 
například dokument Selský rozum 
o současném českém venkově se 

zaměřením na roli Andreje Babiše 
a jeho podnikání v této oblasti či 
hořkou finskou komedii Druhá stra-
na naděje známého režiséra Akiho 
Kaurismäkiho. Dobrou zábavu výji-
mečně slibují dvě americké kome-
die. Film Pěkně blbě zahajoval le-
tošní MFF Karlovy Vary a měl velký 
úspěch u diváků a komedie Milovník 
po přechodu už svým názvem uka-
zuje na pohodovou podívanou – je 
o stárnoucím muži, který hledá ještě 
starší ženy, aby ho živily…

Dvě dopolední středeční projek-
ce nejen pro seniory přinesou jeden 
film s titulky – francouzskou komedii 
Srdečně vás vítáme – a poté hit le-
tošního léta – český film Po strništi 
bos. O státním svátku, ve čtvrtek 28. 

září, promítáme navíc dopoledne 
pro děti opět Hurvínka a kouzelné 
muzeum. A přidáváme ještě upou-
távku na neděli 1. října také od 10 
h dopoledne – bude to pásmo ani-
movaných filmů pro nejmenší děti s 
názvem Čertovské pohádky, jehož 
součástí je jeden z klenotů české fil-
mové tvorby – pohádka Čert a Káča 
z roku 1955. Nakreslil ji Josef Lada 
a svými hlasy doprovodily takové 
osobnosti jako Fratišek Filipovský, 
Josef Hlinomaz či Ladislav Pešek.

Věříme, že si každý z filmových 
fanoušků něco vybere. Přejeme vám 
příjemné zážitky v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Hned dva zářijové večery vám v kině 
nabídneme výjimečná koncertní 
představení, jejichž promítací práva 
jsou uvolněna pouze na jediný den.

Ve středu 13. září od 19 hodin 
můžete přijít na vystoupení Davida 
Gilmoura z Pink Floyd v Itálii s ná-
zvem David Gilmour v Pompejích a 
ve čtvrtek, na státní svátek, 28. září 
od 19 hodin vám promítneme sestřih 
dvou posledních koncertů Black Sa-
bbath v britském Birminghamu dopl-
něný záběry ze zákulisí života kape-
ly a rozhovory s jejími členy. Snímek 
má název Black Sabbath: The End 
od The End.

Se souhlasem distributora 
poskytujeme slevu na vstupném 
dětem, seniorům a také studentům 
– nezapomeňte si doklad o studiu 
(stačí i autobusová průkazka). Vstu-
penky na oba koncerty si již nyní 
můžete rezervovat e-mailem na 
kino@mnhradiste.cz nebo telefonic-
ky na čísle 326 772 464.

Těšíme se na vás v hojném po-
čtu a doufáme, že vytvoříte k těmto 
exkluzivním hudebním zážitkům po-
řádnou diváckou kulisu!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Kino uvede koncerty dvou 
rockových legend

Srdečně zveme všechny příznivce 
dobré současné literatury na insce-
naci v rámci projektu LiStOVáNí. 
V úterý 12. září v 18 hodin na sále 
Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o. 
představí herci Lukáš Hejlík a Věra 
Hollá knihu Jiřího Hájíčka Fotbalové 
deníky. 

Ačkoli by se podle názvu mohlo 
zdát, že půjde o zábavu především 

pro muže, opak je pravdou, předsta-
vení, ve kterém se rozebírají a řeší 
základní mezilidské vztahy, si užijí 
hlavně ženy. Sledování přibližně ho-
dinového vystoupení si posluchači 
budou moci zpříjemnit také drobným 
občerstvením, třeba sklenkou vína.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Přijďte v září listovat do
Klubu s Lukášem Hejlíkem

V červnovém Kamelotu jsme vy-
hlásili již druhý ročník prázdninové 
soutěže a potěšilo nás, že mnoho  
dospělých a ještě víc dětí se nevá-
halo pochlubit, kde tráví prázdniny. 
Někteří splnili i druhou podmínku 
soutěže a napsali, jakou knihu prá-
vě čtou. Pohledy jsou vystaveny  
v chodbě knihovny, takže si kdokoli 
může prohlédnout krásná místa naší 
republiky navštívená našimi čtenáři, 

ale i několik pozdravů ze zahraničí.
Rádi bychom pozvali všech-

ny účastníky soutěže dne 16. září 
v době od 10 do 16 hodin během 
akce Zažít město jinak na dvorek  
u knihovny. Všem bychom chtěli za 
jejich pohledy poděkovat a předat 
drobné odměny.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Knihovna děkuje za účast 
v prázdninové soutěži

Již 46. koncertní sezónu místního 
Kruhu přátel hudby zahájí ve čtvr-
tek 14. září v 19 hodin v městském 
divadle Kubelík kvartet s hostujícím 
klarinetistou Robertem Pacourkem.

Smyčcové kvarteto nesoucí 
jméno významného českého hous-
listy má za sebou šestnáctiletou 
historii – vzniklo na jaře 2001. Hraje 
ve složení: Jan Marek (1. housle), 
Dana Truplová (2. housle), Karolína 
Strašilová (viola) a Tomáš Strašil 
(violoncello). Soubor sází především 
na tradiční český kvartetní repertoár 
(Dvořák, Smetana, Janáček), nevy-
hýbá se ale ani tvorbě soudobých 
autorů (Trojan, Gemrot, Sluka). Stá-

Novou sezónu Kruhu přátel hudby zahájí Kubelík kvartet, už máte permanentku?
lým hostem mnoha z jeho koncertů 
je strakonický rodák Robert Pacou-
rek, jinak člen Pražského komorního 
tria, hrající na klarinety proslulé fran-
couzské značky Henri Selmer Paris. 

Kubelík kvartet zahájí Cypřiše-
mi, jednou z nejranějších skladeb 
Antonína Dvořáka, uváděnou dříve 
také pod názvem Večerní písně. 
Dvořák se v ní vypsal z pocitů ne-
naplněné lásky k herečce Josefině 
Čermákové, která se později stala 
jeho švagrovou. Klasika vystřídají 
Miniatury Luboše Sluky, stěží zařa-
ditelného a stylově košatého autora 
blízkého Janáčkovi či Martinů, který 
den před tímto koncertem oslaví již 

své 89. narozeniny. Písňová melo-
dika se pak vrátí v Kvartetní větě c 

moll D 703 Franze Schuberta, jež je 
úvodem zamýšleného smyčcového 

kvartetu, který Schubert bohužel 
nikdy nedokončil. Zvuk klarinetu pak 
doplní souhru smyčcového kvarteta 
ve skladbách Allegro in B KV Ang. 
91 Wolfganga Amadea Mozarta a 
po přestávce též v rozsáhlé skladbě 
Carla Marii von Webera Kvintet B 
dur op. 34. Weber v tomto kvintetu 
pojal klarinet jako vysoce virtuózní 
nástroj a použil v něm mnoho motivů 
ze svých dalších klarinetových skla-
deb – kvintet je tak zhuštěním mno-
ha Weberových hudebních nápadů, 
jež věnoval tomuto jedinečnému 
dechovému nástroji.

Tak jako v předchozích sezó-
nách vítáme samozřejmě jak před-

platitele celého hudebního cyklu 
celkem osmi koncertů, tak i jedno-
rázové návštěvníky, kteří přijdou 
na jednotlivé koncerty dle vlastní 
volby. Předplatitelská karta je však 
finančně značně zvýhodněná: vy-
jde na 792 korun, děti a mladiství v 
doprovodu platící osoby mají vstup 
zdarma. Jediný koncert tak vyjde 
abonenta na necelou stokorunu, 
zatímco jednorázový návštěvník za-
platí za koncert obvykle 180 korun, 
v případě mediálně výrazného inter-
preta i více.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Tentokrát knihovna nabízí k přečtení 
vynikající knihu Nabarvené ptáče, 
kterou napsal Jerzy Kosinski. 

Děj autobiografického příběhu 
se odehrává v roce 1939 na venkově 
ve východní Evropě, kam rodiče po-
šlou svého šestiletého syna, aby tam 
v náhradní rodině přečkal v bezpečí 
válku. Snědý kluk s černými vlasy  
a tmavýma očima, podezřelý z toho, 
že je žid nebo cikán, není však nikde 
vítaný. Je symbolem nepřítele Říše 
a pověrčiví venkované v něm vidí 
vyslance zla, který k sobě přitahuje 
neštěstí. Chlapec nikde dlouho ne-
vydrží a je nucen putovat z vesnice 
do vesnice a chránit si holý život. 

Chlapec jednoduše a přímoča-
ře popisuje všechno, co vidí. Kro-
mě toho, že je sám drasticky bitý  
a týraný, je navíc svědkem krutostí, 

kterých jsou lidé s ohromnou vynalé-
zavostí schopni se na sobě navzá-
jem dopouštět. Ve chvíli životního 
ohrožení se chlapec dostane mezi 
rudoarmějce a u nich se poprvé se-
tká s lidským zacházením a porozu-
měním. Poválečné setkání chlapce 
s rodiči pak nebude vůbec snadné.

 Kniha nabízí silný příběh, kte-
rý svým sdělením zasáhl i režiséra 
Václava Marhoula. Ten už od roku 
2008 připravuje natáčení tohoto pří-
běhu. Jen získání práv ke zfilmování 
mu zabralo skoro dva roky. V sou-
časné době probíhá natáčení. Proto, 
než bude film natočen, využijte po-
slední příležitosti přečíst si působi-
vou knihu, která vás určitě zasáhne.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Přečtěte si nejdříve knihu

Kurzy tance a společenské výcho-
vy pro mládež jsou už za dveřmi! 
Začínají v sobotu 16. září ve dvou 
časech, a to od 16 a od 19 hodin. 
Povedou je, stejně jako v předcho-
zích třech sezónách, taneční mistři 
Tereza Řípová a Martin Šimek. 
Klub jako pořadatel hlásí, že jsou 
ještě volná místa buď jednotlivě pro 
chlapce, nebo pro celé páry. Dvě 
prodloužené jsou naplánovány na 

říjen a listopad do kulturního domu 
v Pěnčíně, závěrečný věneček se 
pak uskuteční v prosinci v mladobo-
leslavském domě kultury. 

Bližší informace získáte osobně 
v kanceláři Klubu u Hany Myškové 
nebo na telefonním čísle 326 772 
464.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Taneční hlásí poslední 
místa pro chlapce či páry

Václav Větvička, někdejší dlouholetý 
ředitel pražské botanické zahrady, 
je zcela jistě nejznámějším českým 
odborníkem na květenu. Jeho vy-
stoupení v Mnichově Hradišti před 
třemi lety přivedlo do sálu Klubu tolik 
zájemců, že bylo nutné narychlo na-
nosit do sálu další židle z okolních 
kanceláří a úřadů. Podobný zájem 
o jeho besedu očekáváme v sále 
Klubu i v pátek 29. září od 17 hodin.

„Pan Větvička, kterého si ne-
smírně vážím, oslaví hned začátkem 
příštího roku osmdesátku. Zařekl se, 
že v tomto věku už na přednášky 
jezdit nebude. Velmi mě ale potě-
šil, když řekl, že pro Hradiště, kde 
strávil první roky svého života, udělá 
výjimku,“ řekla Ladislava Opalecká 
z pořádajícího Svazu postižených 
civilizačními chorobami. Na rozdíl 
od minulého hradišťského vystou-
pení hodlá Václav Větvička pojmout 
svůj nynější program jako otevřenou 
besedu s publikem a odpovědnu 
na položené konkrétní dotazy divá-
ků. Pořadatelé tedy prosí zájemce  
o tento pořad, aby si pokud možno 

připravili předem dotazy k tématům, 
která by je zajímala. Vstupné na 
besedu je dobrovolné a bude pou-
žito na aktivity Svazu postižených 
civilizačními chorobami. Vstupenky 
Klub na přání hlavního organizátora 
nevydává. Místo v sále garantujeme 
všem příchozím.

Václav Větvička patří k největ-
ším a nejznámějším českým věd-
cům. Před několika týdny to čerstvě 
potvrdil i odvysílaný televizní doku-
ment o něm, zařazený do prestižní-
ho cyklu GEN – Galerie elity národa.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Botanik Větvička zopakuje 
po letech svou besedu

V letošním roce si travesti skupina 
Screamers, známá i hradišťským di-
vákům, připomíná 20 let od založení. 
Jako oslavu tohoto jubilea připravila 
pro své příznivce velkou revue na-
zvanou 20 let s Vámi, s níž v pondělí 
18. září uvede do varu divadlo.

Screamers slibují, že program 
obsahuje ta nejpovedenější čísla 
z jejich dvacetileté historie, která 
budou proložena novinkami.  Dolo-
res, Lili, Paula, Saša, Halina a další 
účinkující se na své věrné publikum 
už nyní těší. A mají hodně napilno: 

Po večerech, které předcházejí hra-
dišťskému představení, vystupují v 
rozličných koutech země, konkrétně 
v Tršicích, Sedlčanech, Sušici, Bys-
třici pod Pernštejnem a ve Veselé na 
Vysočině. Nabitý kalendář ukazuje, 
že o tuto nejznámější českou traves-
ti skupinu, jež dávno přerostla ko-
morní klubovou scénu a v minulosti 
úspěšně spolupracovala třeba s le-
gendárními Boney M, je velký zájem.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Screamers se zastaví 
v Hradišti se svým Best of
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Se začátkem školního roku jsme 
opět připravili zajímavé vzdělávací 
akce a věříme, že s projektem MAP 
zažijete opravdu inspirativní podzim. 

Prázdninám jsme v pátek 1. září 
„zamávali“ na pláži u Jizery. Během 
Přírodního rozloučení s prázdninami 
jsme tvořili z přírodních materiálů, 
stavěli si z kamenů a vyzkoušeli si 
například mobilní bosý chodníček. 
Průvodkyní nám byla zkušená lek-
torka Lenka Hřibová ze Semínka 
země. 

V úterý 12. září si nenechte ujít 
Listování, což je divadelní předsta-
vení s knihou v ruce, zvláštní druh 
scénického čtení, který velice pouta-
vou formou předkládá divákům zcela 
nový zážitek z četby. Představení s 
názvem Fotbalové deníky a podti-
tulem fotbalová road movie nejen 
pro muže začíná v 18 hodin v sále 
Klubu, účinkovat budou Jiří Hájíček, 

Lukáš Hejlík a Věra Hollá. 
Počátkem září budeme také 

pokračovat v diskusním programu 
pro žáky primy až kvarty místního 
gymnázia, který budou opět řídit je-
jich starší spolužáci. Ve spolupráci 
s Ivou Dobiášovou znovu zapojíme 
žáky, aby nám sdělili svůj názor na 
to, jak vlastně vnímají školu a vzdě-
lávání ve svém okolí.

Těšíme se, že se v sobotu 16. 
září společně potkáme také během 
městské slavnosti Zažít Hradiště ji-
nak, kde se budete moci zastavit u 
našeho stánku „Školy a školky pro 
kluky a holky aneb MAP“, dospělí 
se seznámí s našimi aktivitami pro 
veřejnost a děti si něco zajímavého 
vyrobí.

Do městského divadla zveme 
v úterý 26. září od 18 hodin širokou 
veřejnost na přednášku Jana Mühl-
feita, globálního stratéga, kouče a 

mentora, a to na téma Odemykání 
dětského potenciálu. Řeč bude o 
dětech a o tom, že se každé narodí 
jako originál s řadou talentů a silných 
stránek, dále jak je důležité dětem 
pomoci tyto talenty najít, podpořit 
jejich rozvoj a naučit je začít jejich 
talenty využívat.  

O týden později, 3. října, po-
řádáme další setkání čtenářského 
klubu, jež se uskuteční v 16 hodin ve 
Volnočasovém centru. Stejně jako 
minule povede klub Iva Dobiášová, 
která už má připravené další zajíma-
vé texty k diskusi.

Z dalších říjnových akcí připo-
meneme ještě ve čtvrtek 12. října 
seminář na téma Čtenářské stra-
tegie, jímž navážeme na úspěšný 
květnový seminář se zkušenou 
lektorkou Kamilou Bergmannovou. 
Na tomto semináři se seznámíme 
se čtenářskými strategiemi a také 

budeme v ucelené lekci pracovat 
jednou z metod programu Čtením a 
psaním ke kritickému myšlení, která 
cíleně pomáhá čtenářské strategie 
rozvíjet.

Věříme, že vás naše pestrá 
podzimní nabídka vzdělávacích akcí 
zaujala, a jsme rádi, že se v rámci 
projektu MAP Mnichovohradišťsko 
můžeme navzájem setkávat, inspi-
rovat se a diskutovat. Na vybrané 
vzdělávací akce doporučujeme re-
gistraci na našich webových strán-
kách www.map-mh.cz, kde se také 
dozvíte všechny potřebné informa-
ce. Sledujte i nadále náš facebooko-
vý profil MAP Mnichovohradišťsko, 
najdete zde odkazy na zajímavé 
články či videa související s téma-
tem vzdělávání.

Za tým MAP Mnichovohradišťsko 
Kamila Kořánová

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Přijďte spolu s námi poodhalit taju-
plná zákoutí dětského potenciálu! 
Projektový tým MAP Mnichovohra-
dišťsko pozval na úterý 26. září dvě 
jedinečné osobnosti: koučku Kateři-
nu Novotnou a Jana Mühlfeita, glo-
bálního stratéga, kouče a mentora, 
který pomáhá jednotlivcům, organi-
zacím a zemím na celém světě ode-
mykat lidský potenciál.

 Jan Mühlfeit 22 let působil ve 
vedoucích pozicích společnosti 
Microsoft, v letech 2007–2014 byl 
prezidentem Microsoft Corporation 
pro Evropu. Po skončení své kariéry 
vrcholného manažera vytvořil unikát-
ní metodiku osobního rozvoje, která 
má kořeny v pozitivní psychologii a 
vychází nejen z osobních zkušenos-
tí, ale také ze zkušeností celé řady 
osobností z globálního byznysu, po-
litiky nebo sportu. Nejčtenější český 
deník ho zařadil po boku Jaromíra 

Jágra a Bohdana Pomahače mezi 
43 Čechů, o nichž hovoří celý svět.

Jan Mühlfeit zdůrazňuje: „Pokud 
lidé dělají to, k čemu mají talent, co 
je jejich silnou stránkou, mohou být 
nejenom produktivnější a úspěš-
nější, ale i šťastnější. Odemykání 
lidského potenciálu je pro mne osob-
ní mantrou, protože si myslím, že 
pokud lépe využijeme to nejlepší v 
nás, podaří se tak vytvořit i lepší svět  
k našemu žití.“

Pokud se chcete seznámit s tě-
mito výraznými osobnostmi a jejich 
metodikou, zaměřenou na děti, přijď-
te v úterý 26. září v 18 hodin zdarma 
do městského divadla. Podrobnější 
informace na www.map-mh.cz či na 
facebookovém profilu MAP Mnicho-
vohradišťsko.

Za projektový tým MAP Mnicho-
vohradišťsko Markéta Tomášová

Na co se můžeme těšit po prázdninách?

Dívky z Hradiště završily stříbrnou úroveň 
Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
Už více než rok se pětice dívek  
z Mnichova Hradiště a jeho okolí 
snaží o splnění celosvětově známé-
ho programu, a to Mezinárodní ceny 
vévody z Edinburghu. Daný program 
podporuje mladé lidi v osobním roz-
voji ve čtyřech různých oblastech, 
kterými jsou talent, sport, dobrovol-
nictví a také dobrodružná expedice. 

Každá z nás se takto po dobu 
12 měsíců věnovala různým obo-
rům, například malování, běhání, 
hře na kytaru nebo navštěvování 
domova seniorů. Různé činnosti 
jsme musely plnit pravidelně, a to 
minimálně hodinu týdně, čímž jsme 
se naučily lépe dodržování řádu, 
samostatnosti a také kázni. To celé 
pod vedením Hanky Skramuské  
z Klubu dětí a mládeže, která vždy 
stála za námi a podporovala nás  
i v těžkých situacích.

Vše vyvrcholilo nejprve na konci 
května, a to cvičnou expedicí, kterou 
jsme absolvovaly v Českém ráji.  
O tři týdny později jsme se vydaly 
ale na opravdový vrchol, a to na 
pobřeží Baltského moře do Polska. 
Na obou expedicích jsme tak strávi-
ly dohromady sedm dní a pět nocí. 
Ty nás skvěle stmelily a donutily 

Odemkneme dětský potenciál

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Pohyb je každodenní potřeba dětí 
a zdravé řešení volnočasových ak-
tivit. S tímto vědomím vznikl projekt 
Ústředního cvičitelského sboru rodi-
čů a dětí a předškolních dětí Odboru 
všestrannosti České obce sokolské. 
Záměrem projektu není soutěžení, 
protože to by mohlo vyvolávat stre-
sující situace pro méně zdatné děti. 
Plnění jednotlivých úkolů má přinést 
dětem radost a potěšení z pohybu, 
pomáhá překonávat překážky, rozví-
jí samostatnost pří dalším zdokona-
lování pohybových dovedností, a tím 
umožňuje vstup do velkého světa při 
překonání hranice šesti let.

Projekt naše cvičitelky z oddílu 
všestrannosti motivoval a obohatil 
jejich snažení. Na cestě do světa 
děti doprovází sokolík Pepík a s dal-
šími zvířátky z různých světadílů si 
děti zdokonalují přirozené pohybové 
schopnosti – běh, skoky, házení, 
chytání. Součástí jsou cvičení na 
nářadí a s různým cvičebním náči-
ním. Po zvládnutí úkolů si děti vylepí 
samolepku do svého deníčku.

Cílem je zapojení co nejvíce 

dětí do pohybových a rozumových 
aktivit. Významná je bezesporu pod-
pora ze strany rodičů – pokud chybí, 
má dítě menší možnost na začleně-
ní pohybových aktivit do budoucího 
životního stylu.

Pojďte tedy s námi a sokolíkem 
Pepíkem vtáhnout děti do světa 
plného pohybu a her. Dopřejme 
jim radostný zážitek při společně 
strávených chvílích. Nechybí nám 

rozhodně elán a nadšení, odměnou 
jsou nám šťastné, zdravé a šikovné  
děti.

Cvičení předškoláků (ve věku  
4 – 6 let) v novém školním roce 
zahajujeme 18. září v 16:30 hodin  
v mnichovohradišťské sokolovně. 
Těšíme se na vás!

Mirka Rydvalová,
cvičitelka Sokola

jít za hranice naší komfortní zóny. 
Společné spaní pod širákem či na-
mačkané ve stanu během deště, 
opakované ztrácení se během oš-
klivého počasí pouze s kompasem  
a mapou nebo nekonečné cesty poli 
během největších veder. Vždy bez 
používání jakýchkoliv dopravních 
prostředků, jednoduše po svých, se 

CO SE VE MĚSTĚ DĚLO V LÉTĚ

Ve školním roce 2017–2018 bu-
dou mít studenti mnichovohra-
dišťského gymnázia ojedinělou 
možnost rozvinout své jazykové 
dovednosti v rámci hodin ang-
ličtiny – jako asistent zde bude 
působit  třiadvacetiletý Ameri-
čan, absolvent studia politologie 
a společenských věd na prestižní 
University of Maryland. Oboha-
cením pro obě strany v tomto pří-
padě bude také názorová výmě-
na, a především kontakt s jinou 
životní zkušeností a odlišným  
kulturním zázemím.  Pobyt ame-
rického studenta je realizován 
v rámci programu Fulbrightovy 
nadace – ta také hradí všechny 
jeho životní náklady. A co přived-
lo mladého úspěšného člověka 
se zkušenostmi z humanitární 
akce v Iránu do malého města ve 
středních Čechách? Zaujalo ho, 
že Češi mají za sebou zkušenost 
s relativně nedávno prožitou dik-
taturou, již dokázali úspěšně pře-
konat a vyrovnat se s ní. (sos)

všemi potřebnými věcmi na zádech 
v krosnách. 

Celý tento projekt a především 
obě expedice nás naučily opravdu 
mnoho, musely jsme se naučit spo-
lehnout se na sebe navzájem, pomá-
hat si a podporovat se, když už jsme 
sbíraly poslední síly, komunikovat  
o všech problémech, spolupracovat, 

ale hlavně sdílet tyto skvělé chvíle 
spolu a užívat si daný moment. Ka-
ždá nakonec vnímáme projekt tro-
chu jinak, ale rozhodně mluvím za 
všechny, když řeknu, že na zážitky  
z DofE nikdy v životě nezapomene-
me. 

Tereza Cimrmanová

Účastnice programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburgu u moře na severu Polska.

POKRAČOVALY OPRAVY FASÁD 
Nejen díky penězům z dotačního programu na podporu oprav nepamátek  
v městské památkové zóně se během prázdnin proměnila fazóna některých 
objektů v centru města. Nejvýraznější změnu již zaznamenala restaurace  
U Karlových Varů naproti městskému úřadu, na jejímž kabátu byly práce 
dokončeny k 1. září. Práce rovněž pokračují na domě ve východní části ná-
městí, v němž sídlí knihkupectví Monna. Tady má být hotovo v říjnu. Oba 
projekty byly podpořeny právě z již zmíněného městského programu. Pro-
měnou prochází rovněž dominanta náměstí, radnice. Na její renovaci získalo 
město dotaci ve výši 700 tisíc korun z ministerstva kultury (na tom má lví podíl 
Lenka Zikmundová, která má na městském úřadu na starosti památkovou 
péči). Radnice však připravila restaurátorům, kteří odstraňují vrstvu břízolitu 
z 50. let, jedno překvapení. Omítka totiž ukrývala starší nápis „Podružný úřad 
Rakousko-uherské banky“. Ten bude sice opět zakryt, o jeho existenci však 
bude vyprávět informační panel.

UŽ BRZY SE PROJDEME PO NOVÝCH CHODNÍCÍCH
Přestože práce na obnově chodníků jsou takřka věčné, přes prázdniny se 
podařilo dát z velké části dohromady chodník v Sadové a Průběžné ulici  
a také některé úseky na Salabce. Zbývající práce budou dokončeny v prů-
běhu tohoto měsíce. Také na příští rok se předběžně počítá s rozpočtováním 
několika dalších milionů na ty nejpotřebnější chodníky.

STARÁ ČÁST ŠKOLKY SE POROUČELA K ZEMI
V průběhu prázdnin začala demolice malé západní přístavby mateřské školy 
v Mírové ulici, který musel ustoupit připravované výstavbě multifunkčního ko-
munitního centra, do nějž se výhledově přesune Klub dětí a mládeže a školní 
kuchyně i s jídelnou. Rovněž probíhala jednání se společností ČEZ ohledně 
prodeje pozemku pod trafostanicí a o jejím přesunutí. Komplikovaný projekt 
se tak úspěšně posouvá kupředu. Na stavbu Komunitního centra bylo vydáno 
stavební povolení a město získalo příslib dotace ve výši zhruba 19,5 milionů 
korun. Během podzimu bude probíhat výběrové řízení a v roce 2018 by se 
mělo konečně stavět.

NOVÝ PAVILON ŠKOLKY POJME 28 DĚTÍ
O projektu rozšíření MŠ Jaselská jsme už informovali. Na projekt se podařilo 
získat dotaci ve výši zhruba 14,4 milionů korun z programu IROP a přes 
léto už byla ukončena jeho první část – rekonstrukce kuchyně. Druhá část, 
výstavba nového pavilonu, se posouvá na rok 2018. Posun zahájení stav-
by oproti původně zamýšlenému harmonogramu je zapříčiněn náročnými 
schvalovacími procesy poskytovatele dotace. Hlavní je však to, že od 1. září 
2018 by měl pavilon už být hotový a měl by sloužit dětem.

MĚSTO ZKOUŠÍ O DOTACI ŽÁDAT ZNOVU A ZNOVU
Vše vypadalo tak nadějně, korupční kauza na ministerstvu školství, do níž 
byl zapojen rovněž fotbalový boss Pelta, však vše vrátila na začátek. V létě 
městský úřad požádal o dotaci na nové hřiště u 2. ZŠ znovu – již počtvrté –  
a v listopadu by mělo být jasné, zda město uspělo. Dosud se na financování 
záměru podařilo zajistit 500 tisíc korun z krajského úřadu.

VSTUP DO RADNICE VZNIKNE MOŽNÁ UŽ V ÚNORU
Reprezentativní vstup do budovy městského úřadu z východní strany, který 
bude ozdoben časovou osou událostí spojených s Mnichovým Hradištěm, 
má po letních měsících finalizovaný projekt a na podzim se bude soutěžit 
realizátor. Začátek prací se očekává v období mezi únorem a dubnem 2018.

Angličtinu si procvičí  
s Američanem

UPRAVENÝ LESOPARK BUDE BEZPEČNĚJŠÍ
V lesoparku v září začnou další práce – tentokrát na veřejném osvětlení. 
Cílem je zpřístupnit park lépe ve večerních hodinách a zvýšit pocit bezpečí. 
Osvětlena bude cesta z Máchovy ulice Studeným dolem (tzv. sáňkařská drá-
ha) a navazující spodní cesta k fotbalovému hřišti do ulice Na Hradčanech. 
Lepšího osvětlení se dočká i schodiště propojující Vrchlického návrší a ulici 
Na Hradčanech. Na osvětlení přispívá Mnisterstvo vnitra ČR částkou 213 
tisíc korun. 
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Ve Šlikově ulici to roste už druhým rokem
V  polovině druhé pěstitelské sezony 
se právě nachází Zahrada Mnichova 
Hradiště ve Šlikově ulici, naproti dět-
skému zdravotnímu středisku.

V zahradě se daří běžné zele-
nině, například rajčatům, paprikám 
a cuketám, sklízíme také saláty, by-
linky, rostou tu také okurky a dýně. 
Zatím se nepotýkáme ani s žádnými 
škůdci, do vyvýšených záhonů se 
nedostanou slimáci ani drobní hlo-
davci.

Máme také dva kompostéry, 
kam mohou všichni zahrádkáři nosit 
„zelený” odpad nejen ze zahrady, ale 
také ze svých domácností. Vysadili 
jsme tu též dva keře muchovníku, od 
našich příznivců jsme dostali saze-
nice a odkopky květin a vinné révy.

 Ke stávajícím zahradníkům 
je nadále možné se připojit a začít 
pěstovat, volné záhony ještě máme. 
Zahradu je také možné si po dohodě 
„vypůjčit” a uspořádat si zde napří-
klad dětskou párty nebo rodinnou 
oslavu.

Pokud zrovna nepečujeme o zá-
honky, rádi si povídáme třeba u ohně 
nebo pořádáme akce. Tou poslední 

bylo  Zakládání bosonohé stezky  
v pátek 25. srpna.

Následovat bude tvořivé odpole-
dne 7. září od 16 hodin, kdy si vyro-
bíme lapače snů, a také se 9. září 
zúčastníme akce Restaurant Day  
v Mladé Boleslavi.

Zahradu provozuje Spolek 
Meza, který také ve městě již dru-
hým rokem organizuje akci Restau-
rant Day. Aktivně se také účastníme 
Veselé Pouti ve Veselé a sousedské 
slavnosti Zažít Hradiště jinak, která 
se bude konat 16. září a kde nás 
také najdete s dílničkami pro děti  
a dospělé. A s občerstvením.

Zkrátka jsme se rozhodli aktiv-
ně podílet na životě ve městě, dát 
určitou podobu kusu dlouho neudr-
žované zeleně a přivést nejen k pěs-
tování obyvatele domků bez vlastní 
zahrádky nebo panelových domů, 
ale také nadšence, které nebaví jen 
sedět doma, ale také ty, kteří nám 
chtějí pomáhat s přípravou a průbě-
hem akcí.

Lucie Podařilová, Zahrada 
Mnichova Hradiště a Spolek Meza

Otevřeli jsme 
Semínkovnu

Máte vlastní semínka z vámi 
vypěstovaných rostlin a chcete 
se o ně podělit? Doneste je do 
Semínkovny a pomozte tak šířit 
domácké odrůdy rostlin! A co 
že je vlastně ta Semínkovna? 
Iniciativa Semínkovna vznikla v 
ČR v roce 2015 na podporu svo-
bodného sdílení osiva, semena-
ření a přírodního zahradničení. 
Vzorem jí byly francouzské Les 
Grainotheques a americké The 
Seedbanks. Semínkovny, ať už je 
to skříňka, košíček nebo krabič-
ka, jsou místem, kde zahradníci 
mohou mezi sebou bezplatně 
sdílet osivo ze svých zahrádek. 
To by mělo být výhradně v „bio“ 
kvalitě, tedy nemořené a z che-
micky neošetřovaných rostlin. 
Semínka jsou nabízena bezplat-
ně v malých dávkách pouze pro 
vlastní potřebu. Naši Semínkov-
nu najdete v obchůdku Interest 
na Masarykově náměstí. 

Sousedská slavnost se blíží, Hradišťáci za pár dní zažijí město jinak
Milí Hradišťáci, sousedé a ná-
vštěvníci města, jak jste již určitě 
zaznamenali, v sobotu 16. září se 
od ranních až do večerních hodin 
můžete opět po roce těšit na již třetí 
ročník sousedské slavnosti „Zažít 
Hradiště jinak“. Letos pro vás bude 
od 10 do 22 hodin kompletně uza-
vřeno Masarykovo náměstí, ulice 
Víta Nejedlého od Komerční banky 
po náměstí, ulice Turnovská ke kři-
žovatce u Knihkupectví paní Otá-
halové, Palackého ulice od Hotelu  
U Hroznu až k ulici 1. máje a celá 
akce bude mít hlavní pódium opět 
před kostelem sv. Jakuba.

I letos jsme se snažili sestavit 
program tak, abyste odcházeli ze 
sobotního dne potěšení, obohacení  
a s dobrou náladou. Proto jsme 
rozšířili prostory, kde se bude akce 
konat, a věříme, že všechny zúčast-
něné organizace, spolky, dobrovol-
níci a organizátoři pro vás připraví 
pohodový den.

Již tradičně bude celý den do-
provázen hudebními vystoupeními 
místních skupin a kapel na hlavním 
pódiu v Palackého ulici. Budou zde 
také předány Ceny Města Mnichovo 
Hradiště pro mládež, se svým vy-
stoupením se představí Klub brazil-
ského bojového a tanečního umění 
Capoeira a večer již tradičně slav-
nost zakončí vystoupení hudebníka 
Luboše Odháněla a kapely Nastarý-
kolena.

V podloubí na náměstí bude 
opět vytvořena malá scéna, kde 
bude předběžně program v 10 hodin 
zahajovat starosta města a hudební 
vystoupení ZUŠ, měly by zde být 
různé besedy, další hudební vystou-
pení ZUŠ, hudební vystoupení stu-
dentů gymnázia, recitál Střípky ze 
Shakespeara – opět v režii studentů 
gymnázia, hravá dílna žonglování, 
odpolední beseda pro občany se 
starostou zhruba od 16 hodin. Celý 

den zde také budou formou panelů 
představeny současné i výhledové 
investice města Mnichova Hradiště.

Letošní novinkou a věříme, že 
i velkým lákadlem bude výstava 
historických vozů, které se vyrá-
běly ve zdejší továrně na nákladní 
automobily, v LIAZu. Od nadšenců 
a sběratelů máme přislíbeno za-
půjčení 12 různých vozů, které by 
měly mapovat průřez historií výro-
by nákladních automobilů v našem 
městě. U každého z nich bude 
připraven stručný popis o daném 
voze. Návštěvníci budou mít rovněž 
možnost vydat se na okružní cestu 
městem ve zvláštním busu na pod-
vozku LIAZu pro přepravu osob na-
zývaném Faraón – Afrika Bus nebo 
se nechat vyzvednout nad náměstí 
v koši vysokozdvižné ruky opět na 
podvozku značky LIAZ. Pro tuto ex-
pozici jsme zvolili prostory parkoviš-
tě u restaurace Karlovy Vary, které 
budou již po velké rekonstrukci také 
otevřeny, a na silnici před městským 
úřadem. Vystavovatelé se snaží najít 
podporu, aby mohli své vozové par-
ky rozšiřovat, k čemuž potřebují  ne-
ustálý přísun peněz. Vy, kteří máte 
LIAZ zakořeněný v srdci, budete 

moci svým dobrovolným finančním 
příspěvkem pomoci k udržení této 
techniky a možná i k výhledovému 
vytvoření důstojného muzea LIAZu 
třeba i v našem městě nebo okolí.

Již takřka úplně jsou obsazeny 
všechny městské stánky a je jas-
né, že prostranství zaplní spousty 
dalších stánků. Po celý den bude 
k dispozici hojné občerstvení pro 
všechny vyznavače zdravé i nezdra-
vé stravy, burgery, maso, vegetari-
ánské pokrmy, zastoupeny budou 
pivovary Klášter a Svijany, vinotéka 
s dobrým vínem, bude možné po-
chutnat si na dobré kávě. Některé 
spolky a uskupení připravily svoje 
speciální recepty. Zastoupena zde 
budou se svými stánky také naše 
partnerská města, německý Erzhau-
sen a polský Chojnów, předvedou se 
žáci místních škol a školek, děti se 
mohou těšit na pohádkové vystoupe-
ní Štěpána Tučka s jeho loutkovým 
divadlem. Pro děti budou také připra-
veny skákací hrady, fotbalová aréna 
a další hravé vyžití.

Žít to bude díky panu farářovi  
i na farské zahradě. V dopoledních 
hodinách zde budou probíhat tra-
diční Bleší trhy, po obědě zde bude 

pro děti připravena jízda na koních, 
ukázka psího tréninku agility, přislí-
bena je i ukázka výcviku dravých 
ptáků. I v těchto prostorách bude 
připraveno drobné občerstvení pro 
návštěvníky akce. Účastníci soused-
ské slavnosti si budou moci prohléd-
nout i kostel sv. Jakuba, kde by měla 
proběhnout výstava historických 
svatebních šatů, navštívit zpřístup-
něnou kostelní věž a pokochat se 
krásným pohledem na naše město 
ze všech světových stran. A zároveň 
se projít po kostelním návrší, kde je 
již dokončena první etapa úpravy to-
hoto prostoru.

Zpřístupněna bude i galerie Ko-
nírna ve dvoře Základní umělecké 
školy, která nabídne výstavu prací 
žáků. Návštěvníci, a nejenom ti malí, 
si budou moci tuto výstavu prohléd-
nout a zároveň sami vyzkoušet svou 
výtvarnou zručnost. 

V rámci sousedské slavnosti 
se bude opět konat gastronomická 
soutěž, tentokrát ve znamení dýní. 
Organizátorky soutěže se těší na 
vzorky sladkých i slaných pokr-
mů, které mohou soutěžící přinést  
v den konání slavnosti do označené-
ho stánku. Vzorky bude ochutnávat 
laická porota, ovšem s vybranými 
jazýčky. Po oficiálním vyhlášení ví-
tězů a předání věcných cen budou 
dobroty naporcovány a předány  
k ochutnání veřejnosti. Recepty 
vašich favoritů budou samozřejmě 
připraveny k dalšímu šíření.

Věříme, že si v nabitém progra-
mu najdete něco svého, zúčastníte 
se, uděláte si pohodový den a ZA-
ŽIJETE HRADIŠTĚ JINAK. Nyní už 
musíme jenom doufat v krásné po-
časí a věřit, že se letošní sousedská 
slavnost povede minimálně stejně 
dobře jako ta loňská.

Za organizátory 
Ondřej Knobloch

Předběžný program 
velké scény

11:50 – zahájení na velké scéně
12:00–12:45 – Pavel „Mamut“ Eichler

13:00 – 13:45 – Z Okolí
14:00 – předávání cen města

14:20 – Capoeira
14:30–15:00 – Marek´s

15:00 – Capoeira
15:15–16:30 –  Country Stock
16:45–17:30 – Die stinkenden 
Socken (Německo-Erzhausen)
18:00–19:00 – Jolly Buskers

19:15–20:00 –  Pan Sysel a další
20:30–22:00 – Luboš Odháněl  

a Nastarýkolena

Dopravní omezení během slavnosti
Město Mnichovo Hradiště upozorňuje, že v souvislosti s konáním sousedské slavnos-
ti „Zažít Hradiště jinak“ v sobotu 16. září bude pro veškerou dopravu (kromě složek 
IZS) od 6 do 24 hodin kompletně uzavřeno Masarykovo náměstí, dále ulice Víta  
Nejedlého v úseku od náměstí ke křižovatce s ulicí Družstevní, ulice Turnovská ke 
křižovatce s ulicí Jiráskovou, Palackého ulice a ulice 1. máje ke křižovatce s ulicí 
Sokolovská. 

Parkování v těchto prostorech bude umožněno jen na zvláštní povolení silnič-
ního správního úřadu městského úřadu. Pro uzavírku je stanovena objízdná trasa 
od křižovatky ulice Víta Nejedlého s ulicí Jana Švermy a dále ulicemi Jana Švermy, 
Dvořákovou, Jiráskovou do Turnovské a odtud ke křižovatce s ulici Sokolovská a po 
Sokolovské na křižovatku s ulicí 1. máje. 

Dále upozorňujeme, že dojde k uzavření autobusového nádraží na Masarykově 
náměstí. Pro všechny odjezdy a příjezdy autobusů mezi šestou hodinou ranní a půl-
nocí  tak bude sloužit autobusová zastávka Mnichovo Hradiště, zdravotní středisko 
mezi Poliklinikou a Sokolovnou.

Zažijte LIAZky jinak
Pro návštěvníky sousedské 
slavnosti jsme připravili velkou 
výstavu vozů LIAZ, které sje-
ly z výrobní linky právě továrny 
v našem městě. Tentokrát se 
nebude jednat o soutěžní vozy  
z Dakaru, ale o převážně sériové 
vozy, které jste potkávali na silni-
cích v průřezu mnoha let, případně 
jste se někteří z vás podíleli na  je-
jich výrobě. S některými z nich se 
budete moci i svézt. 

Bude se jednat například  
o tahače, sklápěčky, autobus MŠ 
či expediční autobus, LIAZ s ploši-
nou (na které vás její majitelé také 
možná svezou), prohlédnout si bu-
dete moci i nejstarší exponát, který 
pochází z 50. let, a svůj vůz značky 
LIAZ přivezou i dobrovolní hasiči  
z Kláštera. Všechny vám představí  
a  informace k nim poskytnou čle-
nové občanského sdružení, kteří 
tyto vozy rekonstruují, sbírají a 
mají k nim veliký vztah. Tito lidé 
již delší dobu hledají společně s 
vedením města cestu, finance a 
způsob jak vytvořit a vybudovat v 
Mnichově Hradišti, rodném městě 

těchto vozů, prostory pro důstojné 
muzeum. Přijďte se podívat a pří-
padně zavzpomínat na to, jak jste 
na LIAZkách pracovali vy. Vaše 
návštěva a informace budou více 
než vítány. A kromě toho se bu-
dete moci vyvézt do výšky nejen 
na již zmíněné plošině, detailně si 
prohlédnout všechny náklaďáky, 
ale na krátkém okruhu v Mnicho-
vě Hradišti se i svést v expediční 
LIAZce. 

Tuto součást akce Zažít Hra-
diště jinak bezpochyby nepře-
hlédnete, ale pro jistotu uvádím, 
že ji naleznete na parkovišti či na 
silnici u restaurace U Karlových 
Varů. I vy budete moci finanč-
ně přispět na tento sympatický 
podnik a pomoci tak zachovat  
v paměti nákladní auta, která byla 
ve své době nejen chloubou Čes-
koslovenska, ale na která jsme byli 
pyšní převážně my, Hradišťáci. 
Vždyť díky nim bylo město Mni-
chovo Hradiště známé doslova po 
celém světě. 

Filip Procházka,
Klub Mnichovo Hradiště

Bazar v sokolovně
Potřebujete koupit oblečení pro své 
ratolesti nebo pro sebe? Jste těhot-
ná a nechce se vám kupovat nové 
oblečení? Rádi byste koupili hračky, 
kočárky, sportovní potřeby? Tak prá-
vě vás bychom rádi pozvali na další 
bazar, který se uskuteční v sobotu 
dne 23. září v sokolovně v Mnicho-
vě Hradišti. Výběr je vždy bohatý  

a ceny začínají na pěti korunách. 
Pokud budete mít zájem o pro-

dejní místo, volejte nebo pište na 
číslo 737 944 015 nebo na e-mail 
bazarmh@seznam.cz a rezervujte si 
jej. Bazar bude zaměřený na podzim 
a zimu. Těšíme se na vás.

Jiřina Bartoňová

Zastupitelstvo města se sejde po 
prázdninách poprvé v pondělí  
11. září 2017 v sále Klubu Mnichovo 
Hradiště na Masarykově náměstí. 
Jednání začne v 17 hodin. Pro-
gram zasedání bude v dostatečném 
předstihu zveřejněn na webových 
stránkách města včetně materiálů  
k projednání. (red)

Pozvánka na zasedání 
zastupitelstva
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Stolní tenisté chystají útok na 2. ligu
Již v polovině září vstoupí mnicho-
vohradišťští stolní tenisté do nové, již 
páté ligové sezony, do níž si vytyčili 
nemalý cíl – ovládnout svou skupinu 
3. ligy a přepsat klubové dějiny pre-
miérovým postupem do 2. ligy. 

Tým kapitána Michala Strán-
ského obsadil v uplynulých dvou 
sezonách vždy 3. místo, a tak se 
útok na vrchol jeví logicky jako další 
postupný krok klubové evoluce. Pouť 
ke kýžené metě začne v sobotu 16. 
září ve 14 hodin úvodním domácím 
zápasem proti SKST Liberec E, do 
Vánoc se pak naši borci představí na 
domácích stolech v sokolovně ještě 
v dalších čtyřech zápasech.

I v letošní sezoně bude kostru 
našeho elitního výběru tvořit úspěš-
né kvarteto Radek Bukovský, Voj-
těch Košák, Michal Stránský a Jan 
Blažek, nicméně do týmu se stále 
více zabudovávají i lídři B týmu Vác-
lav Hoďák a Petr Antoš, mladí hráči, 
kteří na jaře vedli úspěšné tažení 
našeho prvního rezervního družstva 
do divize, v níž bude družstvo B pů-
sobit vůbec poprvé. Divizní zápasy 
jsou na programu ve stejných ter-

mínech jako uvedené duely premié-
rového výběru a budou na hlavním 
sále sokolovny ke zhlédnutí vždy po 
skončení ligových soubojů. Fanouš-
ci rychlých, falšovaných a pestrých 
přestřelek za zelenými stoly se mají 
tedy rozhodně na co těšit!

Celkově bude hradišťský stolní 
tenis v nadcházející sezoně repre-
zentovat šest družstev – kromě áčka 
a béčka budou další zápisy do klu-
bové kroniky psát tým C v krajské 
soutěži II. třídy a tři výběry v regi-

onálních soutěžích I., II. a III. třídy, 
kde budou šanci dostávat i mladé 
naděje z řad žáků a dorostenců. 
Právě práce s mládeží je kromě lep-
ší marketingové prezentace jednou  
z priorit nově zvolené hlavy klu-
bu – Jitky Bajtalonové. Tato mladá 
ekonomka a vyznavačka zdravého 
životního stylu se stala na červnové 
výroční členské schůzi první prezi-
dentkou v oddílových dějinách a její 
smělé ambice a mladická energie 
jsou, jak pevně věříme, zárukou dal-

šího výkonnostního i společenského 
progresu sportu s nejmenším míč-
kem v našem městě!
Těšíme se na setkání s našimi pra-
videlnými a snad i novými fanoušky  
v sezoně 2017/18!

Vladimír Pleticha, oddíl stolního 
tenisu TJ Sokol Mn. Hradiště

Ligový pingpong 
v sokolovně
16. září od 14 hodin

Sokol MH – SKST Liberec E

14. října od 14 hodin
Sokol MH – TJ Střížkov 

15. října od 10 hodin
Sokol MH – AŠ Mladá Boleslav 

Spoilercentrum

25. listopadu od 14 hodin
Sokol MH – SK Štětí

26. listopadu od 10 hodin
Sokol MH – TTC Ústí nad Labem B

22. ročník Memoriálu 
Jaromíra Palduse

K tradičnímu volejbalovému turnaji, 
který se letos konal 29. července, 
se za sokolovnou sešlo celkem pět 
družstev. Hrálo se ve skupině kaž-
dý s každým na dva vyhrané sety. 
Domácí měli v tabulce dva zástup-
ce – muže A a veteránské Sršáně 
posílené o bývalého hráče Sokola 
Romana Durce. 

Muži A se v prvním zápase 
představili proti Stráži, které podlehli 
po dvou vyrovnaných setech, kdy se 
tradičně nepovedla koncovka setů. 
Ve druhém zápase nastoupili muži 
A v derby proti Sršáňům. Ti před-
váděli velice obětavou a přesnou 
hru na rozdíl od mladíků z A týmu 
a zaslouženě zvítězili. Třetí zápas  
v řadě hrál A tým mužů proti druž-
stvu Ex Junioři z Turnova. Tento 
zápas, kde se proti sobě postavila 
mladá družstva, byl opět vyrovnaný 
a rozhodovalo především podání, ve 
kterém byli v prvním setu lepší hrá-
či domácího družstva. Ve druhém 
setu se k této dovednosti postavili 
lépe Ex Junioři a zvítězili. Tiebreak, 
a tím i celý zápas, vyhrálo družstvo 
Ex Junioři. Poslední zápas odehrál 
A tým proti Prasylu. Tento zápas se 
domácím vůbec nevyvedl a občas 
vypadal spíše jako exhibice Prasylu 
než jako utkání dvou vyrovnaných 
mužstev. Muži A skončili na posled-
ním místě po velice rozpačitém vý-
konu. Částečnou omluvou může být 
nerozehranost některých hráčů po 
zraněních a využití hráčů na jiných 
postech, než na jakých hrají obvykle.

Sestava Mnichovo Hradiště A: 
M. Bašus, O. Bígl, M. Černý, P. Ka-
valík, M. Kratochvíl a T. Kratochvíl.

Sršáni překvapili nejenom ko-
nečným třetím místem, ale i oběta-
vou hrou. Hned ve svém prvním zá-
pase se utkali s domácím A týmem. 
Na obou stranách bylo hodně po-
kažených servisů, před koncovkou 
si však Sršáni vybudovali náskok. 

Ve druhém setu začali lépe muži A 
v útoku. Vedení se pak střídalo na 
obou stranách. V koncovce bylo více 
přesnosti v rukách veteránů, kteří si 
připsali první překvapivé vítězství. 
V dalším kole na ně čekal favorit 
Prasyl. První set už byl rozhodnutý 
prakticky na začátku. Prasyl získal 
náskok díky chybám na příjmu. Na 
síti byli Sršáni vcelku vyrovnaným 
soupeřem. Druhý set se rozhodl 
těsně před koncovkou. Hráč Prasylu 
zahrál v jednom postavení několik 
kvalitních servisů, Sršáni se nepro-
sadili na útoku. Dalším soupeřem 
byla Stráž. První set veteráni soupe-
ře překvapili dobrou obranou v poli i 
na síti a ujali se vedení. Ve druhém 
ale bylo na hřišti jen jedno družstvo, 
a to bohužel soupeř. Rozhodovalo 
se v tie-breaku. Hned na začátku si 
Sršáni vypracovali několikabodový 
náskok. Strany se měnily za stavu 
8:5, ale hned poté přišla několikabo-
dová šňůra hostí, kteří se dokonce 
ujali vedení. Vyrovnanou koncovku 
Sršáni bohužel nedotáhli do vítězné-
ho konce. V poslední kole je čekal 
mladý tým z Turnova. I když hráči 
byli zklamáni z předchozí porážky 
a už se také dostavila únava z celo-
denních bojů, znovu se dokázali na 
hřišti vybičovat k pěknému výkonu. 
Po hladkém vítězství v prvním setu 
se ve druhém ujal vedení Turnov, 
ale postupně se Sršáni přibližovali  
a v koncovce byli znovu úspěšnější.

V posledním kole se o vítěz-
ství utkala družstva Stráž a Prasyl. 
Hráčům Prasylu jako by došly síly, 
překvapivě prohráli 2:0 a skončili tak 
na druhém místě. Konečné pořadí: 
1. Stráž nad Nisou, 2. Prasyl Mladá 
Boleslav, 3. Sršáni, 4. Ex Junioři Tur-
nov, 5. Mnichovo Hradiště.

Poděkování patří Řeznictví Pa-
vel Dvořák, sponzorovi turnaje.

Jan Hluchý

Z domácích hráčů se lépe vedlo týmu Sršánů, který hrál v sestavě: J. Materna, 
J. Materna, R. Durec, V. Bígl, M. Hajzler, Z. Blažek.

Muži MSK mají oba týmy v krajské soutěži
Fotbalisté Mnichovohradišťského 
sportovního klubu měli loňskou se-
zónu v kategorii mužů rozporuplnou.

„A“ tým dospělých pod vedením 
trenéra Honzy Brošinského se po 
boji do posledního kola musel bo-
hužel poroučet z krajského přeboru. 
Fotbalisté MSK obsadili v konečné 
tabulce 15., tedy předposlední místo 
a sestoupili po dvou letech opět do 
1.A třídy. Nutné je však dodat, že 
se do týmu trenéři snažili zapraco-
vávat mladé a nadějné dorostence, 
pro které byla tato soutěž dobrou 
konfrontací a kvalitním odrazem do 
dospělé kategorie. Bohužel se nepo-
dařil cíl udržet se v soutěži. 

Pro letošní sezónu je cíl stabi-
lizovat kádr, začlenit naše nadějné 
odchovance a hrát v popředí tabulky. 
První zápas odehrálo mužstvo MSK 

již v neděli 12. srpna s rezervou 
Českého Brodu a odvezlo si cenné 
vítězství 1:0. Střelcem branky byl 
Patrik Wegricht. V neděli 20. srpna 
hráli muži doma s týmem Uhlířských 
Janovic, v sobotu 26. srpna zajížděli 
do Záryb (záps se hrál již po uzávěr-
ce tohoto vydání).

„B“ tým se pod vedením trenéra 
Martina Smetany naopak radoval 
z historického postupu do krajské 
soutěže. Po kvalitním podzimním 
umístění na 2. místě okresní sou-
těže si hráči vytyčili ten nejvyšší cíl, 
pokusit se postoupit do 1.B třídy 
Středočeského krajského přeboru  
a zkusit tak poprvé v historii rezerv-
ního tým MSK obstát v této velmi 
kvalitní soutěži. Do posledního kola 
se hráči MSK „B“ přetahovali s tý-
mem Chotětova. Tři kola do konce si 

to rozdali v přímém souboji na hřišti 
Chotětova a zápas skončil smírně 

1:1. Do konce si tak hráči MSK po-
hlídali svoji vedoucí pozici a s 53 
body a skóre 62:38 postoupili do 
této krajské soutěže z prvního místa.  
V nadcházejícím ročníku, který za-
čal již v sobotu 26. srpna zápasem 
se Starou Boleslaví (opět hráno až 
po uzávěrce), se bude tým snažit 
udržet a připravovat mladé hráče 
a nadějné dorostence pro „A“ tým 
MSK. Nejlepším střelcem týmu se 
stal Martin Ajchler.

Od září pořádá MSK nábor dětí 
od 5 do 14 let do fotbalového klubu, 
a to vždy od pondělí do pátku od 16 
hodin v areálu MSK. Kontaktními 
osobami jsou pánové Martin Smeta-
na a Aleš Jindra.

 
Ondřej Knobloch, 

Mnichovohradišťský SK

Domácí mistrovská 
utkání mužů MSK

 
„A“ tým: neděle 3. září (MSK 
– Kly), neděle 17. září (MSK 
– Poděbrady), neděle 8. října 

(MSK – Kosmonosy)

„B“ tým: sobota 9. září (MSK – 
Neratovice „B“), sobota 23. září 
(MSK – FC Mělník), sobota 30. 

září (MSK – Dolní Bousov)
 

„A“ tým má jako hrací den 
neděli, „B“ tým sobotu

Tentokrát kola: zahájení 
prázdnin na Kruhách 
Sportovní klub Kruhy pojal letošní 
akci pro děti ku příležitosti konce 
školního roku a začátku prázdnin 
opravdu sportovně. Děti, mámy  
a tátové vyrazili na kole z Kruhů do 
kempu v Sedmihorkách, kde strávili 
noc, druhý den je čekal návrat přes 
Žehrovské lesy domů. Cesta vedla 
převážně krásnou přírodou Českého 
ráje, frekventované silnice se pouze 
přejížděly. První zastávka a odpoči-
nek byla u přepeřského jezu, odtud 
se jelo až do Sedmihorek.

Pro všechny případy bylo vypra-
veno i doprovodné vozidlo určené 

pro sběr odpadlíků, ti ale žádní ne-
byli, výlet zvládly i ty nejmenší děti.

„Nejnáročnější úsek byl výjezd 
z kempu v Sedmihorkách na hrad 
Valdštejn. Odměnou byl krásný vý-
hled na Hruboskalsko a dlouhý sjezd 
až do Kacanov. Po dobrém obědě  
u Žehrovského rybníka se vyrazilo 
přes Branžež do cíle na hřiště v Kru-
hách, kde jsme vše zakončili opéká-
ním kýty, stanováním a plánováním 
toho, kam vyrazíme za rok.   

Václav Vaníček,
SK Kruhy

Dřevěný muž 2017
Celkem 108 účastníků se postavi-
lo letos na start jubilejního, již 35. 
ročníku tohoto vpravdě dnes legen-
dárního klání. Jen pro ujasnění, 
kdyby náhodou někdo ze čtenářů 
neměl ponětí, oč jde. Dřevěný muž 
je triatlon s parametry 1 – 100 – 10 
(úplně přesně jde o 900 metrů plavá-
ní (Ploukonice), 108 kilometrů jízdy 
na silničním kole (čtyři okruhy přes 
Žďár, Žehrov, Srbsko, Kněžmost, 
Boseň, Zásadku, Dneboh, Olšinu a 
Žďár) a 12kilometrový běh (okruh z 
Příhraz přes Podvyskeřský mlýn a 
opět do Příhraz). Tento tradiční zá-
vod koná se již léta vždy poslední 
sobotu v červnu a předznamenává 
tak přicházející prázdniny. 

Toto sportovní klání je kromě 
závodění a neskutečné dřiny a vy-
čerpání také o setkávání se soupeři, 
kde snad všichni jsou zároveň tvými 
kamarády nebo alespoň známými. 
Celý podnik je prodchnut velmi vře-
lou a pozitivní energií, jež se přes 
počáteční nervozní začátek naplno 
rozvine v cílovém porstoru v Pří-
hrazech za kempem společným 
posezením, kde se dlouho probírají 
všechny souboje, taktické chyby i 
úspěchy proběhnuvší soutěže.

  Jak jsem zmínil v úvodu, 108 
startujících představuje spíše prů-
měrné číslo. Byly zde ročníky se 170 
lidmi, na druhou stranu první ročník 
jelo jen deset statečných. Počasí le-
tos přálo opět parádně, žár žhavého 

slunce ochlazoval příjemný svěží 
vítr. A kdo si myslíte, že vyhrál? Ano, 
samozřejmě nikdo jiný než zase ten 
samý, tedy Ruda Cogan (3:44:56 
hodin), který se při závěrečném 
běhu ve své pověstné košili a slamá-
ku nese tak lehce, jako by snad ani 
za sebou neměl těch 120 kilometrů 
trasy. Josef Pešl na druhém místě 
zaostal o necelou minutu (3:45:28) 
a třetí doběhl (Jan Berka 3:46:35). 
Pravidlo o neustále se zrychlujících 
časech průběhem ročníků však stále 
platí, skoro pokaždé by čas posled-
ního (loňského) vítěze aktuálně ne-
stačil ani na podiové umístění. Více 
o výsledcích na www.homh.cz.

  Nezbývá  než poděkovat orga-
nizátorům, ale i soupeřům a kamará-
dům za vytvoření parádní atmosféry 
a skvělého závodu. Moc jsme si to 
užili. Příští rok zase na startu nashle.

                                                                                                                                    
Jan Hluchý

Družstvo mužů Sboru dobrovolných hasičů Dneboh vzorně reprezentovalo 
24. a 25. června okres Mladá Boleslav v požárním sportu na krajské sou-
těži v Kolíně, kde obsadilo první místo. Dobrovolní hasiči z Dneboha tak 
reprezentovali Středočeský kraj na mistrovství ČR, které se konalo poslední 
srpnový víkend v Praze.

HASIČI Z DNEBOHA NA MISTROVSTVÍ ČR
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KINO

9. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DUNKERK
Válečné drama odehrávající se roku 1940 režíroval Christopher Nolan.

2. ZÁŘÍ, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný film se slavnými loutkami vznikal osm let.
2. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie, v níž si spisovatel – lidumil nastěhuje domů rodinu Romů.
3. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 3D
Animovaný film se slavnými loutkami vznikal osm let.
6. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SELSKÝ ROZUM
Dokument o českém venkově se zaměřením na podnikání Andreje Babiše. 

7. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DRUHÁ STRANA NADĚJE
Nová hořká komedie Akiho Kaurismäkiho.

8. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PĚKNĚ BLBĚ
Komedie. Rodiče poznají přítele dcery v nemocnici, kde ona leží v kómatu.

10. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, PADOUCH 3
Jaká dobrodružství čekají Grua v dalším filmu plném mimoňů?
13. ČERVNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
Komedie, v níž si spisovatel – lidumil nastěhuje domů rodinu Romů.
13. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH 
Dokonalá audiovizuální show jednoho z členů legendárních Pink Floyd!
14. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERVENÁ
Dokument Olgy Sommerové o pěvkyni a herečce Soně Červené.
15. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEMNÁ VĚŽ
První zpracování rozsáhlého příběhu o boji dobra a zla od Stephena Kinga.
16. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.
17. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný film se slavnými loutkami vznikal osm let.

KALENDÁR AKCÍˇ

24. ZÁŘÍ, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEGO® NINJAGO® FILM  
Dobrodružství šesti mladých ninjů a jejich učitele kung-fu.

20. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍVKA VE VLAKU
Napínavé psychokrimi ve stylu Hitchcocka – bez střílení a násilí.
21. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MILOVNÍK PO PŘECHODU
Komedie o stárnoucím muži, který hledá starší ženy, aby ho živily.
22. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERVENÁ
Dokument Olgy Sommerové o pěvkyni a herečce Soně Červené.
23. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MATRIX
Digitalizovaná verze slavného filmu sourozenců Wachowských.

27. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.

28. ZÁŘÍ, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
Animovaný film se slavnými loutkami vznikal osm let.

27. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 3D
Špionážní agentura Kingsmanů je v ohrožení a musí bojovat.

29. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá část trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka.

28. ZÁŘÍ, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLACK SABBATH: THE END OF THE END
Rozlučkový koncert Black Sabbath z Birminghamu + pohled do zákulisí.

1. ZÁŘÍ, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO STRNIŠTI BOS
Nový film Jana a Zdeňka Svěrákových se odehrává za protektorátu.

30. ZÁŘÍ, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Druhá část trilogie Zahradnictví Jana Hřebejka.
30. ČERVNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WIND RIVER
Vyšetřování zločinu v indiánské rezervaci. Ocenění z MFF Karlovy Vary.

1. ŘÍJNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ČERTOVSKÉ POHÁDKY
Kocour Mikeš a Čert a Káča v nádherném zpracování Josefa Lady.

MAP MNICHOVOHRADIŠŤSKO

1. ZÁŘÍ, 16:30 AŽ 18:30, PLÁŽ U JIZERY
PŘÍRODNÍ ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Přijďte se spolu s námi rozloučit s prázdninami prostřednictvím hravých 
aktivit s přírodninami (např. stavěním z kamenů, vyráběním vorů a jejich 
pouštěním po vodě, hrou s hedvábnými pruhy či procházkou po mobilním 
bosém chodníčku).

12. ZÁŘÍ,18:00 AŽ 19:00, SÁL KLUBU MNICHOVO HRADIŠTĚ
LISTOVÁNÍ: FOTBALOVÉ DENÍKY OD J. HÁJÍČKA
Fotbalová road movie nejen pro muže. Představení nebude jen o fotbale, 
naopak je vhodné i pro dámy. Honza chtěl na mistrovství světa ve fotbale do 
Německa, místo toho podniká zvláštní cestu po republice s 19letou dívkou, 
kterou zná teprve týden!

26. ZÁŘÍ, 18:00 AŽ 20:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU
Každý člověk je přirozeně talentovaný. Každý jinak, ale všichni by měli mít 
možnost svůj talent rozvíjet. Tak by se v kostce dala shrnout filozofie, kte-
rou se již několik let snaží prosadit a vysvětlit Jan Mühlfeit, globální kouč  
a stratég. Přednáška je financována z projektu MAP Mnichovohradišťsko,  
a pro zájemce tudíž zdarma!

MUZEUM
7. ZÁŘÍ AŽ 31. ŘÍJNA, VÝSTAVA
HRADIŠTĚ A HRADIŠŤÁCI V 70. A 80. LETECH
Přes tisíc fotografií ilustruje čtyři dekády života v Mnichově Hradišti a jeho 
okolí: výstavbu a proměny města, společenské události, každodenní život, 
sport, ale i agitaci a politiku.

22. ZÁŘÍ, 17:00
RETRO PODVEČER
Stylová módní přehlídka, dobové kadeřnictví i zákusky z Cukrárny Za ro-
hem, na které už jste možná zapomněli. Přijďte se pobavit a zavzpomínat 
doprovodnou akcí k výstavě Hradiště a Hradišťáci v 70. a 80. letech.

Rozlučte se s prázdninami 
spolu s policisty a šermíři
Prázdniny skončily, ale aby vám bylo 
veseleji, připravila pro vás Městská 
policie Mnichovo Hradiště a Klub 
Mnichovo Hradiště Den otevřených 
dveří s městskou policií – rozloučení 
s prázdninami.

V tomto zábavném i vzděláva-
cím pásmu, které se koná 4. září 
od 9:20 hodin v Mírové ulici, uvidí-
te šermířské souboje v provedení 
Skupiny historického šermu Artus 
Bohemia, poslechnete si vyprávění 
o jejich zbraních, vyzkoušíte si je, 
a budete-li chtít, zapojíte se do zají-
mavých her, prohlédnete si služebnu 
městské policie, seznámíte se blíže 
s prací strážníků a městští policisté 

si pro vás také něco připraví. Chybět 
nebude ani prezentace Sboru dob-
rovolných hasičů Mnichovo Hradiště  
a  jak se chovat na ulicích a bezpeč-
ně se dostat domů i do školy připo-
mene dopravní divadlo v provedení 
Divadla VeTři. 

Protože od minulého článku 
došlo k určitým změnám, připomí-
náme, vezměte své rodiče, tety, 
strýčky, ale hlavně přijďte vy, děti,  
v pondělí 4. září do Mírové ulice, až 
do půl třetí odpoledne vás tam bu-
deme bavit.

Filip Procházka, 
Klub Mnichovo Hradiště

INZERCE

30. ZÁŘÍ, 10:00
DEN ARCHITEKTURY
Tématem letošní procházky u příležitosti Dne architektury jsou panelová 
sídliště. Provázet bude architekt Milan Macoun společně s architektem 
města Jakubem Chuchlíkem. Sraz je před sokolovnou.

OSTATNÍ
4. ZÁŘÍ, 9:00–13:00
ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI / DEN S MĚSTSKOU POLICIÍ
Po první hodince dětí v lavicích v novém školním roce připravila Městská 
policie ve spolupráci s Klubem dobrodružné dopoledne pro celou rodinu. 
Nahlédnutí do policejní služebny, seznámení s vybavením policie i hasičů. 
Šermířská vystoupení a ukázky zbraní. Na programu též poučné divadelní 
představení Bezpečně do školy, které učiní dobrou službu rodičům.

DIVADLO
14. ZÁŘÍ, 19:00, KONCERT V RÁMCI KRUHU PŘÁTEL HUDBY
KUBELÍK KVARTET & KLARINETISTA ROBERT PACOUREK
Smyčcové kvarteto v souhře s klarinetem proslulé francouzské značky 
Henri Selmer Paris. Tradiční český kvartetní repertoár (Dvořák, Smetana, 
Janáček) se střídá s tvorbou soudobých autorů (Trojan, Gemrot, Sluka).  
A jako přídavek Schubert či Mozart. Kruh přátel hudby, koncert přístupný i 
jednorázovým hostům.

18. ZÁŘÍ, 19:00, TRAVESTI SHOW
TRAVESTI SHOW SCREAMERS: JUBILEJNÍ TURNÉ             
Travesti skupiny Screamers a Techtle mechtle slaví 20 let na scéně velko-
lepou show nazvanou 20 let s Vámi. Nejúspěšnější scénky dvacetiletí plus 
nová překvapení v podání slečen Dolores, Lili, Pauly, Saši a Haliny. Dvacet 
let, to je ten nejkrásnější věk, sršící energií…

20. ZÁŘÍ,19:30, BESEDA
MIROSLAV DONUTIL: CESTOU NECESTOU
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..

25. ZÁŘÍ, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
MEZI NEBEM A ŽENOU
Jeden rok coby symbol vývoje vztahu mezi mužem a ženou. Martin Tr-
navský a Diana Mórová, současná první dáma slovenského divadla, jako 
čerstvě zamilovaní milenci, rozhádaní manželé i staříci uléhající bok po 
boku ke spánku, který už možná bude věčný. Komedii plnou převleků uvádí 
Divadelní spolek Frída Praha – Brno. Abonentní cyklus

16. ZÁŘÍ,15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
JAK PRINCEZNA MÁŇA ZACHRAŇOVALA MARTINA Z PEKLA
Veselá pohádka, ve které vyšla role statečného zachránce na jednu nebo-
jácnou holku s korunkou na hlavě. Uvádí Divadlo Andromeda Praha.

26. ZÁŘÍ,18:00, PŘEDNÁŠKA
ODEMYKÁNÍ DĚTSKÉHO POTENCIÁLU 
Populární a oceňovaný globální kouč, lékař Jan Mühlfeit, poradí, jak pro-
budit v dětech jejich vlohy a aktivovat je tak, aby došly naplnění a přinesly 
dítěti pocit spokojenosti. Přednáška plná pozitivní energie vhodná pro rodi-
če, prarodiče i učitele. Vstup zdarma, kapacita dostatečná i bez rezervací. 
Pořádá MAP Mnichovohradišťsko.

SÁL KLUBU

12. ZÁŘÍ, 18:00
LISTOVÁNÍ S LUKÁŠEM HEJLÍKEM
Podvečer se známým hercem, který dokáže předčítáním ze zajímavých 
knih spojovat v jeden večer všechny generace. Fotbal jako literární téma 
atraktivní pro muže a překvapivě zábavné pro ženy. Víno ke knize a další 
občerstvení zajištěno. Pořádáno ve spolupráci s Knihovnou města Mnicho-
vo Hradiště a MAP Mnichovohradišťsko.

16. ZÁŘÍ, 16:00 A 19:00
ZAHÁJENÍ KURZŮ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Úvodní z celkem 12 lekcí tance a společenské výchovy pro mládež. 
Kurz vyvrcholí 2 prodlouženými a věnečkem v termínu 16. prosince.

11. ZÁŘÍ, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Veřejné jednání nejvyššího orgánu města.

29. ZÁŘÍ, 17:00
NA SLOVÍČKO S BOTANIKEM VÁCLAVEM VĚTVIČKOU
Beseda s předním českým botanikem, dlouholetým ředitelem Botanické za-
hrady Praha. Pořádáno ve spolupráci se Svazem postižených civilizačními 
chorobami.

ZÁMEK
9. ZÁŘÍ, 17:00
BAROKNÍ OPERA      
Představení ke dnům Evropského kulturního dědictví s ukázkou dobové 
jevištní praxe v původních kulisách klasicistního zámeckého divadla. Bližší 
informace na telefonu: 326 773 098.
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (9. díl)
Setkání Svaté aliance přivedlo do města korunované hlavy i jejich početný doprovod
Milí čtenáři, pro zářijové vydání 
Kamelotu jsme vybrali kronikář-
ské zápisy o jedné z nejvýznam-
nějších událostí, které se kdy  
v našem městě odehrály –  
o schůzce Svaté aliance (1) neboli 
setkání tří císařů v roce 1833 na 
zdejším zámku. O samotné udá-
losti bylo již napsáno mnohé, žád-
ná publikace týkající se Mnichova 
Hradiště nebo místního zámku ji 
nikdy nemůže pominout. 

Snad nejpodrobněji průběh 
setkání popsal již v roce 1930 
Alois Šimon (2) ve sborníku Od 
Ještěda k Troskám. Toto vydání je 
uloženo v muzejní knihovně a pří-
padným zájemcům je samozřejmě 
k dispozici. Publikaci zabývající 
se tématem schůzky vydal nedáv-
no také Národní památkový ústav. 

Dnes se podíváme, jak je 
událost zachycena v městské 
kronice. Našli jsme dva záznamy. 
První pochází z roku 1924, kdy 
kronikář Jaroslav Mencl zpětně 
zapisoval významné události 19. 
století. Druhý záznam, jehož au-
torem je Václav Pařík, byl zapsán 
v roce 1933 při příležitosti stého 
výročí této významné schůzky. Na 
letošní rok sice nepřipadá kulaté 
výročí, ale máme-li najít zajíma-
vou událost pro měsíc září, nelze 
psát o ničem jiném.

Jen připomínáme, že kroni-
kářské záznamy programu schůz-
ky i výčtu zúčastněných osob 
nejsou úplné. Účastníků setkání 
bylo podstatně více, i program 
pro ně připravený byl bohatší. 

Zápis Jaroslava Mencla

„Návštěva tří mocnářů roku 
1833.

2. září skvěla se před městem 
na cestě od Mladé Boleslavě vel-
ká slavobrána s nápisem: „Weilet 
lange!“ Po obou stranách stál špa-
lír úředníků, fořtů, starosta města, 
vojsko c. k. 2. praporu myslivců. 
Po druhé hodině přibyla vzácná 
návštěva císaře rakouského Fran-
tiška I. a manželky jeho Karoliny,  
a byli uvedeni hostitelem hr[abětem] 
z Waldsteina (3) do zámku mnicho-
vohradišťského. V dalších dnech 
učinil vladař v průvodu kancléře kn[í-
žete] Metternicha (4) četné prohlídky 
města, úřadů a kancelářů. 

6. září přibyla návštěva velko-
knížete Karla Ludvíka z Weimarů  
s chotí Marií Pavlovnou.

8. září podnikli hosté vyjížďku 
k maňkovické myslivně, na krásnou 
vyhlídku. Zavítali též na Klášter.

10. září přibyl k večeru ruský car 
Mikuláš I.; rád chodíval mezi zdejší 
lid, se zálibou naslouchal české řeči 
a srovnával podobnost slov českých 
s ruskými.

11. září dorazil sem Friedrich 
Wilhelm, tehdy ještě korunní princ 
pruský. 

12. září zavítal František na blíz-
kou zříceninu hradu Valečova, kdež 
se ptal přítomné jedné venkovanky: 
„Kdopak roztloukl ten hrad?“  Ta mu 
prostě odpověděla: „Jemnostpane 
císaři, já slyšela od mých rodičů, 
že Žižka.“ A císař na to: „A proč ten 
rytíř ten hrad roztloukl?“ „Já nevím,“ 
odpovídá žena smějícímu se císaři.

13. září pořádali zdejší ochotní-
ci veselohru Loupežníci na Chlumu 
(5); hráno v domě č. 93 Františka 
Rennera pod zámkem. Představení 
byli přítomni někteří z dlícího komon-
stva. Účinkovali: Frant[iška] Hiršová, 
provd[aná] Mrázová (= Bibiana) 
(6), Helena Mašková (= Leokadie), 
Fr[antišek] Šebek (= Ottomar), Kyse-
la (= Kunst), Ferkl (= rytíř Hartvík), 
Lipan Jan, John Frant[išek] a Herger  

(= loupežníci). 
17. září dával v hraběcím di-

vadle ředitel div[adelní] společnosti 
Jan Štěpánek (7) v řeči české: „Čech 
a Němec aneb Mlynář na hranicích“, 
kterážto hra se těšila pěkné pozor-
nosti vznešeného panstva, hlavně 
cara. V době schůzky tří mocnářů 
konaly se důležité porady o tom, jak 
v Evropě zabezpečit mír. Toho času 
zde dlel profesor filosofie Vojtěch 
Sedláček (8), který složil na hosty 
báseň oslavnou, ale uvědoměle čes-
ky vlasteneckou, v níž přímo jmenu-
je a opěvá naše město a kraj:

Od Prahy sem 
přímo ku Hradišti hleďte 

království věrní statní synové…
Tu, kde Hradišť s jedné, 
Klášter s druhé strany

stříbrovlné Jizery objímá břeh atd…

20. září před odjezdem obdržel 
hostitel od císaře darem zlatou dosu 
s podobiznou mocnářovou. Zlatý bri-
liantový prsten obdrželi: vrchní Svo-
boda (9), děkan Nigrin (10), vrchní 
nadlesní Veselý, nadlesní Penč  
a zubní lékař Košťál. Po rozloučení 
ve městě vyprovodili zástupci císař-
skou dvojici až k hranicím panství 
hradišťského.

Pro zajímavost uvádím zbytek 
ubytovací listiny č. 53 c. k. rakouské-
ho dvora: Císař, císařovna v I. patře 
zámku; generál cavallerie hr[abě]  
z Crennvillu, hofmistryně hraběn-
ka Lažanská, gen. poručík oberst  
z Gyspelů ve II. patře zámku; dvor-
ní sluha císařovny p[án] z Wacheů  
v čísle 174 u vdovy Jandovy; těles-
ný lokaj v č. 162 u Jos[efa] Patočky; 
státní rada dr. z Raimannů v přízemí 
zámku; cís[ařský] pokladní a účetní 
rytíř ze Scharfů v zámecké budově 
č. 2; cís[ařský] kontrolor – pobočník 
z Latouru v příz[emí] zámku, tamtéž 
ostatní služebnictvo; ředitel tajného 
kabinetu z Martinů v čísle 91 u An-
t[onína] Hauptmanna; baroni Bin-
der a Werner u lékárníka Weiricha; 
bar[on] Dupon v č. 80 u Jos[efa] 
Dlouhého, br. Remmmmond v č. 27 
u Weisse, br. Sieber v č. 33 u vdovy 
Langové, br. Sitta v č. 279 u Ant[o-
nína] Frenzla; kníže Felix Schwar-
zenberg v č. 279 u Pavla Petersa; tři 
kabinetní kurýři: Springer, Renard, 
Rettick a hr[abě] Lobkovic v č. 27 
u Josefa Weisse;  hr[abě] Chottek, 
komoří a kraj[ský] komisař Hinisch 
s úřednictvem v č. 152 u V[áclava] 
Sekery, měst[ského] představené-
ho; kab[inetní] tajní oficiálové: Lux  
v č. 152 u Štupla, Pohl v č. 270 u Te-
jnila, Zimmermann v č. 37 u Langa; 
baronesa z Wekfeldů, dv[orní] dáma 
v č. 238 u Fr[antiška] Dlouhého.

Rusové: hr[abě] Adlsberk  
v č. 240 u Wolmanna, hr[abě] Me-
dem, rus[ký] sekr[etář] fr[ancouzské-
ho] vysl[anectví] v č. 263 u Fr. Kutta; 
dv[orní] r[ada] Kudriawský v č. 240  
u Wolmanna.

Prusové: Friedrich Wilhelm, 
kor[unní] princ pruský a adj[unkt] 
kr. Groeben  v 1. poschodí zám-
ku, tento v č. 10 u Fürtka.; baron 
von Brokkausen v č. 27 u Jos[efa] 
Weisse; arc[ivévoda] z Weimaru  
a arc[ivévodkyně] Marie Pavlovna  
v 2. poschodí zámku; bar. Benlwitz, 
adj[unkt] v č. 296 u Fr[antiška] La-
bora; t[ělesný] lékař Schwabe v č. 9  
u Lazara Halma.

20. září odjel František za střel-
by z hmoždířů, vyzvánění a dopro-
vázen jsa panstvem, jakož i množ-
stvím zvědavého lidu do Sobotky  
a pak dále k Jičínu a Hradci Králo-
vé.“

Zápis Václava Paříka
„Jubilejní vzpomínka na sjezd 3 

císařů v Mnichově Hradišti před 100 
léty.

Téměř celý měsíc září roku 
1833 bylo v našem malém ryze čes-
kém městečku velmi rušno. Město 
stalo se historickým místem sjezdu 
mocnářů Svaté aliance, kterého se 
zúčastnili: rakouský císař František 
I. s chotí Karolinou Augustou, ruský 
car Mikuláš, korunní princ Bedřich 
Vilém pruský, Karel Ludvík, velkové-
voda výmarský s chotí Marií Pavlov-
nou s celým sborem státníků (mezi 

nimi pověstný rakouský kancléř 
Metternich) a vysokých hodnostářů 
vojenských mimo družiny (dvorní 
dámy, těles[né] lékaře a služebnic-
tva), které měla každá korunovaná 
hlava s sebou. Účel schůzky, jak 
již název Svatá aliance vyjadřuje, 
byl rázu politického, jednáno bylo  
o zabezpečení míru v Evropě a po-
rady, které se zde konaly, setkaly 
se také plně s úspěchem. Aby však 
práce politická nebyla unavující, 
osvěžovalo se panstvo i jiným zane-

prázdněním a kratochvílemi, ve dne 
projížďkami a prohlídkami panství 
hradů a památek, na které jest zdej-
ší okolí velmi bohaté. Pořádány byly 
hony, vojenská cvičení a přehlídky 
vojsk. Večer pak konána v zámec-
kém domácím divadle divadelní 
představení, v kterém sehrána byla 
mimo jiných her dne 17. září 1833 
v českém jazyce původní veselohra 
„Čech a Němec“ sepsaná a řízená 
tehdejším režisérem Janem Nep[o-
mukem] Štěpánkem (* 1783 +1844). 

Poznámky
1) Svatá aliance bylo spojenectví tří 
států – Ruska, Rakouska a Pruska  
– vytvořené po porážce Napoleona 
v roce 1815, které mělo bránit v Ev-
ropě šíření liberálních a revolučních 
myšlenek. 
2) Alois Šimon (1885–1944) dlou-
holetý řídící učitel na Klášteře, 
kronikář, člen řady spolků, kulturní  
a osvětový pracovník. Od roku 1926 
do roku 1938 se podílel na vydávání 
vlastivědného sborníku „Od Ještěda 
k Troskám“, kde byl odpovědným 
redaktorem za Mnichovohradišťsko 
a autorem desítek odborných článků. 
K našemu tématu viz: Alois ŠIMON, 
Sněmování mocnářů v Mnich. Hradi-
šti v r. 1833, OJKT 8, 1930, s. 52.
3) Hostitelem byl hrabě Kristián  
z Valdštejna (1794–1858).
4) Klemens Václav Metternich 
(1773–1859), politik, diplomat. Dlou-
holetý rakouský ministr zahraničí  
a státní kancléř, jeden z hlavních ini-
ciátorů vzniku Svaté aliance.
5) Jedná se zřejmě o první předsta-
vení mnichovohradišťských ochotní-
ků. Autorem adaptace byl Jan Nepo-
muk Štěpánek.
6) Františka Mrázová v roce 1886 se-
psala vzpomínky na počátky ochot-
nického divadla v Mnichově Hradišti. 
V nich uvádí, že první představení se 
hrálo už roku 1826, tento údaj je ov-
šem dnes považován za nevěrohod-
ný. Františka Mrázová byla také vy-
hledávána jako vyhlášená kořenářka.
7) Jan Nepomuk Štěpánek (1783–
1844) byl významný český divadel-
ník, herec, režisér, dramatik a dra-
maturg Stavovského divadla, jedna 
z vůdčích osobností českého divadla 
první poloviny 19. století.
8) Josef Vojtěch Sedláček (1785–
1836), vlastenecký kněz, buditel, uči-
tel matematiky a fyziky v Plzni.
9) Josef Svoboda, vrchní hradišťské-
ho panství, pozdější hospodářský 
rada, jeden z hlavních organizátorů 
schůzky. Jeho dcera Antonie byla 
matkou Karla Mattuše.
10) P. František Xaverius Nigrin 
(1782–1843), v letech 1814–1842 
mnichovohradišťský děkan a vikář.

Hra se vzácným hostům líbila, zvlášť 
ruský car byl českým představením 
plně zaujat, neboť rozuměl českému 
slovu zcela dobře.

Zaznamenávám humornou 
událost, která se tehdy stala a byla 
uveřejněna v časopise Český svět 
roč. I 1904-1905 na straně 48 pod 
názvem Vytrhl bych času zub. 

Mnichovo Hradiště bylo v září 
1833 jevištěm humorné scény. Teh-
dy jednalo se o občerstvení Svaté 
aliance a car Mikuláš zavítal do 
českého městečka. Byl ubytován  
v zámku valdštýnském, kde též cí-
sař rakouský sídlil. K tabuli pozván 
i velkovévoda výmarský, který kaž-
dému, s kým se setkal, dvě otázky 
přednesl. Jedna zněla: „Co činil bys-
te, stav se potápěčem?“ Odpověď 
měla býti: „Potopil bych se v moře 
věčnosti.“ A druhá hádanka: „Co či-
nil byste, jsa zubním lékařem?“ Její 
rozluštění: „Vytrhl bych času zub.“ 
Když velkovévoda vedle cara usedl, 
ihned otázal se samovládce, co že 
by učinil, stav se potápěčem. Ale 
car, jenž znal obě hádanky kolující 
již za hranicemi, vzpomněl si ihned 
na hádanku následující a odpověděl  
k nemalému překvapení velkovévo-
dy: „Vytrhl bych času zub.“ Vzhle-
dem k politickému programu sjezdu 
a na tehdejší dobu byla odpověď 
ruského cara velmi vtipná, neboť ob-
čerstvením Svaté aliance na řadu let 
„vytrhnut času zub“. Sjezd korunova-
ných hlav jest zajímavým zjevem jak  
v českých dějinách, tak i v historii 
našeho města.“

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Vzácné hosty přijíždějící do Mnichova Hradiště vítala na okraji města slavobrána.



11ZÁŘÍ 2017 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Výzva městského muzea
Ve spolupráci s Vratislavem Šver-
mou z Veselé kompletujeme životo-
pisy československých hrdinů, kteří 
v období druhé světové války bojo-
vali za naši vlast a svobodu. Ke jmé-
nům, jako je Stanislav Karel Otta, 
Alois Juřic a Josef Kočí, bychom rádi 
přidali dalšího osud, a to člověka s 
iniciály F. Kys. (asi František Kyse-
la, Kysilka), který odešel do Polska 

bránit republiku 3. srpna 1939 spolu 
s Aloisem Juřicem. Neznáme jeho 
další osud. 

Prosíme všechny potomky v ro-
dině a vás, jenž jste jej snad znali, 
ozvěte se a pomozte v našem pátrá-
ní! Děkujeme.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Co se chystá v muzeu na podzim…
Během hlavní turistické sezóny, 
která už s prázdninami skončila, 
zaměřujeme naše akce  nejen na 
obyvatele města, ale také na turisty, 
kteří přijíždějí do Mnichova Hradiště 
a Českého ráje. Podzimní akce jsou 
ale věnovány hlavně Hradišťákům. 
Jak si můžete přečíst ve vedlejším 
článku, na měsíce září a říjen je 
připravena výstava o životě v našem 
městě v 70. a 80. letech. V pátek 
22. září pak v muzejním podvečeru 
zavzpomínáme na tehdejší módu, 
účesy, hudbu a také sladké dobroty. 

V sobotu 16. září se budeme 
opět účastnit sousedské slavnosti 
Zažít město jinak. Loňská úspěšná 

bramboračka se bude opakovat, při-
budou lívance a aktivity pro děti.  

V říjnu si budeme připomínat 
99. výročí od vzniku republiky. Mu-
zeum připravilo na 24. října besedu 
s historiky o osobnosti Josefa Düri-
cha, o jehož životě a díle si můžete 
přečíst v článku senátora Jaromí-
ra Jermáře výše. Akce proběhne  
v podvečerních hodinách v sále Klu-
bu a bude doplněna malou výstav-
kou o Josefu Dürichovi vytvořenou 
z materiálů z muzejních fondů. Na 
přelom října a listopadu je připrave-
na už tradiční procházka po hřbitově 
s názvem Významní zesnulí.

V listopadu připomene další pro 

Hradišťáky zajímavé výročí. V letoš-
ním roce uběhlo již 100 let od vydání 
díla Dějinné paměti okresu Mnicho-
vohradišťského, jehož autorem je 
významný český historik a vlastivěd-
ný pracovník Josef Vítězslav Šimák. 
Jeho jméno je více spojováno s Tur-
novem, ale kořeny má jeho rodina  
i v našem městě. Více se o osob-
nosti J. V. Šimáka dozvíte z úst 
osoby nejpovolanější, PhDr. Hany 
Kábové, Ph.D, pracovnice Ma-
sarykova ústavu Akademie věd 
ČR, autorky rozsáhlé monografie 
Josef Vítězslav Šimák: Jeho ži-
vot a dílo se zvláštním zřetelem  
k historické vlastivědě vydané v roce 

2013. I tato přednáška bude doplně-
na malou výstavkou.

Kromě výše uvedených akcí 
se budou pracovníci muzea podílet 
také na Dni architektury, přípravě  
a odhalení pamětních desek několi-
ka zdejším občanům či na odhalení 
a vysvěcení nového pomníčku vojá-
kům padlým ve válce roku 1866.

Běh roku dospěje k adventu  
a tradiční adventní a vánoční výsta-
vě. Pro letošní rok uvažujeme o více 
variantách, možná budeme mít pro 
návštěvníky zajímavé překvapení!

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

HISTORIE
Josef Dürich (1847 – 1927)

Josef Dürich, politik, dramatik a spi-
sovatel, se narodil 19. srpna 1847 ve 
mlýně v Borovici u Mnichova Hradiš-
tě. Pokřtěn byl následující den v kos-
tele sv. Vavřince v Mukařově. Jeho 
otec Josef byl synem měšťana Josef 
Düricha z Kuřivod čp. 50 a Kláry 
Kühnové, rovněž z Kuřivod. Příjmení 
Dürich je v matrikách psáno v podo-
bách Dyrych, Dirich, Dyrich. Teprve 
od 2. poloviny 19. století se ustálilo 
na Dürich.

Otec politika Düricha se ože-
nil 27. července 1841 s Kateřinou 
Kabešovou (1818 – 1891), dcerou 
Josefa Kabeše, sedláka ze Skalska 
u Mladé Boleslavi čp. 16 a Alžběty 
Mělnické z Kovánce  čp. 11. V té 
době vlastnil již mlýn v Borovici čp. 
13. Měli spolu pět dětí, z nichž pou-
ze Josef Dürich a jeho sestra Marie 
(1849 – 1936) se dožili dospělého 
věku. V roce 1860 se rodina pře-
stěhovala do Kláštera Hradiště nad 
Jizerou, kde zakoupila mlýn čp. 37. 
Josef Dürich studoval gymnázium  
v Mladé Boleslavi a v Praze. 

Když v roce 1865 jeho otec ze-
mřel ve věku 47 let na tuberkulózu, 
musel zanechat studií a věnovat 
se spolu s matkou klášterskému 
mlýnu a k němu patřícímu země-
dělskému hospodářství. Vzdělával 
se však dále soukromě. Měl nadá-
ní na jazyky, postupně ovládl mimo 
všech slovanských jazyků němčinu, 
francouzštinu a angličtinu. Ještě při 
studiu gymnázia se dokonale naučil 
latinu a řečtinu. Pozornost věnoval  
i studiu těsnopisu a své poznatky 
shrnul v „Pokuse o jednotný těsnopis 
slovanský“. V letech 1868 – 1869 se 
velice aktivně zapojil do organizací 
táborů lidu na Bezdězu, Valečově  
a Mužském. 

Dá se předpokládat, že Dü-
richova činnost na vlasteneckém 
poli byla ovlivněna jeho matkou. 
Ta pocházela z kraje, kde působilo 
mnoho významných národních budi-
telů, jakými byli Václav Krolmus, Jan 
Krouský, Karel Alois Vinařický a Jan 
Evangelista Konopas.

Josef Dürich si při správě mlý-
na a hospodářství našel čas i na 
literaturu a žurnalistiku. Psal básně 
do Světozoru i Květů, redigoval al-
manach Ruch a Slovanské listy. Je 
také autorem několika divadelních 
her. V Klášteře byl aktivním ochot-

níkem. Když v roce 1879 oslavoval 
mnichovohradišťský ochotnický spo-
lek Tyl výročí svého vzniku, sehrál 
Dürichovu hru „V nitru Blaníka“, kde i 
on sám účinkoval. Od této doby jeho 
literární činnost téměř končí a začíná 
se věnovat politice. 

Josef Dürich se 12. června 1880 
oženil s Marií Kabešovou (1859 – 
1897), dcerou sedláka Františka 
Kabeše ze Skalska čp. 16 a Anny 
Horákové z Nemyslovic čp. 7. I když 
jeho manželka měla stejné příjmení 
a pocházela ze stejného statku jako 
jeho matka, nebyly blízké příbuzné. 
Ze tří synů manželů Dürichových 
se dospělého věku dožil pouze nej-
starší Josef (1881 – 1945), pozdější 
mlynář v Krnsku. Z pěti dcer je nej-
známější Emanuela (1884 – 1973), 
jejímž manželem byl významný novi-
nář Karel Horký (1879 – 1965).

V roce 1882 byl Josef Dürich 
zvolen starostou bukovinské obce, 
která zahrnovala Horní a Dolní Bu-
kovinu, Klášter, Habr a Bílou Hlínu. 
Funkci starosty vykonával až do 

roku 1914, tedy 32 let. V obci patřil 
k zakladatelům hasičských sborů, 
jeho zásluhou byla zřízena obecní 
knihovna, péči věnoval výstavbě ko-
munikací i prvního vodovodu v Kláš-
teře. Byl také dlouholetým předse-
dou místní školní rady a zasloužil se 
o povznesení klášterského školství. 
Dlouho usiloval o vystavění nové 
školní budovy, snaha však z důvodu 
vypuknutí světové války v roce 1914 
nebyla úspěšná.

V letech 1883 – 1895 a 1906 
– 1919 byl Josef Dürich staros-
tou mnichovohradišťského okresu. 
Zajímavé je, že do této funkce ne-

byl po jeho odchodu do emigrace  
v roce 1915 nikdo zvolen a ani ho 
okresní zastupitelstvo neodvolalo. 
Za jeho působení byly vybudovány 
desítky kilometrů okresních silnic. 
Mezi další zásluhy patří i vznik mni-
chovohradišťského muzea, okresní 
knihovny a dalších institucí a budov 
v tehdy okresním Mnichově Hradišti. 
Dürich byl výrazným podporova-
telem spolků, zejména hasičských  
a sokolských. Také Národní jednotě 
severočeské, která pečovala o čes-
kou menšinu v poněmčeném pohra-
ničí, se dostávalo od Josefa Düricha 
dlouhodobě velké pomoci.

V roce 1884 se stal za staro-
českou stranu a mladoboleslavsko-
-jičínský obvod poslancem Říšské 
rady ve Vídni a byl jím až do roku 
1891. Po vzniku agrární strany se 
stává jejím členem, v roce 1907  
a opětovně v roce 1911 je za ni  
a za obvod Mnichovo Hradiště, Bělá 
pod Bezdězem, Český Dub a Turnov 
zvolen opět poslancem Říšské rady. 
Zde se snažil o povznesení české-
ho školství, pomáhal i silné české 
menšině ve Vídni. Patřil k předním 
poslancům agrární strany, například 
při obstrukci jejich poslanců v roce 
1909 vystoupil s projevem v délce 

Svoji činnost v emigraci a svůj 
pohled na zahraniční odboj popsal 
v knize „V českých službách“, která 
byla vydána v roce 1921. Dožíval  
v ústraní ve mlýně v Klášteře Hradi-
šti nad Jizerou, kde o něj pečovala 
jeho sestra Marie. Ještě se však 
dožil určité satisfakce. Na rodném 
mlýně v Borovici mu byla odhalena 
pamětní deska, v roce 1924 byl při-
jat prezidentem Masarykem a krát-
ce poté mu byla udělena revoluční 
medaile, přiznána činnost legionáře  
a znovu udělena funkce místopřed-
sedy Československé národní rady 
za I. světové války. Byl mu také 
přidělen doživotní důchod ve výši 
tehdejšího poslaneckého platu –  
5 000 korun. 

Josef Dürich zemřel 12. ledna 
1927 v Klášteře Hradišti nad Jizerou 
ve věku téměř 80 let. První sou-
strastný telegram přišel od předsedy 
vlády Antonína Švehly a z prezident-
ské kanceláře. Zemřelému byla sňa-
ta posmrtná maska a uspořádán po-
hřeb s vojenskými poctami generála. 
Pohřbu 15. ledna se účastnili ministři 
vlády, generalita armády, stovky le-
gionářů, sokolů, vojáků a zástupců 
dalších různých spolků. Přítomny 
byly tisíce lidí z širokého okolí. Mezi 
věnci nechyběl ani ten od prezidenta 
T. G. Masaryka. 

Ačkoliv s některými postoji Jo-
sefa Düricha nemusíme souhlasit, 
zaslouží si určitě ocenění za svoji 
celoživotní činnost. Díky ní se za-
řadil mezi význačné osobnosti na-
šeho regionu. Život Josefa Düricha 
připomněla nedávno kniha „Vítěz, 
který prohrál“. Vydal ji v roce 2009 
vlastním nákladem jeho pravnuk Jiří 
Dürich. Letošní 170. výročí narození 
a 90. výročí úmrtí Josefa Düricha 
bude připomenuto také konferencí o 
jeho životě 24. října v Mnichově Hra-
dišti. Organizuje ji místní muzeum.   

Každoročně, při výročí vzniku 
Československa 28. října, uctívají 
jeho památku také zástupci Obec-
ního úřadu v Klášteře Hradišti nad 
Jizerou, místních spolků a občanů 
položením kytice na jeho hrob. Pří-
tomni bývají i jeho potomci a zástup-
ci Československé obce legionář-
ské. Josef Dürich si zaslouží, aby 
nebyl zapomenut.

Jaromír Jermář

sedm hodin a pronesl ho v češtině, 
němčině, polštině, ruštině a chorvat-
štině. 

Po vypuknutí I. světové války, 
za podpory Antonína Švehly a Karla 
Kramáře, odjel Josef Dürich začát-
kem roku 1915 přes Švýcarsko do 
Francie a zapojil se do boje za ná-
rodní samostatnost. Po Dürichově 
emigraci byla postižena jeho rodina. 
Syn Josef byl v Krnsku policejně 
sledován, dcera Věra byla zatčena  
a vězněna ve Vídni. Dürichův maje-
tek v Klášteře byl rakouskými úřady 
zabaven. Po ustavení Českosloven-
ské národní rady v Paříži byl zvolen 
jejím prvním místopředsedou (před-
sedou byl T. G. Masaryk a druhým 
místopředsedou M. R. Štefánik). 
Protože měl Dürich dobré vztahy  
s předními činiteli carského Ruska, 
byl tam v létě 1916 vyslán k navázá-
ní širší spolupráce se zdejšími čes-
koslovenskými spolky a aby získával 
zajatce do československých legií. 
Na rozdíl od Masaryka, Beneše  
i Štefánika, kteří již v této době usi-

lovali o republikánskou formu samo-
statného státu, měl Dürich předsta-
vu o království, v jehož čele by byl 
někdo z ruského vládnoucího rodu. 
Jednalo se o podobnou vizi Kramá-
řovy jakési konfederace – slovanské 
říše pod vedením ruského cara. Prá-
vě v tom se dostal do sporu nejen  
s pařížskou Československou ná-
rodní radou, ale i některými krajan-
skými spolky v Rusku. Z Čsl. národ-
ní rady byl vyloučen a po pádu cara 
ztratil podporu i v Rusku. Do konce 
války prožil ještě mnoho útrap a do 
vlasti se vrátil téměř zapomenut  
6. ledna 1919. 

Dürichův mlýn v Klášteře. Pohřbu Josefa Düricha se zúčastnily tisíce lidí.

Jak se žilo v 70. a 80. letech
Městské muzeum zve na retro vý-
stavu Hradiště a Hradišťáci v 70.  
a 80. letech. Na výstavě bude k 
shlédnutí přes tisíc fotografií zachy-
cujících slasti i strasti života v našem 
městě před 40 lety. Kultura, sport, 
společenské akce, tehdejší podoba  
a výstavba města, ale samozřejmě 
i politika a agitace. Expozici doplní 
předměty každodenní potřeby, které 

připomenou a navodí dobovou at-
mosféru. Výstava bude k vidění od 
7. září. Dne 22. září se v rámci vý-
stavy uskuteční od 17 hodin muzejní 
retro podvečer. Těšit se můžete na 
stylovou módní přehlídku, dobové 
kadeřnictví i zákusky z Cukrárny 
Za rohem, na které už jste možná 
dávno zapomněli. Přijďte se pobavit  
a zavzpomínat! (mih)
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Přijmeme: 
Kuchař - ka 
Servírka/číšník 
Pomocná síla 

INZERCE

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 8/2017, náklad 3500 ks, vychází 31. srpna 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 inzero-
vat, a oslovit tak každý měsíc 
3500 domácností? Vaši inzer-
ci uvítáme. Stačí si připravit 
inzertní podklad a oslovit 
Ing. Danu Stránskou (dana.
stranska@mnhradiste.cz). 
Konkrétní ceník i podmínky 
inzerování naleznete v sekci 
Kamelot na webu města. Při 
navázání dlouhodobé spolu-
práce je možné uplatnit slevu. 
Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v sou-
čtu překročit dvě celé strany a 
inzerenti, kteří se přihlásí jako 
první, mají přednost. Takže 
raději neváhejte! 

Pro inzerenty

INZERCE

rychlé založení nebo převze� účetnictví od jakéhokoliv subjektu,
zpracování účetních dokladů a kompletní vedení účetnictví,
vyřízení daňových povinnos� včetně řešení op�malizace,
zpracování mezd Vašich pracovníků a povinné výkaznictví,
konzultace v oblas� účetního, daňového i pracovního práva,
zavedení účetního systému přímo ve Vaší společnos� včetně 
zaškolení účetní, asistence při správě EET a další doplňkové služby.
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HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?
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Promo kód: Kamelot Hradiště
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Promo kód: Zpravodaj Bakovsko

Promo kód: Bousovák
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 
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Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.
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Promo kód: Boleslavan 
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 
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Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.
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OBRAZEM

ANNENSKÁ POUŤ 2017

Foto: 5x Filip Procházka


