
TANCIBUDEK
Neuvěřitelný příběh rodáka 
z Kláštera a jednoho z nej-
lepších světových hobojistů 
v jedné osobě v první části 
nového seriálu.
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ROČENKA
Investiční akce, společen-
ské události, zajímavé po-
činy. Jaký byl rok 2017? 
Připomeňte si jej v naší 
ročence.

str. 2-3

 LEDEN 2018

ADVENT
Mezi první adventní ne-
dělí a Třemi králi potěšilo 
Hradišťáky na šest desítek 
akcí. Připomínáme si je  
v objemné fotogalerii.
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INTERNET TELEVIZE TELEFON

Celý svět u Vás doma!

Ještě rychlejší internet
Široká nabídka TV programů
Volání Vás začne bavit

INZERCE

Nad letošním rokem se bude 
klenout sté výročí republiky
A jsme opět na začátku. Nový rok 
s sebou přináší nový začátek, nové 
výzvy, nové možnosti být lepší a já 
jen doufám, že tyto příležitosti všich-
ni využijeme jak nejlépe jen budeme 
umět. Ať je pro nás nový rok inspira-
tivní, radostný a plný dobrých zpráv.

Necháváme za sebou rok 2017. 
Rok bohatý na události, během kte-
rého se třeba po více než polovině 
století dočkala nového kabátu naše 
radnice, probudil k životu lesopark 
nebo vybudoval vodovod do míst-
ních částí Lhotice a Dobrá Voda. Já 
osobně budu mít tento rok spojený 
se zážitkem z LIAZek vystavených 
před radnicí o zářijové sousedské 
slavnosti a s nadšenými rozhovory 
o možné podobě muzea LIAZu, ale 
také s vleklými peripetiemi, jejichž 
středobodem byla přiznaná, zrušená 
a opět přiznaná dotace na rekon-
strukci atletického areálu u Základní 
školy Studentská, která nás pěkně 
potrápila. Nejen o velkých investi-
cích, ale také o kulturních akcích či 
společenském dění se můžete do-
číst v ročence na následujících stra-

nách tohoto vydání Kamelotu.
Vstupujeme do čtvrtého a po-

sledního roku, kdy o Mnichově Hra-
dišti bude rozhodovat současné za-
stupitelstvo. Zatímco v prvním roce 
správy města jsme se s kolegy ze 
zastupitelstva spíše učili, jak město 
funguje, a v druhém roce připravo-
vali projekty, ve třetím roce našeho 
mandátu jsme začali naše plány pro-
měňovat v realitu a v letošním roce 
v tom hodláme pokračovat. Zatímco 
píšu tento úvodník, mám před sebou 
seznam investic na letošní rok, kte-
rému vévodí rozšíření mateřské ško-
ly v Jaselské ulici, jejíž nový pavilon 
by se měl začít stavět na jaře, již 
zmíněná rekonstrukce hřiště u 2. ZŠ  
nebo výstavba komunitního centra v 
Mírové ulici. Nad to hodláme opravit 
minimálně tři kilometry chodníků! 
O tom ale více v únorovém vydání 
Kamelotu.

Nad celým rokem se bude 
klenout téma 100. výročí vzniku 
Československé republiky, které 
připomeneme nejen na podzim, ale 
také květnovou bojovou ukázkou ke 

Dni vítězství, vydáním pamětí rodiny 
Toušovy zachycující život v našem 
městě od konce 19. do poloviny 20 
.století z pohledu tří generací toho-
to rodu, vydáním pamětní medaile  
a dalšími počiny. Naším cílem je při-
pomenout významné události uply-
nulých sta let a jejich prostřednictvím 
reflektovat také současné dění.

Přestože dnes se opět hojně 
hovoří o pojmech, jako je patriotis-
mus a národní hrdost, rádi bychom 
oslavami rozprostřenými do celého 
roku připomněli, že být hrdí na to, že 
jsme Češi, neznamená negativně se 
vymezovat vůči všem, kteří nejsou 
„naši“. To totiž opravdu není v duchu 
masarykovských tradic. Stejně jako 
ignorování faktů a argumentů, které 
jsou stále častěji překřikovány. De-
mokracie tak nějak dostává na frak 
a já jen doufám, že během oslav, 
ale třeba i během lednových voleb, 
ukážeme, že zásady formulované 
Masarykem v nás stále žijí.

Váš Ondřej Lochman, 
starosta města

Děti dětem a infocentrum plné dárků
Když se blížil čas Vánoc a spolu  
s ním i doba obdarovávání, připra-
vovali jsme balíčky pro své nejbližší  
a těšili se na klidné chvíle strávené  
s rodinou. Ne každý má ale tohle 
štěstí – ne každý má rodinu, ne 
každý může být obdarován. Proto 
se nám moc zalíbila akce Krabice 
od bot, v rámci které lidé chystali 
menší či větší pozornosti pro děti  
z dětských domovů a ze sociálně 
slabších rodin. 

Sára Šebková, žákyně 7. A, kte-
rá naši třídu do akce zapojila, říká: 
„Když jsem viděla leták Infocentra, 
věděla jsem, že se chci zapojit. Pře-
mýšlela jsem, jak se podílet více než 
jedním dárkem, a napadlo mě oslovit 
celou naši třídu. Jsem ráda, že se to 

povedlo.“ 
A tak jsme se tedy domluvili, shro-
máždili nemalé množství dárečků 
a vyrazili do Klubu. Když jsme pak 
na vlastní oči viděli, kolik vánočně 
zabalených krabic se ve sběrné 
místnosti ukrývá, byl to prima pocit. 

Z toho, že to funguje, z toho, že ne-
jsme lhostejní, z toho, že jsme tře-
ba alespoň  trošku vylepšili Vánoce  
i zcela neznámým lidem.

Třída 7. A, 
Základní škola Studentská
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DO BAZÉNU!
Stalo se již zvykem, že radnice 
každé Vánoce připraví pro Hra-
dišťáky nějakou novinku, kterou 
prezentuje jako vánoční dárek ob-
čanům. O Vánocích v roce 2016 to 
byly výlety bezplatným autobusem 
do mladoboleslavského krytého 
bazénu.

Radnice touto nabídkou re-
agovala na poptávku po bazénu 
přímo ve městě, který z ekonomic-
kých důvodů, alespoň v nejbližších 
letech, stavět nelze. Speciální linka 
začala jezdit hned po Novém roce. 
Od ledna do března se uskutečnilo 
deset takových výletů, kterých se 
účastnilo stabilně kolem dvaceti 

lidí, poslední cesta přilákala 35 
osob. Většinu z těchto cestujících 
tvořili senioři, postupně rostlo i za-
stoupení rodin s dětmi. Přes léto 
byla pauza, ale na podzim začal 
autobus jezdit znovu, a v říjnu, 
listopadu a prosinci se tak zájemci 
mohli vykoupat celkem šestkrát. 
Celou „plaveckou sezónu“ radnice 
a účastníci vyhodnotili kladně. 

Služba, která je výhodná hlav-
ně pro ty, kteří nemají či nemohou 
řídit auto, se osvědčila. A tak ji 
město zajišťuje i v roce 2018. Kdy 
můžete do bazénu vyrazit v prv-
ních třech měsících nového roku, 
se dočtete na straně čtyři.

LEDEN

V APLIKACI LEPŠÍ MÍSTO SE OBJEVILY PRVNÍ TIPY
tencím nedokázala, pokud to bylo 
možné, nasměrovala však ohlašo-
vatele na kompetentní místa či sama 
na problém upozornila odpovědnou 
instituci.

Některé tipy však zůstaly před 
koncem roku v řešení, například 
otravný zápach z kanalizace v ulici 
Na Kamenci konzultovaný se spo-
lečností Vodovody a kanalizace Mla-
dá Boleslav, vybudování zpevněné 
štěrkové cesty před kaplí sv. Anny 
nebo třeba lepší propojení čtvrti Sa-
labka s Lidlem.

V listopadu uspořádalo město 
pod patronací Lepšího místa anketu, 
v níž místní vybírali z osmi projektů, 
které postoupily do užšího výběru 
(původně jich bylo přihlášeno 42) 
jeden, který bude realizován z daru 
společnosti Kofola. Z darovaných 
peněz bude vybudována venkovní 
posilovna v areálu bývalého letního 
kina.

„Věřím, že se nám podaří prvky 
instalovat do června příštího roku – 
samozřejmě v závislosti na průběhu 
povolovacích řízení. Navrhnu zastu-
pitelům, abychom z rozpočtu města 
přidali stejnou částku, jako na reali-
zaci věnovala Kofola, tedy 150 tisíc,” 

říká starosta Ondřej Lochman.
„Z vítězství venkovní posilovny 

máme velikou radost celá rodina! 
Těším se, až si na posilovacích 
strojích zacvičím. Snad mě to ko-
nečně nakopne k pravidelnému 
pohybu, abych si zpevnila tělo. A 
děti to snad také nakopne k tomu, 
aby venku trávily více času,” rea-
govala Marcela Havlíková Vagas-
ká, která nápad do výzvy přihlásila. 

„Hlasování trvalo patnáct dní, 
poměrně brzy však bylo jasné, že 
půjde o souboj posilovny a zútul-
nění dětského zdravotního stře-
diska, ostatní nápady měly menší 
podporu,” shrnuje Hana Kružíková 
z Lepšího místa. Zkrášlení loka-
lity pod zámkem, které obsadilo 
pomyslný bronzový stupínek, zís-
kalo nakonec téměř o polovinu 
hlasů méně než vítěz. Na dalších 
místech skončila obnova schodů 
k zámecké zdi, cvičební prvky pro 
seniory, vybudování psího hřiště 
či květinové louky na sídlišti a re-
kultivace parčíku ve Šlikově ulici. 
Všechny dosud neúspěšné pro-
jekty považuje radnice za zajímavé 
a postupně bude usilovat o jejich 
realizaci.

Hned na začátku roku se město 
zapojilo do projektu Lepší místo, 
který umožňuje občanům prostřed-
nictvím aplikace pro chytré mobilní 
telefony i přes webové rozhraní 
upozorňovat radnici na nedostat-
ky ve veřejném prostoru. Během 
roku tuto možnost využily desítky 
občanů, kteří poukázali na zhruba 
stovku problémů či možností, jak 
žití v Mnichově Hradišti zlepšit.  
A v závěru roku Lepší místo do-
konce přispělo k realizaci zajíma-
vého projektu.

Městským úřadem bylo  
v roce 2017 „vyřešeno“ celkem 73 
z 93 otázek. Šlo například o opra-
vu nefunkčních lamp pouličního 
osvětlení, černé skládky, které byly 
obratem zlikvidovány, odstranění 
padlých či nebezpečných stromů, 
opravy městského mobiliáře,  oře-
zání větví zasahujících do elektric-
kého vedení, opravu propadajícího 
se chodníku i nasměrování pozor-
nosti městské policie na konkrétní 
místa, kde dochází k opakované-
mu porušování pravidel silničního 
provozu. V některých případech 
radnice vyřešení problému ga-
rantovat kvůli omezeným kompe-
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STOPA, STOPA...
ÚNOR

Milovníci běžkování si v letošním 
roce přišli na své. Protože po ně-
kolika na sníh vpravdě hubených 
letech konečně začátkem roku při-
šla bílá nadílka, pánové z topenář-
ské a instalatérské firmy Ryhoterm 
městu nabídli, že připraví v lokalitě 
za zámkem běžkařskou dráhu.  
A tak se na pětikilometrovém úse-

ku mezi parkovištěm u zámku, Káčo-
vem, Hoškovicemi a Hněvousicemi 

jezdilo několik týdnů nejen za dne, 
ale s čelovkami také po setmění. 

Sportovci nešetřili slovy chvá-
ly, myslivci však důrazně upozor-
ňovali na rušení divokých zvířat, 
pro které je pohyb běžkařů zejmé-
na v noci zdrojem stresu. To může 
v kombinaci s nedostatkem potravy 
ohrožovat zvířata na životě.

CENY MĚSTA PODRUHÉ
ÚNOR

Ve druhém roce předávání Ceny 
města Mnichovo Hradiště, které 
proběhlo 4. února 2017, udělili 
zastupitelé dvě ceny za celoživotní 
přínos. In memoriam se oceně-
ní své badatelské práce dočkala 
dlouholetá archivářka Helena Prů-
šková, druhou cenu získali man-
želé Hejlovi, kteří jsou již 30 let 
ústředními postavami pěveckého 
sboru Zvonky.

SETKÁNÍ S VEDENÍM KOFOLY
Lidé žijící v okolí výrobního zá-
vodu společnosti Kofola si na 
hlučný provoz stěžují již řadu let. 
Navzdory mnohým slibům se si-
tuace v praxi nikam neposouvala. 
Do čela mnichovohradišťského 
závodu se však ve chvíli, kdy ob-
čané začali firmě vyrábějící ná-
poje hrozit soudem a hygienická 
stanice omezením činnosti, dostal 
jako nový ředitel Karel Teichmann, 
jehož prioritou se stalo vyřešení 
vleklých problémů a navázání ko-
rektních vztahů s městem. A tak se 
v dubnu uskutečnilo první veřejné 
setkání zástupců Kofoly, města a 
veřejnosti, a to přímo v závodě na 
Černé silnici, v rámci kterého byly 
představeny kroky, které by měly 
postupně vést k eliminaci nadměr-
né hlučnosti areálu.

Na základě místního šetření a 
měření zdrojů hluku bylo zjištěno, 

že dominantním zdrojem hlučnosti 
jsou dvě chladicí věže a trafosta-
nice, jejichž přesun dál od bytové 
zástavby začala Kofola  v létě při-
pravovat. V září byl rovněž upraven 
dopravní režim, který omezil hluk 
produkovaný kamionovou dopra-
vou mířící do i ze závodu. Krajská 
hygienická stanice povolila časově 
omezený provoz dvou chladících 
zařízení a vzduchotechnického 
zařízení trafostanice.

Do konce listopadu byla do 
závodu dodána nová chladicí jed-
notka, objednána protihluková vra-
ta trafostanice, probíhala instalace 
potrubí pro chladící okruhy mezi 
chladičem a novou kompresorovou 
stanicí a byla dokončena výstavba 
tlakového potrubí mezi kompreso-
rovou stanicí a linkami. Práce tak 
před koncem roku pokračovaly dle 
domluveného harmonogramu. 

DUBEN

SVÁTEK UCTILY DESÍTKY VLAJEK
Iniciativa se promítla také do 

účasti na připomínce v parku u ná-
draží. Přestože účast se počítala 
opět na desítky, pravidelní účastní-
ci si pochvalovali, že byla nejvyšší 
za řadu let.

Na letošní říjen radnice chystá 
velkou připomínku vzniku Česko-
slovenska. Oslavami 100. výročí 
významného jubilea však bude 
prodchnut celý rok.

Od října 2016, kdy byla ve městě 
poprvé vyhlášena akce Vlajka pro 
republiku, do května 2017 rozdal 
městský úřad na 150 státních 
vlajek, a to buď zcela zdarma, 
nebo za pořizovací náklady. Měs-
to tak v květnových dnech, kdy si 
Česká republika připomíná výročí 
osvobození, zdobily vlajky nejen 
na úřadech a školách, ale na celé 
řadě soukromých objektů.

KVĚTEN

OBROVSKÝ ZÁJEM O JARO HERECKÝCH OSOBNOSTÍ

prodej vstupenek bude zahájen  
v únoru.

V květnu a červnu dostali divadel-
ní diváci možnost být na vlastní 
oči svědky hereckého mistrovství 
Stanislava Zindulky, Ivy Janžurové 
a Simony Stašové. Ve výrazných 
rolích je představil Klub Mnichovo 
Hradiště v rámci zbrusu nové pře-
hlídky Jaro hereckých osobností, 
která se setkala s nadšeným při-
jetím. Na tři stovky diváků si užily 
tři v Praze věčně vyprodaná před-
stavení, a Klubu tak vyšla sázka 
na velká jména českého divadla. 
Vedle abonentního cyklu tak byl 
položen základ nové tradice.

Na letošní jarní část sezóny 
má Klub předjednané další hvěz-
dy. Potvrzené je například atraktiv-
ní představení Shylock s Milanem 
Kňažkem oceněné Thálií za nej-
lepší mužský herecký výkon roku 
2016. Následovat bude titul s Pav-

KVĚTEN

lou Tomicovou a rozjednané je také 
hostování Boleslava Polívky. Před-

PLOVÁRNA
ČERVEN

Ještě než začaly letní prázdniny, 
byla definitivně dokončena pláž 
Na Kamínkách u mostu přes Ji-
zeru cestou na Klášter.

 Originální dřevěná plata  
a mola navržená studenty archi-
tektury z ČVUT doplnily lavičky 
a stoly, u ohniště se objevilo 
posezení z klád a do areálu byl 
rovněž nainstalován první ven-
kovní gril. Jelikož jeho provoz se 
během sezóny osvědčil a gril se 
ani nestal terčem vandalů, zva-
žuje město instalaci dalších grilů 
před novou sezónou. 

Korunu všemu dala dobro-
volnická brigáda čítající tři desít-
ky lidí včetně dětí, kteří dřevěné 
prvky natřeli a vysypali pláž no-
vým pískem. V červnu se areál 
stal dějištěm hojně navštíveného 
festivalu Restaurant Day.

DĚTSKÝ DEN POTĚŠIL 450 DĚTÍ
Skutečně mohutnou účast měl 
červnový Dětský den, který se již 
potřetí uskutečnil pod taktovkou 
Mnichovohradišťského sportovní-
ho klubu a spolku Žijeme pro Hra-
diště v areálu MSK. Jen dětí se jej 
zúčastnilo kolem 450! 

Děti dostal do varu Krejčík 
Honza (jeden z mnoha důkazů 

na snímku dole), atraktivní novin-
kou byly služby karikaturisty nebo 
ukázka práce škodováckého ha-
sicího robota a díky zapojení řady 
místních spolků a sportovních od-
dílů se vrátila již osvědčená stano-
viště – obří bublifuk, pingpongový 
robot, loutkové divadlo Štěpána 
Tučka a mnohá další lákadla.

ČERVEN

KLUZIŠTĚ
Po letech měli děti i dospělí ve 
městě zase kde bruslit. Město 
na osvětleném hřišti za školou 
na náměstí nechalo nastříkat 
ledovou plochu, a tak se díky 
mrazivému počasí mohli bruslaři 
tři týdny denně od 16 do 19 hodin 
a o víkendu od 9 do 19 hodin pro-
hánět na svých „želízkách“. Udr-
žovat led v dobrém stavu nebylo 
bez chlazení jednoduché – ujali 
se toho pracovníci firmy Saturn. 
Díky kluzišti se rozšířila nabíd-
ka volnočasového vyžití pro děti 
a mládež, nápad navíc vzešel 
právě z jejich řad. Pokud vyjde 
počasí bude se bruslit i letos.

LEDEN
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ZAKLETÁ DOTACE NA HŘIŠTĚ OPĚT PŘIKLEPNUTA!
LISTOPAD

Nové sportovní hřiště v areálu  
2. základní školy nakonec nejspíš 
přece jen už brzy vyroste a stane 
se důstojnou náhradou za vyslou-
žilý areál z 50. let. Ministerstvo 
školství totiž Mnichovu Hradišti 
opět potvrdilo dotaci, kterou vede-
ní města považovalo za ztracenou. 
Ale zpět na začátek.

O peníze na kompletní pře-
stavbu a modernizaci hřiště žádalo 
město dvakrát neúspěšně. Potřetí, 
letos v březnu, se však na Mnicho-
vo Hradiště usmálo štěstí a projekt 
počítající s areálem sestávajícím  
z oválu s umělým povrchem, více-
účelového hřiště, hřiště se systé-
mem automatického zavlažovaní 

travnatého povrchu a sektory pro 
skok daleký, vysoký, hod do dálky 
a vrh koulí, byl navzdory konkuren-
ci čítající 1200 projektů podpořen. 
Radost však netrvala dlouho. Na 
ministerstvu školství a v sídle Fotba-
lové asociace ČR v květnu podnikla 
policie razii kvůli pochybnému roz-
dělování dotačních peněz a násled-
ně došlo k plošnému zrušení všech 
přidělených dotací.

Proti postupu ministerstva se 
město ohradilo. „Kdybychom věc 
nechali jen tak, vypadali bychom 
jako usvědčení lumpové. Navíc za 
tou naší přislíbenou dotací bylo tolik 
práce a úspěch v dotačním řízení 
byl pro nás na radnici tak velkým 

zdrojem radosti, že protest byl 
přirozený,“ připomíná Ondřej Lo-
chman.

Každopádně město o dotaci 
přes všechny protesty přišlo. V létě 
proto připravilo a podalo žádost 
novou... A znovu uspělo! Věříme, 
že tentokrát to už bude rozhod-
nutí ministerstva školství konečné  
a hřiště se podaří v provní polovině 
roku 2018 zrekonstruovat. 

V součtu se jedná o patnácti-
milionovou investici, přičemž z mi-
nisterstva činí osm milionů, dalších 
500 tisíc korun poskytne Středo-
český kraj a zbytek zaplatí město. 
Sportoviště bude k dispozici jak 
školám, tak veřejnosti. 

GENERÁLNÍ VÝMĚNA TOPENÍ NA ZŠ STUDENTSKÁ
Je běžnou praxí, že se ve školních 
budovách přes léto provádějí úpra-
vy a práce, které by během škol-
ního roku mohly omezovat běžný 
chod školy. Na Základní škole 
Studentská se však se začátkem 
letních prázdnin rozběhla kom-
pletní výměna otopné soustavy, 
kterou se současné zastupitelstvo 
rozhodlo dále neodsouvat směrem 
do budoucnosti.

Praskání potrubí, k němuž  
v posledních letech ve škole do-
cházelo, naznačovalo, že životnost 
zdejšího systému vytápění končí. 
Před koncem školního roku tak 
bylo rozhodnuto o kompletní výmě-
ně otopné soustavy z roku 1952. 

Ta se však ukázala jako rozhodně 
ne právě jednoduchá. Firma měla 
na práce totiž místo obvykle nutných 
pěti měsíců k dispozici pouze dva.

Staré topné kanály byly vyhod-
noceny jako nevhodné pro uložení 
nových rozvodů, a tak byly nové 
trubky vedeny po stěnách i pod stro-
py. Hlavní část prací, tedy natažení 
nových rozvodů a výměna radiátorů, 
se během prázdninových měsíců 
podařilo zvládnout, dělníci se však 
ve školních zdech pohybovali i po 
začátku školního roku. Zbývalo po-
mocí falešných stěn a podhledů za-
krýt potrubí a pak to nejdůležitější – 
dobudovat nově vybavenou kotelnu.

Situaci však zkomplikovalo ne-

ČERVENEC

čekaně chladné počasí v polovině 
září, kvůli kterému bylo třeba začít 
topit ještě přes 1. říjnem, což je ob-
vykle datum, kdy se vytápění spou-
ští. To ovšem nebylo možné. Situaci 
zachraňovaly přímotopy zapůjčené  
z Bakova nad Jizerou i od jednot-
livců. Realizátor zakázky nakonec 
projevil značnou flexibilitu a novou 
soustavu zaběhl v rekordním čase, 
komplikace si vyžádaly značné po-
chopení od učitelů i žáků. Ve škole 
se začalo topit první říjnový týden. 
Bohužel dílčí problémy se stále řeší. 
Ještě během ledna se „vychytávají“ 
problematická místa.

Nákladnou investici mohlo měs-
to realizovat díky EPC, zajímavé 

technologii, jejímž základem je po-
kročilá správa systému vytápění. 
Za tu je zodpovědná firma, která 
majiteli objektu garantuje určité 
náklady na vytápění a sama vydě-
lává na rozdílu mezi těmito nákla-
dy a skutečnými náklady. Zkrátka, 
čím lépe hospodaří, tím více vydě-
lá. V Mnichově Hradišti bude tato 
technologie postupně zaváděna 
do celkem 13 objektů včetně dal-
ších základních i mateřských škol, 
městského úřadu či sportovní haly 
Bios.

V Mnichově Hradišti tuto služ-
bu zajišťuje firma EVČ s.r.o. z Par-
dubic, která přišla s nejzajímavější 
nabídkou.

HASIČÁRNA OPĚT SLOUŽÍ

ská zbrojnice prošla kompletní 
rekonstrukcí, která zahrnovala 
vybudování nových stropů a pod-
lah včetně zateplení, vybudování 
sociálního zařízení včetně nových 
rozvodů, výměnu oken a dveří, 
dále vnitřní štukové omítky, obkla-
dy a dlažbu a opravu vnější fasády. 
Následně byl interiér vybaven ná-
bytkem i kamny.

Slavnostní otevření se usku-
tečnilo v září, na letošní rok se 
plánuje výstavba dřevěného pří-
střešku vedle hasičské zbrojnice.

Obce, jejichž obyvatelé se nemají 
kde scházet, obvykle nepořádají 
tolik akcí a nenabízejí tolik mož-
ností společenského vyžití jako 
obce, kde mají vlastní hospodu, 
klubovnu či společenský sál.  
A to je důvod, proč městský úřad 
podporuje vznik takových objektů 
v místních částech. Během roku 
město investovalo 300 tisíc do klu-
bu Sychrovák, v září se vlastního 
společenského centra obce dočka-
ly Hoškovice.

Někdejší hoškovická hasič-

ZÁŘÍ

SOUSEDSKÁ SLAVNOST:  HROMADA LIDÍ A LIAZEK
ZÁŘÍ

Už potřetí ožilo Mnichovo Hradiště 
v září sousedskou slavností Zažít 
Hradiště jinak a úspěch minulých 
dvou ročníků sem přilákal ještě 
více přespolních. Tentokrát se 
slavnost, v rámci které představují 
sebe, svou činnost i výsledky své 
práce nejen hradišťské spolky, ale 
také podnikatelé, instituce či ak-
tivní jednotlivci, odehrávala nejen 
na náměstí a v ulici ke kostelu, ale  
i na prostranství před radnicí, kde 
tentokrát probíhala výstava ná-
kladních vozů značky Liaz. A prá-
vě v rámci výstavy se začala rodit 
iniciativa, která má za cíl založit  
v Hradišti stálé muzeum Liaz.

TABULKY PŘIPOMÍNAJÍ OSOBNOSTI
Celkem o dvou desítkách jmen vý-
znamných rodáků a dalších obyva-
tel Mnichova Hradiště rokovali čle-
nové muzejní a letopisecké komise 
rady města poté, co se rozhodli 
připomenout jejich osudy a dílo 
formou pamětních tabulek umís-
těných na domy, ve kterých žili. 
Prvních sedm bylo díky souhlasu 
majitelů jednotlivých objektů insta-
lováno v říjnu, krátce před státním 
svátkem 28. října.

První série mosazných tabu-
lek připomíná Jana Herolda, Jose-
fa Herinka, Josefa Hrona, Františ-
ka Mendíka, Václava Jana Sekeru, 
Jiřího Tancibudka a Bedřicha Že-
níška. Umísťování tabulek bude 
pokračovat také v letošním roce.

Zájemci na internetových 
stránkách města najdou mapku 
s dosud rozmístěnými tabulkami 
i články věnované jednotlivým 
osobnostem, které připomínají.

ŘÍJEN

CHODNÍKY
Opravy chodníků a zvyšování 
bezpečnosti chodců probíhaly 
ve městě od jara až do podzi-
mu. Úpravy proběhly například 
v ulicích Sadová a Průběžná, 
kde byly staré betonové dlaždice 
nahrazeny novými, vyřešen byl  
do té doby problematický přístup 
pěších ze sídliště Na Salabce, 
Nezvalovy a Sukovy ulice do uli-
ce Na Kamenci, v Jiráskově ulici 
byl nedaleko úřadu práce koneč-
ně vybudován přechod, který do-
sud v celém úseku mezi čerpací 
stanicí KM Prona a železničním 
přejezdem chyběl.

Investice město neplatilo 
pouze ze svého, v součtu 180 
tisíc získalo od Škody Auto.

CELÝ ROK

VÝROČÍ
Dva koncerty, přátelské fotbalové 
utkání, „mezinárodní“ rozcestník 
vztyčený v lesoparku, společná 
výuka němčiny, výlety, exkurze  
i řada milých rozhovorů, setkání 
a příprav společných aktivit na 
další roky. Právě v tomto duchu 
se neslo listopadové setkání 
Hradišťáků s přáteli z německé-
ho partnerského města Erzhau-
senu v rámci oslav dvacetiletého 
výročí vzájemné spolupráce.  
S mnohými přáteli z Německa se 
Hradišťáci budou moct setkat i v 
roce 2018. Už dvakrát jsme měli 
erzhausenský stánek na soused-
ské slavnosti a ani letos tam ně-
mečtí partneři nemohou chybět...

LISTOPAD

LESOPARK SE ROZZÁŘIL
Dalekosáhlých změn se v letoš-
ním roce dočkal lesopark mezi 
Vrchlického návrším a sportovním 
areálem u řeky. Už na jaře tu bu-
rácely motorové pily a křovinořezy 
a probíhalo zpevňování cestiček, 
budování dřevěných obrubníků, 
doplňování mobiliáře a zpevňování 
svahů. Na podzim byla realizována 
další část projektu, po níž řada lidí 
volala během příprav strategického 
plánu města – budování veřejného 
osvětlení. Navzdory ujištění Policie 
ČR i městské policie, že řečí statis-
tik tuto lokalitu za problematickou 
či nebezpečnou považovat nelze.

Lesoparkem nově vede „hlav-
ní“ osvětlená stezka, která začíná 

v Máchově ulici, pokračuje Stu-
deným dolem (v zimě sáňkařská 
dráha) a spodní cestou vede k fot-
balovému hřišti do ulice Na Hrad-
čanech. Druhá část ozařuje scho-
diště mezi ulicí Na Hradčanech  
a Vrchlického návrším. Celkem 
je v parku rozmístěno 16 lamp  
s úspornými LED svítidly, která 
zvýší pocit bezpečí chodců a zá-
roveň nebudou rušit drobnou zvěř.

I v tomto roce chceme leso-
park vylepšovat. Plánujeme úpra-
vu dalších cest, místa bývalého 
židovského hřbitova i zajištění 
prostoru jeskyně. Věříme, že i tyto 
úpravy budeme financovat za pod-
pory dotací. 

LISTOPAD

Samé pochvalné reakce vzbu-
dila v listopadu dokončená rekon-
strukce fasády radnice. Restau-
rátoři obnovili břízolitem zakryté 
ozdobné prvky a díky světlé barvě 

omítky se celé náměstí rozzářilo. 
Adventní osvětlení a osvětlený ci-
ferník hodin na věži výsledek ještě 
podtrhl. Zbývající vstupní vestibul 
bude dokončen na jaře.

RADNICE V NOVÉM KABÁTĚ
LISTOPAD

PO LETECH MAJÍ VODOVOD
Konec každoročním obavám ze 
sucha a nedostatku vody, konec 
obavám spojeným s kvalitou vody 
ve studních. Mnichovo Hradiště  
v roce 2017 neinvestovalo zdale-
ka jen do samotného města, ale 
také reagovalo na dlouhodobé 
připomínky obyvatel místních čás-
tí. Právě výstavba vodovodu do 
Lhotic a Dobré Vody byla velkým 
přáním zdejších obyvatel, a to již 
desetiletí.

Realizace projektu byla zahá-
jena v březnu a předcházelo jí se-
tkání obyvatel Dobré Vody a Lhotic 
se zástupci radnice i realizátora. 
Během března a dubna pak pro-
bíhalo vytyčování vodovodního ve-
dení a odstraňování zeleně stojící 

vodovodu v cestě směrem od vo-
dojemu na Horce, koncem dubna 
začala firma pokládat potrubí. Na 
konci října byl vodovod oficiálně 
dokončen a před koncem roku ješ-
tě proběhly povinné testy těsnosti 
a propustnosti potrubí.

S připojováním prvních ob-
jektů na vodovod se sice počítalo 
již na závěr roku 2017, kolaudace 
však proběhne až v únoru. Budo-
vání přípojek tak začne na jaře. Do 
poloviny roku by měly být připojeny 
celé Lhotice i Dobrá Voda, v sou-
čtu přes 90 domácností.

Město financovalo bezmála 
14milionový projekt z poloviny  
z vlastního rozpočtu, polovinu za-
platilo ministerstvo zemědělství.

LISTOPAD A CO ROK 2018?
Investiční prioritou číslo jedna bude 
v letošním roce zahájení výstavby 
komunitního centra v Mírové ulici, 
kde najde zázemí školní kuchy-
ně a jídelna, Klub dětí a mládeže  
i další aktivity. Dosud realizaci brání 
pouze stěhování trafostanice. Od 
prvního září by měl být k dispozici 
nový pavilon Mateřské školy Jasel-
ká pro bezmála třicet dětí. Pokud 
město skutečně bude disponovat 
dotačními prostředky, které jsou  
v tuto chvíli přislíbeny, bude zaháje-
na nákladná rekonstrukce sportovní-
ho hřiště u 2. základní školy a plánují 
se velké investice do tří kilometrů 
chodníků (opravy chodníků v ulicích 
Jana Švermy, 5. května, Na Výsluní, 
Polní, V Cestkách, S. K. Neumanna 
a kompletní obměna chodníku na-
příč celou Veselou)! Více o pláno-
vaných investicích v příštím vydání.
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Názvy ulic připomenou místní části, potok  
Nedbalku i barokní hospodářský dvůr
O nových jménech ulic nerozhodují 
zastupitelé zdaleka každý den. Po-
slední zasedání zastupitelstva loň-
ského roku však bylo v tomto ohledu 
mimořádné – nového pojmenování 
se dočkala rovnou šestice ulic.

Ten, kdo by se však ptal, které 
ulice byly přejmenovány, by nepo-
kládal otázku správně. Nedošlo totiž 
k novému pojmenování starších ulic 
již dříve vybavených názvem, jako 
tomu bylo naposledy ve větší míře 
v revolučním kvasu počátku 90. let, 
nýbrž k pojmenování ulic nových.  
A to jak přímo v Mnichově Hradišti, 
tak v jeho místní části Hněvousice. 
Zastupitelé nakonec zcela následo-
vali doporučení letopisecké a muzej-
ní komise rady města, která navrhla, 
aby město ctilo dosavadní „geogra-
fická“ pojmenování.

V Hněvousicích se tak prodlou-
žila Pojizerská ulice (z jižní strany 
rámuje budoucí čtvrť řadových dom-
ků). Na mapách a plánech se už brzy 

objeví také ulice K Arnošticům (kříží 
se s novým úsekem Pojizerské uli-
ce, řadovky bude lemovat z východu  
a povede souběžně s cestou vedoucí 
ke Káčovu) odkazující na nedaleký 
barokní hospodářský dvůr, Podolská 

(řadovky bude lemovat ze západu  
a nedaleko požární nádrže se napojí 
na hlavní silnici) a Hradecká (propo-
jí ulice K Arnošticům a Podolskou  
a blok řadových domů oddělí od dal-
ší připravované zástavby severněji, 

do které se zakousne její druhá část 
trojúhelníkového tvaru).

V Mnichově Hradišti se jmé-
na dočkají dvě ulice vybíhající při 
výjezdu z města Turnovskou ulicí 
na levou stranu v místě někdejší 
cihelny. První komise navrhla po-
jmenovat Nad Nedbalkou, případně 
K Nedbalce (zastupitelé rozhodli 
pro první možnost), druhá se měla 
nejprve jmenovat opět podle jedné  
z místních částí – Hoškovická, nako-
nec však bude odkazovat právě k již 
zmíněnému někdejšímu podniku –  
U Staré cihelny.

Úvahy nad možnými názvy ulic 
se mnohokrát stáčely také směrem  
k mnichovohradišťským osobnos-
tem, ty se však čestné připomínky 
dočkají pravděpodobně až v mo-
mentě rozšiřování zástavby přímo ve 
městě. Nyní si město jména rodáků 
„ušetřilo“.

Redakce

Nové ulice v Hněvousicích: na jihu prodloužení Pojizerské, na západě Podolská, 
na východě K Arnošticům, uprostřed Hradecká.

Auto od Kompaktu poslouží na Mladoboleslavsku
Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 pře-
vzala Růžena Kavková, ředitelka 
Diecézní charity Litoměřice, kte-
rá zajišťuje pečovatelskou službu  
v Mladé Boleslavi, klíče od nové-
ho vozu Dacia Dokker, který bude 
sloužit místním pečovatelkám, a to  
v rámci projektu „Sociální automo-
bil“, který realizuje Kompakt s.r.o. 

Pracovnice Charitní pečovatel-
ské služby Mnichovo Hradiště po-
máhají lidem v domácnostech nejen 
ze zmiňovaného města, ale zajíždějí 
také do Mladé Boleslavi, Bakova 
nad Jizerou a všech spádových obcí 
těchto měst, automobil je tedy pro ně 
více než nutný. „Aut máme stále ne-
dostatek, v Boleslavi je dokonce jen 
jedno auto, které si musí pečovatel-

ky střídat, což je velmi náročné jak 
časově, tak finančně – kvůli čatým 
přejezdům. Tento vůz je navíc ideál-

ní pro rozvoz obědů,“ vyjadřuje svou 
vděčnost a dík Vladimíra Havránko-
vá, vedoucí služby.

Slavnostního předání automo-
bilu se zúčastnili zástupci spon-
zorujících firem, Diecézní charity 
Litoměřice, zřizovatele zmiňované 
služby, Kompaktu a samozřejmě 
také vedoucí Charitní pečovatelské 
služby se svými kolegy, kteří budou 
auto využívat.

Charitní pečovatelská služba 
Mnichovo Hradiště pomůže ročně 
téměř dvěma stovkám lidí v domá-
cím prostředí, její potřebnost je tedy 
nezpochybnitelná. Podporována je 
Středočeským krajem, Hradištěm, 
Dobrovicí, Bakovem, Mladou Bole-
slaví, Luštěnicemi a Kosmonosy.

Edith Vlčková,
Diecézní charita Litoměřice

Auto bude sloužit pečovatelské službě, která působí v Mladé Boleslavi. Na 
snímku vedoucí služby Vladimíra Havránková.

Uzavřít sňatek na zámku lze letos od května do září
Matrika Městského úřadu Mnicho-
vo Hradiště opět vypsala na letošní 
rok několik volných termínů, které 
si mohou snoubenci, již mají zájem  
o uzavření sňatku na Státním zámku 
Mnichovo Hradiště či v jeho zahra-
dách, rezervovat. Stejně jako v mi-
nulých letech také letos tyto termíny 
začínají koncem května a končí  
v polovině září. A opět platí pravidlo, 
že kdo dříve rezervuje, ten má ter-

mín jistý a může si vybírat i libovolný 
čas obřadu.

Letos je k dispozici pátek 25. 
května, sobota 9. června, pátek 22. 
června, sobota 14. července, sobo-
ta 18. srpna a pátky 7. a 14. září. 
V prázdninových měsících matrika 
jako obvykle ponechává pouze po 
jednom dni v červenci i srpnu, jelikož 
v tyto měsíce bývá o uzavírání sňat-
ků stabilně menší zájem.

Zájemci o sňatek (a to nejen ti, 
kteří mají zájem o svatbu na zámku, 
ale i ti, kteří by si rádi řekli „ano“ v ob-
řadní síni mnichovohradišťské rad-
nice) musí kontaktovat matrikářky 
Vilmu Barusovou (tel.: 326 776 641, 
email: vilma.barusova@mnhradiste.
cz), nebo Irenu Křesťanovou (tel.: 
326 776 643, email: irena.kresta-
nova@mnhradiste.cz). Od nich ob-
drží podrobné informace o obřadu, 

domluví si s nimi osobní setkání 
na úřadě, kde budou předkládat 
požadované doklady, a následně si 
domluví schůzku se zástupci zámku, 
s nimiž domluví konkrétní místo ob-
řadu a uzavřou nájemní smlouvu. Na 
zámku má tuto agendu na starosti 
Jana Baťková (tel.: 326 773 098, 
email: batkova.jana@npu.cz).
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Proběhlo setkání k lokalitě 
„Za Zámkem“
Téměř tříhodinové setkání, které se 
uskutečnilo 21. listopadu, přilákalo 
asi 50 občanů. Účastni byli zástupci 
vedení města, městského úřadu i in-
vestora. Debatu vedl moderátor Petr 
Kumpfe.

Nejprve dostal slovo architekt 
města Jakub Chuchlík, aby před-
stavil územní plánování a stavební 
rozvoj celé lokality s důrazem na 
současnou a budoucí výstavbu, 
dopravu a provoz letiště. Mnoho do-
tazů a připomínek občanů se stočilo 
ke špatnému dopravnímu napojení 
na město. Nedostatečná kapacita 
příjezdových komunikací bohužel 
nemá jednoduché řešení, ať už  
z důvodu vysoké finanční náročnosti 
(případný obchvat města je v sou-
časnosti finančně nereálný) nebo 
prostorových limitů (komunikaci  
z centra okolo zámku není možné 
ve většině úseků rozšířit). Občané 
se zajímali také o rozsah a charakter 
budoucí výstavby. V současné chvíli 
je připravena k výstavbě takzvaná 
5. etapa. V 6. etapě by měl investor 
podle zveřejněných plánů vybudovat 
chybějící volnočasové zázemí a dal-
ší infrastrukturu.

Do debaty se zapojil i starosta 
Ondřej Lochman, který konstatoval, 
že cílem samosprávy je do budouc-
na nastavit vhodnou regulaci bytové 
výstavby a provozu letiště, prověřit 
možná dopravní opatření a umož-
nit investorovi dokončit rekreační 
zázemí a občanskou vybavenost  
v lokalitě. Na jaře by mělo proběh-
nout veřejné projednání územního 
plánu, kde budou moci občané po-
dávat své připomínky.

V poslední části večera se On-
dřej Lochman věnoval konkrétním 
problémům, které trápí obyvatele 
lokality, jako je stav veřejných pro-
stranství, bezpečnost nebo autobu-
sová, automobilová a pěší doprava.

Účastníci, kteří na sebe na pre-
zenční listině nechali kontakt, budou 
o dalším rozvoji lokality informová-
ní. Zároveň na webu města vznikla 
nová sekce www.mnhradiste.cz/za-
-zamkem, kde budeme zveřejňovat 
aktuální informace o rozvoji lokality.

Materiály prezentované v rámci 
setkání jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách města.
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INZERCE

Dne 24. listopadu oslavila krásných 
100 let paní Marie Dvořáková, klient-
ka Domova Modrý kámen, poskyto-
vatele sociálních služeb v Mnichově 
Hradišti. Oslavenkyni popřála ředi-
telka domova Marie Smutná a za-
městnanci. Ze Středočeského kraje 
přijela radní pro oblast sociálních 
věcí Aneta Heřmanová a radní pro 
oblast kultury Karel Horčička. Pevné 
zdraví popřáli i zástupci České sprá-
vy sociálního zabezpečení, Zdra-
votní pojišťovny Škoda a regionální 
televize Praha.

Paní Dvořáková dostala dor-
ty, spoustu květin a dárků. Spolu 
s ní slavil i celý domov a všichni si 
pochutnali na sladkém i slaném zá-
kusku. Příjemným překvapením pro 
oslavenkyni bylo vystoupení harmo-
nikáře pana Václava Hašlara, které-
ho objednal domov. Hudebník zahrál 
na přání její oblíbené písničky. Na 
závěr zazněl velký potlesk pro naši 

oslavenkyni i hudební doprovod.
Další den slavila s rodinou ve 

společenském sále domova. Popřát 
přišel starosta z rodných Ledec Jo-
sef Keller i starosta Mnichova Hradi-
ště Ondřej Lochman.

Paní Dvořáková byla velmi doja-

První stoletá klientka Domova Modrý kámen

tá a oslavy si jaksepatří užila. Velké 
poděkování za přípravu obou oslav 
patří jak zaměstnancům domova, 
tak rodině.

Iveta Čermáková,
Domov Modrý ámen

Do bazénu se jezdí dál
I v letošním roce jsme naplánovali 
výlety do bazénu v Mladé Bolesla-
vi. Bezplatný autobus bude jezdit 
od ledna do března. Dopoledne si 
mohou zájemci do bazénu vyrazit 
vždy ve čtvrtek – konkrétně 4. a 18. 
ledna, 1. a 15. února a 1., 15. a 29. 
března. Autobus v tyto dny odjíždí z 
nástupiště na Masarykově náměs-
tí vždy v 9:30 hodin. Odpoledne je 
potom bezplatná doprava dostupná 
vždy v úterý, a to 9. a 23. ledna, 6. a 
20. února a 6. a 20. března. V těchto 
dnech autobus vyráží směr Mladá 
Boleslav v 16:30 hodin. V platnosti 
zůstává také desetiprocentní sleva 
na vstupné. V rámci vylepšování 
služeb domlouváme i personální 

posílení pokladny bazénu v době, 
kdy Hradišťáci autobusem dorazí, 
aby jejich odbavení bylo rychlejší a 
každý si mohl bazén užít co nejdéle. 
Míst je v autobuse stále dost, takže 
jsou zváni i noví „účastníci zájezdů“.

Martina Kulíková,
projektová manažerka města
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Kino v lednu pozve na film o zoufalých ženách podle 
Haliny Pawlovské i na Čertoviny Zdeňka Trošky 
Po Vánocích a Novém roce kino 
znovu spouští pravidelný provoz.  
Za divácky nejpřitažlivější novinky 
považujeme pohádku Zdeňka Troš-
ky Čertoviny a komedii Filipa Renče 
podle scénáře Haliny Pawlovské 
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Dě-
tem nabídneme v premiéře dva nové 
animované filmy – komedii Ferdi-
nand o hodném býčkovi, který se má 
stát zápasníkem v aréně, a muzikál 
Coco o chlapci, který prožívá neuvě-
řitelná dobrodružství v Říši mrtvých. 
Jako dárek k pololetnímu vysvědče-
ní uvidí děti 1. února novou českou 
pohádku Dukátová skála.

Z lednového programu vám ješ-
tě doporučujeme izraelsko-německé 
drama Cukrář, které bylo jedním  
z nejnavštěvovanějších filmů na le-
tošním MFF Karlovy Vary, sportovní 
film Borg/Mc Enroe o slavných tenis-
tech a jejich legendárním finále ve 

Wimbledonu roku 1980, životopisné 
drama Velká hra o organizátorce ne-
legálních pokerových turnajů v USA, 
britské historické drama Nejtemněj-
ší hodina o Winstonu Churchillovi  
a jeho roli v obraně Velké Británie  
v roce 1940 a nejnovější film Woody-
ho Allena Kolo zázraků. 

Na přání diváků uvádíme rov-
něž přírodopisný dokument Earth: 
Den na zázračné planetě, hudební 
komedii Ladíme 3 a norský kome-
diální film Staying Alive z distribuce 
Severského filmového klubu.

Na středeční dopolední pro-
mítání jsme tentokrát nepřipravili 

komedie, ale filmy k zamyšlení  
i poučení. Bude to výjimečně film  
s titulky, švédský snímek Muž jmé-
nem Ove, ale vzhledem k jeho 
kvalitě a hlubokému dojmu, který  
v každém jistě zanechá, věříme, že 
ho diváci navštíví v hojném počtu. 
Druhým filmem je české životopis-
né drama Milada zobrazující známý 
tragický osud právničky Milady Ho-
rákové.

Nevynecháme ani cestova-
telskou přednášku. S vyprávěním  
o Islandu přijede známá kozákov-
ská rodačka Pavla Bičíková, kterou 
si mohou mnozí pamatovat – byla 
u nás již loni s přednáškou o Sicílii  
a Liparských ostrovech.

Přejeme vám co nejúspěšnější 
letošní rok a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Karel Dobrý jako Lucifer, Jakub Prachař jako čert Uhelák a David Gránský 
jako hrabě, to je jen několik herců, které diváci uvidí v Troškově nové po-
hádce Čertoviny. 

Island – země ohně a ledu
Lednová cestovatelská přednáška 
Pavly Bičíkové je o jednom z nej-
krásnějších ostrovů světa, který 
nám leží takřka na dosah. Uslyšíte 
příběh o drsných, ale milých lidech 
se specifickým smyslem pro humor, 
o nemotorných, ale kamarádských 
papuchalcích, papoušcích severu, 
prostřednictvím fotografií budete 
putovat přes Duhové hory kolem 
činných sopek, ledovců a termálních 
pramenů, přes nekonečné zelené 
pláně, budete se brodit přes divoké 
ledovcové říčky, uvidíte měsíční kra-
jinu islandského vnitrozemí, bouřlivé 
vodopády, gejzíry, pohádkové zápa-
dy slunce, nejstarší parlament na 
světě i smějící se koně. 

Zveme vás na tuto přednášku  

s dataprojekcí a následnou bese-
dou,  která se koná v úterý 23. ledna 
od 18 hodin. Vstupenky za 80 Kč 
jsou v předprodeji v kanceláři Klubu 
Mnichovo Hradiště a poté půl hodiny 
před začátkem akce na pokladně 
kina.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Zvonkový ples se blíží
V sobotu 17. února přijměte pozvání 
na ples pořádaný k 30. narozeninám 
pěveckého sboru Zvonky.

Ples proběhne v sále ZŠ Stu-
dentská, začne v 19 hodin a k tanci 
zahraje Big´O´Band Marka Ottla 
z Liberce. Těšit se můžete nejen 
na skvělou kapelu, ale i na boha-
tou tombolu, vystoupení Zvonků, 

půlnoční překvapení a další. Mo-
derátory plesu budou Jana a Jan 
Kudláčkovi z TV Prima. Předprodej 
vstupenek probíhá na zkouškách 
sborů a v infocentru. Rezervovat si 
je můžete i elektronicky na a.hejlo-
va@zusmh.cz.

Alena Hejlová, Zvonky

Vedení Klubu se ujal nový 
jednatel Dominik Malý
Klub Mnichovo Hradiště má od kon-
ce listopadu ve svém čele nového 
jednatele. Jiřího Senohrábka, který 
tento post zastával posledního dva a 
půl roku, nahradil Dominik Malý, ví-
těz dvoukolového výběrového řízení, 
do něhož se přihlásilo 16 uchazečů.

Během působení Jiřího Seno-
hrábka Mnichovo Hradiště získalo 
pověst města, do kterého se za kul-
turou jezdí nejen z Mladé Boleslavi, 
ale mnohdy dokonce z Prahy. Sku-
tečně láskyplná péče byla věnována 

dramaturgii divadla, kino rozhodně 
nestrádalo a dařily se i další kroky 
k modernizaci Klubu, například nové 
způsoby propagace. Nyní již bývalé-
ho jednatele nakonec udolaly perso-
nální otázky.

Nový jednatel Dominik Malý  
v posledních letech šéfoval v Jičíně 
populárnímu festivalu Jičín – město 
pohádky a v těchto dnech se již na-
plno věnuje nové agendě.

Redakce

Adventní strom potěšil 
každý den jednoho čtenáře
Kdo navštívil v prosinci knihovnu, 
mohl si všimnout neobvyklé dekora-
ce. Knihovnu ozdobil velký vánoční 
strom – adventní kalendář – plný 
voňavých perníčků a tajemných 
obálek. Každý den, kdy byla knihov-
na otevřená, si mohl vždy přesně 24. 
čtenář otevřít adventní obálku, ve 
které našel poukázku na malý dárek 

(knihu, kalendář Mnichova Hradiště 
nebo balíček perníčků). Snad tyto 
malé dárky naše čtenáře potěšily 
a doufáme, že se budeme i v roce 
2018 setkávat nad spoustou nových 
zajímavých knih.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Kravín v divadle
Také v novém roce bude v divadle 
pokračovat abonentní cyklus, ten-
tokrát představením Vepřo knedlo 
zelo, které uvedeme 15. ledna v 19 
hodin. 

Autorská komedie zavede di-
váky na moravský venkov do ves-
nického kravína, kde tři sestry sní o 
lepším životě. Nejstarší Ola (Daniela 
Zbytovská) stále myslí na to, jaký by 
vedla život, kdyby ji přijali na JAMU, 
Irča (Nikola Zbytovská) se konejší 
nadějemi o životě ve velkoměstě  
a nejmladší, lehce opožděné Maruš-
ce, (Barbora Seidlová) se v kravíně 

líbí, ale před sestrami to nepřizná. 
Každodenní dřinu a zhrzenost nena-
plněných ambicí si vynahrazují sny  
o muži, kterému nebude čouhat slá-
ma z bot a který jim přinese lepší vy-
hlídky než jen den co den dojit krávy. 

Představení vzniklo ve spolu-
práci divadla MALÉhRY a Divadla 
Bolka Polívky jako druhý projekt po 
divácky úspěšné inscenaci NEBE?. 
Dále hrají Josef Polášek a J. Barin 
Tichý.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Ženské Trio Clavio 
potěší sluch i zrak
Ve čtvrtek 18. ledna od 19 hodin se 
budete moci potěšit komorní hud-
bou uskupení Trio Clavio. V tomto 
komorním souboru se potkaly tři 
výrazné hudební osobnosti: Lucie 
Fulka Kopsová (housle), Jana Čer-
nohouzová (klarinet) a Lucie Valčo-
vá (klavír). Všechny tři dámy jsou 
laureátkami významných českých  
i mezinárodních soutěží a všechny 
tři obdržely prestižní grant Yamaha.

Československé trio vzniklo  
v roce 2013 s pomocí polského kla-
rinetisty a dirigenta Jakuba Bokuna. 
Od úspěšného debutu na festivalu 
Clarimania v polské Wroclavi vystu-
puje pod názvem Trio Clavio. 

V říjnu 2014 získalo trio 1. cenu 
a titul absolutního vítěze na soutě-
ži ve Vindavě a v červnu 2015 bylo 
úspěšně přijato do doktorského stu-
dia na Akademii múzických umění  
v Praze, obor Komorní hra.

Trio Clavio s neobvyklým obsa-
zením housle, klarinet a klavír nabízí 
také netradiční repertoár, který se 
pohybuje v rozmezí od klasicismu 

až po soudobou hudbu. V lednovém 
koncertu si budete moci poslechnout 
skladby od W. A. Mozarta, D. Šosta-
koviče, A. Chačaturjana a S. Nicho-
fora. Trio v současné době spolupra-
cuje s českými i zahraničními autory, 
jejichž skladby chystá v blízké době 
premiérovat.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Divadlo bude děti v lednu 
strašit Barbuchou
V lednu jsme pro děti přichystali 
pohádku na motivy knižní předlohy 
Vladislava Vančury Kubula a Kuba 
Kubikula. Příběh o nezbedném med-
vědovi a medvědáři, který ho straší 
strašidlem Barbuchou, je již klasi-
kou české literatury. Hra je v podání 
Hálkova divadla Nymburk doplněna 

o veselé písně a účinkují v ní děti  
z Divadelní školičky tohoto divadla. 

Představení se koná 27. ledna, 
začátek je v obvyklý čas, tedy v 15 
hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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ADVENT
2017 MN I CHOV Ě

H R A D I Š T I
V

Náměstí patřilo čertiskům a jejich pekelným úkolům, 
radnice opět Mikulášovi, andílkům a dárečkům
Tak jako každým rokem obsadili také 
vloni v podvečer 5. prosince 2017 
mnichovohradišťské Masarykovo 
náměstí čertiska s jejich pekelnými 
úkoly a na radnici naděloval Mikuláš 
s andílky. 

Tato akce je každoročně pořá-
dána Klubem dětí a mládeže Mni-
chovo Hradiště s pomocí dalších 
spolků, jako je Sbor dobrovolných 
hasičů a také Jednota bratrská a za 
finanční podpory města Mnichovo 
Hradiště. Na děti čekala pekelná 
kancelář, odkud děti byly čerticemi 
vysílány na pekelná stanoviště se 

zapeklitými úkoly. Dalšími aktivitami 
bylo malování andělských vzkazů  
s andělskou poštou a pak návštěva 
nebe a samotná nadílka od Mikuláše 
v prostorách radnice. 

Jednota bratrská svůj Mikuláš-
ský průvod dovedla až k vánočnímu 
stromu, kde dvakrát zahrála povíd-
ku Mikuláš vypráví vánoční příběh. 
Letošní program byl zpestřen o oh-
ňovou a světelnou show v podání 
umělecké agentury Firelovers. 

Hana Skramuská,
Klub dětí a mládeže MH

Adventní výstava v muzeu
Od 2. do 22. prosince probíhala  
v městském muzeu výstava téměř 
padesáti betlémů, které vyrobily děti 
z mateřských, základních či umělec-
kých škol z Mnichova Hradiště, Ba-
kova nad Jizerou, Loukovce, Jiviny  
a Žďáru. Jejich autory byly jednot-
livci, skupinky dětí, výtvarné krouž-
ky, celé třídy, někdy i celá škola či 
školka. Každý výrobek byl něčím 
zajímavý – nápadem, použitým ma-
teriálem, provedením. Velmi obtížné 
proto bylo vybrat ten nejpovedenější. 
Protože celkový výsledek hlasování 
návštěvníků muzea o nejhezčí bet-
lém není v době uzávěrky tohoto čís-
la ještě znám, výsledky oznámíme 
až v únorovém vydání. Už teď je ale 
možno říci, že všechny děti zaslou-
ží za svou práci velikou pochvalu  
a všechny budou také odměněny.  
A na tom, kdo nakonec vyhraje, zase 
tolik nezáleží…

Druhá část adventní výstavy 
měla název Advent v kuchyni a před-
stavila tradiční pokrmy našich před-

ků v adventním čase. Návštěvníky 
upoutala především replika tradič-
ních kachlových kamen, kterou vyro-
bil pro muzeum pan Václav Toman  
a vyzdobila slečna Tereza Nitscho-
vá. Oběma moc děkujeme. 

V průběhu výstavy probíhaly 
také adventní dílničky, kde si děti 
vyráběly jednoduché vánoční oz-
doby a dekorace. Přihlášeno bylo 
téměř 30 tříd (některé další se přišly 
na výstavu „jenom“ podívat), což 
pracovníky muzea velmi potěšilo. 
Protože tak velký počet dětí by však 
vlastními silami nezvládli, pomohly 
opět osvědčené a skvělé muzejní 
spolupracovnice – bývalé paní uči-
telky. Moje velké poděkování tedy 
patří paní Haně Menzelové, paní 
Miroslavě Rydvalové a především 
paní Janě Havlíkové. Bez jejich po-
moci bychom takovéto akce pořádat 
nemohli. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště
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Balonková pošta Ježíškovi 
Nejkrásnějším kouzlem Vánoc jsou 
určitě rozzářené oči dětí u vánoční-
ho stromečku. Již počtvrté uskuteč-
nil spolek Žijeme pro Hradiště pro 
děti i dospěláky na mnichovohradišť-
ské farní zahradě v rámci vánočního 
jarmarku akci Balonky pro Ježíška. 
Jsme rádi, že se do akce zapojují 
také lidé z Mnichova Hradiště, kteří 
nejsou členy spolku, jako například 
paní Jitka Bechyňová, která nama-
lovala dětem originální motiv Je-
žíška. Letos vypustilo svá přáníčka 
za zvuků koled směrem k nebi 333 
dětí. Počasí bylo opravdu zimní, ale 
ani husté sněžení nezabránilo vzletu 
balonků. Celou akci provázela velmi 
pohodová a přátelská atmosféra. 

Hned druhý den nás kontakto-
vala paní Podstatová z Lomnice nad 
Popelkou, že našla přáníčko Denise 
Sieberta a chce mu splnit přání. 

Netrvalo dlouho a Denise jsme vy-
pátrali. Vánoce budou pro něj určitě 
nezapomenutulné a jsme velice po-
těšeni, že i tento rok se přání splní 
díky dobrosrdečnosti. Zázraky se 
opravdu dějí.

 Upřímně bychom chtěli po-

děkovat všem přispěvatelům za 
štědré dary – mnichovohradišťským 
společnostem Nábytek Honza, Au-
todíly BADOS, LIPRACO, AUTOMH 
– Knobloch, JaP – Jacina, ORIENS 
Karton, Knihkupectví a papírnictví 
Otáhalová, KM – PRONA, liberecké-

mu výrobci kávy a cukrovinek MO-
CCA, zábavnímu parku Mirakulum  
z Milovic a samozřejmě i faráři Pavlu 
Machovi za poskytnutí farní zahrady. 
Velice si vážíme veškeré podpory. 
Díky ní jsme mohli připravit bohatý 
výběr předvánočních dárků každé-
mu návštěvníkovi. 

Avšak nejpodstatnější myšlenka 
je pomoc druhým. Veškeré dobro-
volné vstupné jsme věnovali dvěma 
chlapcům, Davídkovi Koškovi a Hon-
zíkovi Hanušovi z Mnichova Hradiš-
tě. Díky hojné účasti a laskavosti lidí 
jsme získali celkem 12 842 Kč. Obě 
rodiny jsme pozvali na farní zahradu, 
kde jsme jim předali symbolický šek 
a finanční hotovost. Srdečně děkuje-
me všem za příspěvky!

Nikola Knoblochová, 
Žijeme pro Hradiště

Se skutečně nevídaným úspěchem se setkala iniciativa Terezy Šímové a Tomáše Hejdrycha, kteří zapojili mnichovohradišťské Informační centrum do akce Krabice od bot. Hradišťáci během adventu do infocentra nanosili desítky a desítky dárků, jež krátce před Vánoci zamířily k dětem z azylových domů a center Diakonie Českobratrské církve evangelické. Tak vypadá duch Vánoc!

Ohlédnutí za vánočním jarmarkem
Po celém náměstí se šířila vůně 

svařeného vína, medoviny, perníčků 

a mnoha dalších dobrot. Vánočního 

jarmarku na náměstí se opět zúčast-

nilo mnoho spokojených dospělých  

i dětí a všude panovala dobrá nála-

da, možná i díky slunečnému počasí 

v dopoledních hodinách. I přesto, že 

po obědě nás čekala sněhová nadíl-

ka, nikoho to nezarmoutilo. 
V průběhu dne se na podiu vy-

střídaly mateřské a základní školy  

z našeho města, které měly při-

pravený krásný program plný za-

jímavých kostýmů. Na scéně vy-

stupoval i Flaškinet – duo hrající 

známé melodie na netradiční nástroj,  

a to na skleněné lahve s kytarovým 

doprovodem. Nádherné dobové 

kostýmy a hudební program měla 

připravena i skupina Ergo. Celý den 

nám program zpestřovali dva obří 

andělé na chůdách, kteří procházeli 

celé jarmareční dění a navozovali 

vánoční atmosféru. Andílci si velmi 

pochvalovali malé děti díky jejich 

znalosti vánočních koled a básniček. 

Na sále Klubu opět probíhala pro-

dejní výstava výrobků dětí ze škol  

a školek, od kterých si zájemci mohli 

koupit vánoční věnce, keramiku, ale  

i něco dobrého na zub. Také zde 

bylo vystavené strašidelné peklo za-

půjčené od Domova Modrý kámen. 
Letošní jarmark se nesl v duchu 

pomoci druhým. Vybíralo se dob-

rovolné vstupné, jehož výtěžek byl 

věnován handicapovaným chlapcům 

z našeho města, Davídku Koškovi 

a Honzíku Hanušovi. Na jejich kon-

to šly i peníze z prodeje vánočních 

hrnečků s motivem města. Vybralo 

se celkově přes 53 tisíc korun. A kdo 

jiný ví, jak se žije handicapovaným 

lidem, než hudební skupina The Tap 

Tap složená ze studentů a absolven-

tů Jedličkova ústavu, kteří se svým 

osudům nepoddávají, ale dělají si z 

něho legraci. Tato skupina si připra-

vila na závěr jarmarku koncert plný 

dobré nálady, energie a humoru. 

Tereza Šímová,
Informační centrum MH

Tříkrálový průvod 
U příležitosti svátku Tří králů se  
v pátek 5. ledna uskuteční v našem 
městě tříkrálová sbírka a v sobotu  
6. ledna tříkrálový průvod s živým 
velbloudem Bakem a s koňmi. Začí-
náme v 15:00 hodin u radnice. Prů-
vod bude směřovat na farní zahradu, 
kde jej zakončíme u živého betléma. 
Zde bude připraveno i malé občerst-
vení. Všichni jsou srdečně zváni. Sr-
dečně zve město Mnichovo Hradiště 
a Římskokatolická farnost.

Pavel Mach,
Římskokatolická farnost –  

děkanství Mnichovo Hradiště
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Supermini Tour 2017: odstartoval již osmý ročník
V sobotu 14. října 2017 proběhla 
kvalifikace již osmého ročníku Su-
permini Tour volejbalových přípra-
vek. Letos se přihlásilo do SMT 112 
týmů a soutěž musela být z organi-
začních důvodů rozdělena na dvě 
divize stejně jako v loňském roce. 
Kvalifikace jižní divize na Kladně 
se zúčastnilo 61 družstev z Kladna, 
Kralup nad Vltavou, Roztok a Řev-
nic. Pro severní divizi se kvalifikace 
pořádala v Mnichově Hradišti a zú-
častnilo se jí 51 týmů z Mladé Bo-
leslavi, Benátek nad Jizerou, Peček, 
Mělníka, Brandýsa nad Labem, Ve-
selé a v neposlední řadě také týmy 
domácího Sokola Mnichovo Hra-
diště. Po říjnové kvalifikaci se pak 
uskutečnily v letošním roce ještě dva 
bodované turnaje, kdy jižní divize 
odehrála oba v Kralupech a severní 
pak v Mladé Boleslavi a na Mělníku.

Dopoledne se utkaly vždy týmy 
dětí narozených po 1. lednu 2006 
v modrém minivolejbale trojic, kdy 
se na menším hřišti 4,5x12 metrů 
hraje volejbal pouze s drobnými 
upřesněními pravidel, ale hráči již 

musejí používat pouze volejbalové 
údery. Odpoledne pak absolvovaly 
své soutěže mladší děti, kdy bylo 
povoleno chytání míče pro drobné 
usnadnění hry volejbalovým začá-
tečníkům. Supermini Tour se hraje 
dětskými odlehčenými míči GALA. 
Všechny zápasy se hrály na čas, na 
osm minut hry a celkově bylo v obou 
divizích odehráno téměř 400 minivo-
lejbalových utkání!

V jižní divizi se nejvíc daří druž-

stvům Kralup, která jasně dominují  
v modré kategorii a obsazují v po-
řadí po dvou turnajích prvních šest 
míst! V oranžovém minivolejbale A 
s chytáním pouze prvního míče sice 
vedou Kralupy M, ale za nimi pak na 
medailových pozicích seřadily Řev-
nice D a Vavřinec Kladno G. Obdob-
ně je tomu i v oranžovém minivolej-
bale B, kde ale Kladno vede tabulku. 
Nás ale více zajímá severní divize, 
kde bojují týmy Sokola Mnichovo 

Hradiště. Těm se v letošním ročníku 
po dvou hubených letech opět daří.

V modrém minivolejbale si účast 
v první lize vybojovaly v kvalifikaci 
hned tři týmy Sokola. Kluci z A týmu 
vybojovali sice v kvalifikaci až šestou 
pozici, ale v obou bodovaných turna-
jích zatím září. V Mladé Boleslavi 
uhráli druhé místo a na Mělníku do-
konce celý turnaj vyhráli a posunuli 
se do čela celkového pořadí MMV 
severní divize. Sestavu nejúspěš-

nějšího týmu tvořili Vít Javůrek, To-
máš Linhart a Tomáš Skřivan. Za 
nimi se pak seřadily týmy Benátky 
X a Mělník B. Celkové osmé místo 
drží kluci z B týmu a na desátém 
z 25 týmů jsou děvčata ze Sokola 
Mnichovo Hradiště C. Mladší holky 
Sokola Mnichovo Hradiště D jsou 
po dvou turnajích na devatenácté 
pozici. Družstvo kluků Sokol MH E 
(Tomáš Skřivan, Jakub Kolarz) vede 
po podzimu tabulku v oranžovém 

minivolejbale A před Mělníkem G 
a Brandýsem E. Čtvrté místo má 
zatím v držení tým Sokola MH F a 
na osmé pozici se vyhřívá Sokol MH 
G. V tabulce OMV B jsou pak naše 
družstva na šesté a deváté pozici. 

Celkově se zatím dětem z Mni-
chova Hradiště daří připravovat se 
kvalitně na turnaje v minivolejbale 
v rámci tréninků vždy v úterý a ve 
čtvrtek od 16 hodin ve sportovní 
hale, kde mezi sebou rádi přivítáme 
i nové zájemce o minivolejbal i vo-
lejbal jako takový. Přeci jen má vo-
lejbal v našem městě velkou tradici  
a může navazovat na slavné úspě-
chy z minulosti i historie zcela ne-
dávné: V letošním roce se mladší 
žáci stali vicemistry České republiky, 
a tak se malí adepti volejbalu mají 
od koho učit a nacházet své vzory  
i mezi dětmi jen o pár let staršími. 
Volejbal je sice náročná hra, ale zá-
roveň krásná a plná radosti z každé-
ho zlepšení a úspěchu.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

MOUNT MANN
VZPOMÍNKOVÝ POCHOD

VLASTY DRÁZSKÉHO

27.1  2018 V 11.00 

SRAZ U HŘIŠTĚ NA OLŠINĚ 

ZŠ Sokolovská těsně před branami 
florbalového Olympu Boleslavska
Žáci Základní školy Sokolovská 
Mnichovo Hradiště se zúčastnili  
v pondělí 27. listopadu 2017 v Mla-
dé Boleslavi okresního florbalového 
kola Mladoboleslavska. 

Chlapci, kteří se na turnaji před-
stavili v sestavě Šimon Čavajda, 
Adam Stand, Miloš Maděra, Josef 
Čapek, Adam Reiter, Jiří Stránský  
a Josef Lochman, si v základní 
skupině poradili se Základní školou 
Dolní Bousov v poměru 8:6 (Čapek 
3x, Stránský 2x, Stand 2x, Reiter 1x)  
a s benáteckou Základní školou 
Pražská 13:1 (Stand 5x, Reiter 4x, 
Čapek 3x, Stránský 1x). Po bez-
chybném vystoupení v základní sku-
pině postoupili florbalisté naší ZŠ do 
finále, kde narazili na Základní školu 
Luštěnice a po velikém boji jí nako-
nec podlehli 4:6 (Čapek 2x, Reiter 
1x, Stand 1x). 

Druhé místo je však výborným 
výsledkem a předvedená hra našich 
chlapců velikým příslibem do dalších 

let.

Filip Razák

INZERCE

Pingpongové Áčko se drží ve vyrovnané 
ligové tabulce na špičce, chce do play off
V polovině sezóny se mnichovohra-
dišťský A-tým probojoval díky čtyřem 
výhrám v posledních kolech do širo-
ké a vyrovnané špičky pingpongové 
třetí ligy. Stále je tak ve hře o postup 
do druhé ligy, i když se to po osmém 
kole zdálo skoro nepravděpodobné. 
V prvních kolech provázely kluky 
nejen drobné personální výpadky, 
ale i zranění a pokles aktuální formy. 
V zápase s Auto Škoda MB bylo na 
dosah vítězství. Několik neproměně-
ných matchballů znamenalo koneč-
nou remízu. V druhé polovině se-
zony budou mít kluci častěji výhodu 
domácích stolů. Věříme, že společně 
s velkou diváckou podporou se po-
vede probojovat se do play off a tam 
se poprat o postup. Domácí zápasy 
se hrají na hlavním sále Sokolovny  
v Mnichově Hradišti.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

3. liga sk. B – průběžné výsledky
1. SKST Baník Most (103:72) - 29 bodů

2. TJ AŠ Mladá Boleslav Spoilercentrum (100:80) - 28 bodů
3. TTC Litoměřice B (109:78) - 28 bodů

4. TJ Sokol Mnichovo Hradiště (103:75) - 28 bodů
5. TTC Ústí nad Labem A (110:86) - 27 bodů

6. SKST Liberec E (98:88) - 25 bodů
7. TJ Střížkov (99:89) - 25 bodů

8. TTC Ústí nad Labem B (91:92) - 24 bodů
9. TJ Sokol Roztoky (91:98) - 22 bodů

10. SF SKK EL Niňo Praha F (87:105) - 22 bodů
11. SK Štětí (79:109) - 18 bodů

12. TJ Lomnice (22:120) - 12 bodů

Pozvánky na nejbližší utkání
13. 1. 14:00 – TJ Sokol Mnichovo Hradiště x SKST Baník Most

14. 1. 10:00 – TJ Sokol Mnichovo Hradiště x TJ Lomnice
27. 1. 15:00 TJ Střžkov x TJ Sokol Mnichovo Hradiště
28. 1. 10:00 TJ AŠ MB x TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Laťka – závod s dlouholetou tradicí
Dne 12. prosince se na sále ZŠ Stu-
dentská konal již 21. ročník Mnicho-
vohradišťské laťky, soutěže ve skoku 
do výšky. Sportovní akce se jako ka-
ždý rok zúčastnili žáci obou místních 
základních škol, dále děti z Bakova 
nad Jizerou, z Bělé pod Bezdězem 
a studenti z gymnázia. 

Jako vždy zahajovali závody 
soutěžící ze 4. a 5. tříd, ti se však 
utkali jen mezi sebou, nesoupeřili  
s dětmi z ostatních škol. Ze 4. tříd 
zvítězil výkonem 120 cm Max Hlu-
chý a z dívek Anna Hronová výko-
nem 115 cm. Z 5. ročníku byli nej-
úspěšnější Nikolas Giňa (120 cm)  
a Dora Petrtýlová (115 cm).

Odpoledne se představilo 34 
dívek a 58 chlapců z kategorie 6.–9. 
ročníků a odpovídajících tříd gym-

názia. Nejpočetnější skupinou byli 
chlapci ze sedmých tříd. Atmosféra 
byla jako vždy skvělá, závodníci se 
navzájem povzbuzovali, ale mohli 
vyhrát jen ti nejlepší. 

V kategorii dívek z šesté třídy 
obsadila 1. místo Eliška Šléglová  
z Bakova výkonem 125 cm. Chlapci 
z tohoto ročníku se „poprali“ o první 
místo výkonem 140 cm, nakonec se 
z vítězství radoval Michal Trčálek  
a druhé místo tímto skvělým výko-
nem obsadil Honza Filipec, oba ze 
ZŠ Studentská. Vítězkou v kategorii 
dívek ze sedmého ročníku se také 
krásným výkonem 140 cm stala 
Anna Vašinová. Kluci v této kate-
gorii se museli rozskakovat, protože 
zdolali na prvních místech stejně 
135 cm. Nakonec se z vítězství 

radoval Filip Hanzl, druhý Kryštof 
Housa a třetí Oskar Marek, všichni 
ze ZŠ Studentská. Z osmých tříd 
zdolala výšku 140 cm jen Nikola 
Hradiská ze ZŠ Studentská a vý-
konem 150 cm tuto kategorii chlap-
ců ozdobil Matěj Dolanský z téže 
školy. V nejstarší kategorii zvítězila 
Daniela Bíglová ze ZŠ Studentská 
výkonem 145 cm. Chlapci nepoko-
řili rekord laťky, přesto to byl krásný  
a napínavý závod, ve kterém nako-
nec zvítězil Jirka Pazour z gymnázia 
výkonem 160 cm.

Už teď se jistě všichni těší na 
22. ročník! Podrobné výsledky na-
jdete na stránkách naší školy.

                                                                                                                         
Učitelé tělesné výchovy, 

Základní škola Studentská

Další týmy
Družstva B a C nastupují  
v aktuální sezóně v krajských 
soutěžích. Béčko v té nej-
vyšší, Divizi, bojuje, ale drží 
se na posledním, 12. místě. 
Céčko se v KS2 B drží na  
6. místě z 12 týmů. Déčku se 
v regionální soutěži I. třídy 
vede velmi pěkně, aktuálně 
obsazuje 2. místo. Tým E je 
na tom podobně, v regionální 
soutěži II. třídy drží mezi 11 

týmy 3. místo.
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KINO

12. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZTRACEN V DŽUNGLI
Skutečný příběh přátel, kteří se pustili do neprobádané bolívijské džungle.

5. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MILADA
Životopisný film věnovaný osudu Milady Horákové popravené roku 1950.

6. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTOVINY
Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky se odehrává v pekli i ve světě lidí.

6. LEDNA, 20:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmým dílem slavné série.

7. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FERDINAND
Býček Ferdinand se má stát zápasníkem v aréně, on o to však nestojí.

10. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BORG/MCENROE 
Nejslavnější tenisté světa a jejich duel na Wimbledonu v roce 1980.

11. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CUKRÁŘ
Úspěšný film z letošního MFF Karlovy Vary.

13. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL
Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!

14. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTOVINY
Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky se odehrává v pekli i ve světě lidí.

17. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ 
Kouzelný dokumentární film z dílny BBC.

20. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
Nová česká komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlovské.

21. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADDINGTON 2
Dobrodružství medvídka, který začíná pracovat, aby měl na vánoční dárek.

KALENDÁR AKCÍˇ

26. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
Nová česká komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlovské.

23. LEDNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
ISLAND – ZEMĚ OHNĚ A LEDU
Na cestu po Islandu diváky vezme cestovatelka Pavla Bičíková.

24. LEDNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
MILADA
Životopisný film věnovaný osudu Milady Horákové popravené roku 1950.

24. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTOVINY
Nová pohádka režiséra Zdeňka Trošky se odehrává v pekli i ve světě lidí.

25. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KOLO ZÁZRAKŮ
Nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech a opět řeší vztahy.

27. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Film o Winstonu Churchillovi a jeho roli v obraně Anglie proti invazi nacistů.

31. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 3D
Sága rodu Skywalkerů pokračuje osmým dílem slavné série.

28. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
COCO
Neuvěřitelný animovaný příběh plný hudby se odehrává v říši mrtvých!

3. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LADÍME 3
Pokračování příběhu party děvčat, které spojuje sborový zpěv hitů.

1. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DÁREK K VYSVĚDČENÍ
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Parta dětí zažívá na hradě pohádkové dobrodružství při hledání pokladu.

18. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAYING ALIVE
Severská komedie. Nevěra přítele nastartuje v životě hrdinky velké změny.

19. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VELKÁ HRA
Film o organizátorce nelegálních pokerových turnajů.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. LEDNA, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny pod vedením lektora. Děti do 6 let pouze  
v doprovodu rodičů. V ceně je 2x výpal a materiál. Výrobky si přijdeme 
naglazovat 23. ledna. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity! Cena: 
dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

12., 19.  A 26. LEDNA, 9:00 AŽ 11:00
PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ HERNIČKA
Hernička sloužící k setkávání maminek s dětmi ve věku od jednoho do čtyř 
let. Bez proramu, s využitím herních prvků Klubu. Cena 10 Kč na osobu.

16. LEDNA, 17:00 AŽ 19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – NÁSTĚNNÉ HODINY
Přijďte si do Klubu dětí a mládeže vyrobit originální hodiny. Materiál na tvo-
ření bude zajištěn. Přihlášky a platby přijímáme nejpozději do 11. ledna  
v Klubu dětí a mládeže. Kapacita omezena! Cena za jedny hodiny: 180 Kč.

20. LEDNA, 19:00 AŽ 23:00
VEČER DESKOVÝCH HER PRO DOSPĚLÉ
Večer určený pro všechny fanoušky společenských her a dobré zábavy. 
V ceně je zahrnuto malé občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého ke 
kávě). Pití si vezměte s sebou podle vlastní chuti. Ukončení akce bude 
záležet na rozběhlé zábavě a na dohodě účastníků. Omezená kapacita, 
přihlášky nejpozději do 17. ledna. Cena: 50 Kč.

12. PROSINCE, 9:00 AŽ 11:00
KURZ ŠITÍ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky z řad dětí i dospělých. Materiál 
(podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. 
Přihlášky nejpozději do 24. ledna. Kurz se uskuteční při minimální počtu 
pěti účastníků. Cena: 200 Kč/osobu.

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

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

10. A 24. LEDNA, 14:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE – NÁPRAVA ŘEČI
Kurz pro děti v předškolním věku. Zaměřen je na rozvoj správné výslovnosti 
a na nápravu řeči. S dětmi pracuje logopedická asistentka individuálně 20 
minut, přesný čas setkání je s ní třeba domluvit předem. Sjednání schůzek 
probíhá u logopedické asistentky Kateřiny Nevřelové (tel. 774 263 770).

OSTATNÍ
6. LEDNA, 15:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
Sváteční průvod od radnice na faru v čele s živým velbloudem jmé-
nem Bak. V cíli bude účastníky čekat občerstvení. 

16. LEDNA, 18:00, MÍSTO BUDE UPŘESNĚNO
SETKÁNÍ S PRO ČLENY KOMISÍ A VÝBORŮ MĚSTA  
Posezení při hudbě a občerstvení spojené s poděkováním za dobrovolnou 
práci pro město a diskuzí.

27. LEDNA, 19:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
PLES SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MN. HRADIŠTĚ 

PLESY
20. LEDNA, 19:00, MLADÁ BOLESLAV, DŮM KULTURY
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MNICHOVO HRADIŠTĚ

3. ÚNORA, 20:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
XI. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

10. ÚNORA, 19:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
SKAUTSKÝ PLES
17. ÚNORA, 19:00, SÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLY STUDENTSKÁ
ZVONKOVÝ PLES 2018

DIVADLO

18. PROSINCE, 19:00, KRUH PŘÁTEL HUDBY
TRIO CLAVIO
Trio půvabných mladých dam má na repertoáru skladby Suka, Dvořáka, 
Brahmse, Rossiniho, Šostakoviče, Stravinského, Webera či Bernsteina. Šíří 
též povědomí o díle moderních autorů Ištvana, Nichifora nebo Milhauda. 
Skladatelé jako Jan Freidlin, Lukáš Hurník či Martin Brunner zkomponovali 
některá díla přímo pro Trio Clavio.

15. LEDNA, 19:00, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
VEPŘO, KNEDLO, ZELO 
Žijí na venkově, kravín hned za domem. Rády by ale zářily ve velkém světě. 
Ola je zklamaná životem, Irča je naopak plná nadějí, byť patrně planých. 
Maruška je, no, trochu opožděná. A do toho ještě ten Pepan... Bára Seid-
lová (Lotrando a Zubejda), Josef Polášek a dALŠÍ v novodobé komedii a la 
Tři sestry po česku. Uvádí Divadlo MALÉhRY Brno.

27. LEDNA, 15:00
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Nedělní pohádka o medvědáři, jeho neposlušném medvědovi a medvědím 
strašidlu jménem Barbucha, kteří společně putují světem, v podání Hálkova 
divadla Nymburk.

30. LEDNA, 18:30, SÁL KLUBU
LISTOVÁNÍ
Herec Lukáš Hejlík přiváží další oblíbené listování. Tentokrát si pro vás při-
pravil scénické čtení podle knihy Fredrika Backmana Co by můj syn měl 
vědět o světě. Jde o humorný příběh o tom, jak se otec snaží dvouletému 
synovi vysvětlit fungování světa. Představení ve spolupráci s MAP a Klu-
bem pořádá Městská knihovna v Mnichově Hradišti. Přijďte se pobavit a 
strávit příjemnou hodinku v milé společnosti.

SÁL KLUBU

Mikuláš ztratil plášť ...
Pro mě osobně začíná kouzelné 
období adventu vždy 5. prosincem. 
Vždycky jsem se nemohla dočkat, 
všechny ty roky pořád dokola. Ať už 
jsem seděla na koberci ve školce, 
v lavici na prvním stupni či doma 
zachumlaná v dece, čekajíc, až se 
ukáže postava v bíločerveném plášti 
spolu s andělem a čertem, kterého 
se nikdo nebojí, dokud nepřijde. Ta 
atmosféra pro mě (a věřím, že pro 
všechny děti) byla vždy zkrátka 
nádherná. Obrovská hora sladkostí 
tomu samozřejmě taky napomohla. 

A tento rok jsme byli v roli ma-
gických bytostí my. První zastávkou 
byla MŠ Jaselská, kde jsem se z 
pohledu na maličké děti prozpěvující 
„Mik-Miku, Mik-Miku, Mikuláš...” ne-
mohla přestat usmívat. Děti si s ne-
jistým výrazem postupně přicházely 

k andělům pro svou nadílku. Několik 
z nich projevilo mimořádnou odvahu 
a nechaly se vyfotit s čertem, za což 
byly odměněny kromě balíčku také 
potleskem. U některých jedinců se to 
sice bez pláče neobešlo, ale nako-
nec vše skončilo společnou fotkou. 

Přesunuli jsme se do školy. Tam 
už to bylo více odlehčené. Rozdali 
jsme adventní kalendáře, běhali po 
chodbách, bušili na dveře, odnášeli 
děti ze třídy a nikdo neodešel s čis-
tým obličejem. 

Nakonec, když jsme se pře-
vlékli do civilního oblečení, jsme 
měli krásnou vzpomínku na zákulisí 
toho magického divadla, které jsme 
všichni jako děti tak milovali.

    Lotka Hluchá, 9. A,                                                                                                                   
Základní škola Studentská
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Tip na lednový výlet
Vánoce jsou již minulostí a leden se 
v kontrastu s nimi může zdát měsí-
cem, který je takříkajíc „o ničem“.

Pro ty, kterým se zasteskne po 
romantice vánoční noci, mám tip 
na výlet. A to do Filipova, nedaleko 
města Rumburk. Slaví se tam pouť, 
která je vzpomínkou na zjevení Pan-
ny Marie a zázrak uzdravení nevylé-
čitelně nemocné mladé ženy. Stalo 
se tak 13. ledna roku 1866, ve čtyři 
hodiny ráno.

Letos připadne 13. leden na 

sobotu – tím snazší je, oproti jiným 
rokům, možné do Filipova zavítat. 
A bude-li počasí přát, připojit se  
k poutníkům jdoucím zasněženou 
krajinou nocí, prozářenou pouze 
světélky lucerniček. Pouť se na pa-
mátku zázraku koná ve filipovském 
kostele právě v onu časnou hodinu, 
tedy ve 4 hodiny ráno, za hojné 
účasti našich i zahraničních poutní-
ků.

Daniela Břoušková

Tandemová výuka
V letošním školním roce na naší ško-
le probíhá tandemová výuka. Pan 
učitel Martin Medlík a Petr Koťátko 
ji začleňují jednou za čtrnáct dní do 
hodin zeměpisu a fyziky.

Cílem je zefektivnění a zpestře-
ní výuky pro žáky. Jedna z posled-
ních hodin zeměpisu před koncem 
roku probíhala v duchu legendární 
Pevnosti Boyard. Žáci plnili různé 

úkoly a za správné odpovědi získá-
vali indicie, které potřebovali k vyře-
šení hádanky. Během přesunů mezi 
stanovišti s úkoly byli žáci doprová-
zeni Paklíčem a nechyběl ani velmi 
moudrý otec Fura, který sídlí ve své 
věži (na půdě školy). Hodinu si žáci 
velmi užili a učitelé možná ještě víc.

Základní škola Sokolovská

Pečení cukroví v domě 
seniorů Modrý kámen
Pondělní dopoledne dne 27.  listo-
padu prožila děvčata ze zájmového 
kroužku Domácích dovedností  Zá-
kladní školy Sokolovská Mnichovo 
Hradiště v domově seniorů Modrý 
kámen. Společně se seniorkami  
a klienty domova pracovala na vý-
robě vánočního cukroví. Křupavě 
voňavé, marmeládou slepené a po-
levou dozdobené byly drobné tvary 

cukroví, a pekařské zážitky byly stej-
ně příjemné! Tak by se dala popsat 
báječná pohodová atmosféra naše-
ho tvoření. Dodejme, že nechybělo 
ani perníkové koření. Krásný a vo-
ňavý nový rok vám všem přeje Dodo 
kroužek Hany Rejzkové.

Členové Dodo kroužku,
Základní škola Sokolovská

J. V. Šimák a Mnichovohradišťsko
Ve čtvrtek 23. listopadu se sešlo ve 
Volnočasovém centru kolem 40 lidí, 
aby si vyslechli přednášku PhDr. 
Hany Kábové, Ph.D. z Masarykova 
ústavu Akademie věd ČR na téma 
Josef Vítězslav Šimák a Mnichovo-
hradišťsko. 

Hana Kábová je autorkou roz-
sáhlé monografie o J. V. Šimáko-
vi a studiem Šimákova působení  
v české historiografii se zabývá  
i nadále. Ve svém vystoupení se 
zaměřila na rodinné kořeny J. V. 
Šimáka, které sahají do Mnichova 
Hradiště, a na jeho odborná díla 
věnovaná Mnichovohradišťsku. Její 
přednášku uspořádalo městské 
muzeum právě z toho důvodu, že v 
letošním roce uběhlo již 100 let od 
doby, kdy mnichovohradišťský tiskař 
a nakladatel Fritsch vydal Šimákovu 

práci Dějinné paměti okresu mnicho-
vohradišťského, jež zůstává dodnes 
neocenitelným zdrojem informací 
pro všechny badatele a zájemce  
o regionální historii.  

Na závěr své návštěvy v Mni-
chově Hradišti paní Kábová nám, 
pracovníkům muzea, prozradila, že 
se začala zabývat také další osob-
ností spjatou s naším městem. Tím 
je hudební vědec, politik a rovněž 
bývalý ministr školství, Zdeněk Ne-
jedlý, jehož matka pocházela z Kláš-
tera a otec Roman zde působil jako 
učitel. Oba jsou pochováni na zdej-
ším hřbitově. Za nějaký čas se tedy  
s paní Hanou Kábovou můžeme 
opět setkat…

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

„Chceš to zalít?“ Chodbou se nesou 
slova Karolíny Kolečkářové, která 
právě prodala dva čajové sáčky jed-
né z maturantek. Než projdu chod-
bu zpět, dívka s knihami pod paží 
už usedá s hrnkem čaje na protější 
lavičku a kochá se vůní, jež z šálku 
vychází. 

Je středa dopoledne a fairtra-
dový tým našeho gymnázia i dnes 
nabízí nejen horkou čokoládu, ale  
i pestrou nabídku čajů ideálních pro 
zahřátí v chladných dnech. U srdce 
pak prodejce z řad žáků i ty, kteří si 
u nich nakoupí, zahřeje nejen onen 
nápoj, ale i pocit, že si koupili pro-
dukt, který není zatížen takzvanou 
dětskou prací, a že zemědělci, kteří 
se podíleli na jeho sklizni, dostanou 
za svoji práci odpovídajícím způso-
bem zaplaceno. 

„Máte i roibos?“ dotazuje se 
poměrně nedočkavě jeden z kvintá-

nů. Blíží se konec hlavní přestávky, 
tedy závěr doby, kdy dívky, které se  
o značku Fairtradová škola na Gym-
náziu Mnichovo Hradiště starají, 
férový sortiment před žákovskou 
knihovnou nabízejí. Bára Prokopová 
vaří patrně poslední z dnešních čajů. 
Za malou chvíli se dveře knihovny 
zavřou a s nimi zmizí i férový sorti-
ment. Ne však na dlouho. 

Celý advent je totiž na mnicho-
vohradišťském gymnáziu fairtrado-
vý, což ve výsledku znamená, že si 
žáci školy mohou výrobky s certifiká-
tem fair tradu zakoupit nejen jednou 
týdně, ale každý den, a to v rámci 
rozšířeného (předvánočního) sorti-
mentu. Myslím, že nejen já se těším 
na to, jaké překvapení vymyslí tým 
na leden.  

Iva Štrojsová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Fairtradový advent na gymnáziu: 
studenti nabízeli férové nápoje

Sborník Od Ještěda k Troskám
Poslední číslo letošního ročníku 
vlastivědného sborníku Od Ještěda 
k Troskám přináší opět řadu zají-
mavých článků. Dozvědět se mů-
žeme, jak prožívali Štědrý den naši 
předkové na Železnobrodsku, kteří 
literáti jsou spjati s Jičínem nebo se 
seznámit s tragickým osudem mla-
dého letce Josefa Bečky z Přepeř.  Z 
Mnichovohradišťska do tohoto čísla 
přispěl pan Vratislav Šverma připo-
menutím životního příběhu Aloise 

Juřice, Hana Kábová představila 
osobnost historika Josefa Vítězslava 
Šimáka a Vladimír Černý zpraco-
val historii dnes už neexistujícího 
pěveckého sboru Slavoj z Bakova. 
Článků je v časopise samozřejmě 
mnohem více. V hlavním textu se 
představuje obec Radimovice, ležící 
v blízkosti sychrovského zámku.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Také na Olšině se rozsvítil vánoční strom
Všichni máme rádi předvánoční 
čas. Ke slavnostní adventní atmo-
sféře ve městech patří osvětlení ulic  
a na náměstí co největší ozdobený 
a osvětlený strom. Vše je perfektně 
provedené profesionálními firmami. 
Celá ta nádhera představuje nemalé 
náklady z rozpočtu města.

Když přišla předsedkyně naše-
ho osadního výboru na listopado-
vém setkání s občany s nápadem, 
že bychom mohli i u nás na Olšině 
rozsvítit vánoční stromek, přivítala 
to většina občanů s nadšením, ale 
objevily se i námitky, že tři týdny do 
první adventní neděle je šibeniční 
termín a jestli to s našimi omezenými 
prostředky zvládneme.

Ale když je dobrá vůle a chuť 
něco pro obec udělat, zvládne se  
i nemožné.

Vybrat vhodný strom nebyl až 
takový problém, protože naše víska 
leží na okraji lesa a krásné smrky tu 
rostou i na návsi. První problém však 
nastal s firmou, která spravuje měst-
ské osvětlení a má oprávnění připojit 

stromek k veřejnému osvětlení. Pro 
ně byl tak krátký termín nepřijatelný 
a rovnou naši žádost zamítli. Tak  
pomohla improvizace. Jeden z členů 
osadního výboru, který bydlí nejblíž 
vybranému stromu, nabídl připojení-
ze své soukromé zásuvky. Pak bylo 
potřeba sehnat dostatečně dlouhý 
kabel, nakoupit ozdoby a světelný 
řetěz a stromek ozdobit.

Poslední listopadovou neděli 

bylo vše pohromadě, a tak jsme se 
dali do zdobení. Sice svítilo sluníč-
ko, ale bylo kolem nuly a foukal ledo-
vý vítr, takže jsme byli rádi, když byly 
ozdoby i řetěz na stromě a osvětlení 
úspěšně odzkoušeno. Pak už zbý-
valo jenom roznést pozvánky na his-
toricky první rozsvěcení vánočního 
stromku na Olšině.

V pozvánce byly požádány míst-
ní hospodyňky, aby přispěly na ob-

Na rozsvěcení je vše připraveno.

Nejen vánoční strom
Olšinský osadní výbor má od červ-
na novou předsedkyni, kterou se 
stala Jana Nováková. Na schůzce s 
občany, která už proběhla za jejího 
předsednictví, byly domluveny dvě 
akce, z nichž jednou bylo právě prv-
ní společné rozsvěcení vánočního 
stromu. Druhou bylo vyčištění lokality 
pod hřištěm od náletových dřevin. Na 
místě tak vznikl prostor, kde by se do 
budoucna mohly pálit obecní vatry, 
například o čarodějnicích. (red)

čerstvení nějakou maličkostí ze své 
kuchyně. Svařené víno, bez jehož 
vůně se vánoční čas neobejde, jsme 
objednali v místní hospůdce.

A pak přišel 3. prosinec a my 
jsme čekali, kolik se sejde na návsi 
lidí. Vždyť konkurence byla veliká. 
Téměř ve stejném čase se rozsvě-
cel strom v Hradišti, letos s krásně 
opravenou a osvětlenou radnicí  
a s tradičním programem. Ale Olši-
ňáci se ukázali jako patrioti. Krátce 
před pátou hodinou se náves začala 
plnit, a když jsme úderem páté náš 
strom rozsvítili, ozval se pochval-
ný jásot. Přišlo určitě víc než 60 
obyvatel Olšiny i někteří sousedé 
ze Dneboha a Březiny. Provizorní 
bufet na autobusové zastávce byl 
plný domácích lahůdek a horký čaj 
i svařené víno pomohly rozproudit 
příjemnou sousedskou náladu.

Věříme, že jsme založili novou 
tradici, která zpříjemní předvánoční 
život nám všem na Olšině.

Jaroslava Koubková

I téměř stoletý básník,
chce ještě znovu rýmu vypustit svůj šíp,

aby trefil nějakou část v té krásné krajině,
kde obloha a země se snad možná nejlíp,

v té české kotlině, v té naší krásné domovině,
spojují v to jedno jediné,

jež nese to jméno líbezné,
ten náš přenádherný Český ráj.

Snad nevymřou nám nikdy naši slavní čeští bardi,
kteří s láskou o krásách této země vypravují,

o neobyčejném místu, kde však nejsou žádní leopardi,
o vodách řek, potoků a stružek, které opěvují,
o bílých oblacích, které plují po modré obloze,

až tam k vrchu Mužského, ne nepodobného ostruze.

Snad nevymřou nám nikdy naši čeští pěvci rýmu,
kteří opěvují zelené stromy ve větrném poryvu,

podzimní ranní mlhy u Jizery podobné snad dýmu,
stříbrné světlo Měsíce při jeho nočním přílivu,

špice zámků, údolí Plakánku a krychli hradu Kosti,
kde jsme byli všichni často jako dobří zvaní hosti.

Vyprávějte nám, prosím, ještě jednou,
dříve, než ty všechny hvězdy zblednou:
„Kdo se napil jednou vody z Jordánky,

jako by pil kapky z čarovné té studánky.“
Zpívejte nám dále a navěky všem nám z lásky,

o tom kraji, kde kvetou pro nás bílé sedmikrásky!

Povězte nám ještě jednou o čarovné té přírodě,
kde červánky někdy plují po nebesích jak lodě,

o Podještědí, o tom, kde leží Máchův kraj,
všem těm krásám vévodí však ten náš Český ráj.

Vezmeme si od vás ještě jedno pohlazení po tváři,
hezčí, než by člověk vyhledal snad ve snáři.

Pějte ještě chvíli o tom všem zde pro nás,
o Lhoticích, o Žehrovce, bublající přes kameny,

budem vždycky za to vděčně myslet na vás!
Vijte ještě krásné rýmy v básnické ty prameny,

které přinesly nám navždy věčnou radost
a vrátily nám trochu naši dávnou mladost.

I stoletý básník má nám smrtelníkům stále co říci,
abychom vždy věděli, kam jsme patřili a patříme,
jen přitisknout k té zemi ještě naposledy svou líci,
než něco dalšího přenádherného snad spatříme,

než opustíme tuhle požehnanou krajinu,
v tu naši poslední a věčnou hodinu...

Barevnou přírodou na rtech jít s písní,
nasávat zemitých vůní a plísní,

zas brodit se lesními houštinami,
domů pak vrátit se cobydup

blaženě s košíkem plným hub,
dlouho zůstaň tu, babí léto, s námi!

BÁSNÍK ČESKÉHO RÁJE
Jan Herink

bude ještě upřesněn, ale už teď 
můžeme zveřejnit, že kniha bude  
k prodeji v knihkupectví a papírnictví 
paní Otáhalové.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

V prosinci loňského roku spatřila 
světlo světa nenápadná drobná 
knížečka s názvem Kádrový profil. 
Jméno autora – Karel Mates – však 
jistě zaujme řadu Hradišťáků. Pro 
nezasvěcené jen připomeneme, že 
pan Karel Mates je potomkem rodi-
ny, která po několik generací vlast-
nila dříve velmi známý a prosperující 
hotel Zlatá hvězda, nacházející se 
na mnichovohradišťském náměstí. 
Dnes zde už bohužel není ani pro-
sperující hotel či restaurace, ale pro-
dejna potravin a pomalu chátrající 
dům.

Autor se v knize vrací do svého 
dětství a mládí prožitém v našem 
městě, vzpomíná na své kamarády, 
sousedy a známé. Nabízí tedy zají-
mavé čtení pro všechny, kdo si rádi 
připomenou, jak se v Hradišti žilo 
před několika desetiletími. 

Městské muzeum připravuje na 
leden představení knihy formou au-
torského čtení. Termín konání akce 

Další kniha o Mnichově Hradišti…

Věnováno Josefu Brožovi  dodatečně k jeho 97. narozeninám,
otištěno u příležitosti jeho letošních 98. narozenin



11LEDEN 2018 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ
Hobojista Jiří Tancibudek

Milí čtenáři Kamelotu,
v letošním roce se budeme na těchto stránkách setkávat s portréty 

zajímavých osobností spjatých s naším městem či jeho okolím. Záměr-
ně nepoužívám výraz „významných“ osobností, protože nevím, kde leží 
hranice, kdy „už“ někdo je tou významnou osobností a kdy není. Chce-
me vás seznámit s životními příběhy lidí, kteří se v Mnichově Hradišti 
buď narodili a zde vyrostli nebo zde pracovali či určitý čas bydleli, kteří 
se prosadili ve své profesi nebo zasáhli svým působením výrazněji do 
života ve městě. S několika osobnostmi jste se už na stránkách Kame-
lotu mohli seznámit v minulých vydáních (2015 – červen Václav Sekera, 
červenec/srpen – Bedřich Ženíšek, říjen – Alfréd Hořice, 2016 – leden 
Josef Herink), k nim se tedy již vracet nebudeme. Představíme vám 
vědce, umělce, sportovce i hradišťské patrioty. Nebudeme brát v úvahu 
chronologii, tj, historickou dobu jejich působení ve městě, stejně tak 
pořadí uveřejňovaných portrétů bude čistě náhodné, nehledejte žádné 
„pořadí významnosti“. Zároveň bychom uvítali od vás, čtenářů, podněty 
a upozornění na ty, kdo by si zasloužili být do této řady zařazeni.

Jana Dumková, Muzeum města Mnichovo Hradiště

Jiří Tancibudek se narodil 21. břez-
na 1921 v Klášteře Hradišti nad 
Jizerou. Jeho otec, ředitel školy, 
vychovával řadu generací v lásce  
k vlasti, hrdosti na české dějiny  
a také v lásce k hudbě. Ještě v závě-
ru 20. let se rodina přestěhovala do 
Mnichova Hradiště. 

Malý Jiří hrál již od pěti let na 
housle. O deset let později navštívil 
koncert mladoboleslavské filharmo-
nie, kde přizvaný první hobojista 
Národního divadla Jan Mikeš za-
hrál Lisztovo preludium tak, že to 
Jiřímu vehnalo slzy do očí. Poté Jiří 
Tancibudek učinil své osudové roz-
hodnutí. Expresivnost tónu hobojky, 
jež nemá obdoby v jiném dechovém 
nástroji, rozhodla, že se stal hobojis-
tou, a právě Jan Mikeš byl také jeho 
prvním učitelem na tomto (jak rád 
říkal) božském nástroji. 

Jiří na sobě pracoval s nesmír-
nou houževnatostí. Po absolvování 
klasického gymnázia v Mladé Bole-
slavi odešel studovat hru na hoboj 
na pražskou konzervatoř. Ve studi-
ích pokračoval na Akademii múzic-
kých umění. O jeho mimořádném 
talentu svědčí i to, že se v roce 1944 
stal hobojistou orchestru Národního 
divadla. O rok později, ve svých 24 
letech, se stal prvním hobojistou 
České filharmonie, považované za 
jeden z nejlepších symfonických 
orchestrů světa, který tehdy řídil 
Rafael Kubelík. Také působil jako 
první hobojista v Českém komor-
ním orchestru, vedeném Václavem 
Talichem. Po Kubelíkově odchodu 
na západ byl i Jiří Tancibudek něko-
likrát vyšetřován Státní bezpečností, 
i když s jeho odchodem do emigrace 
neměl nic společného.

 Pro různé ústrky se Jiří Tanci-
budek odhodlal odejít se svou ženou 
Věrou Háskovou, profesionální pia-
nistkou, a její rodinou také do emi-
grace. V lednu 1950 podnikl cestu 
ve sněhové vánici v polobotkách,  
s hobojem pod kabátem přes hlída-
nou hranici do Bavorska. Po pobytu 
v uprchlickém táboře si za novou 
vlast zvolil Austrálii, místo poblíž 
Adelaide, kde měl obrovské zásluhy 
o výchovu mladých hudebníků. 

Během let se stal světově 
uznávaným hobojistou. Bylo mu 
nabídnuto místo i v chicagském 
symfonickém orchestru. I když prá-
ce mu zaručovala okamžitý vstup do 
USA, imigrační zákony zakazovaly 
jeho manželce Věře získat povolení  
k pobytu ne dříve, než za tři roky. 
Na doporučení dirigenta Sira Johna 
Barbirolliho a na pozvání Eugena 
Goosense se stal profesorem ho-
boje na Státní konzervatoři v Syd-
ney, kde uspořádal první hobojový 
recitál v australské historii. V roce 
1953 přijal místo prvního hobojisty  
v Královském symfonickém orches-
tru v Melbourne, odkud roku 1964 
přešel do Adelaidy jako člen hudeb-
ní fakulty adelaidské univerzity. Jeho 
působení bylo úspěšně i zde. 

Jako učitel vychoval většinu vý-
znamných australských hobojistů, 
byl spoluzakladatelem mezinárodně 
úspěšného Adelaidského decho-
vého kvinteta a také zakladatelem 
komorního orchestru adelaidské 
univerzity. Vystupoval na mnoha 
hudebních festivalech v Adelaide, 
zvláště pak na pověstném vystoupe-
ní spolu s Yehudi Menuhinem. Vedle 
toho pilně koncertoval, s ansámblem 
i jako sólista, nejen po Austrálii, ale 
i po celém světě. Také působil jako 
člen poroty na mnoha mezinárod-
ních soutěžích. Úzce spolupracoval 
s Bohuslavem Martinů, který pro 
něho v roce 1954 napsal koncert pro 
hoboj a orchestr, jenž je považován 
za jeden z nejkrásnějších, který byl 
kdy složen. Jeho světovou premiéru 
zahrál Jiří v Sydney roku 1956. Ved-
le koncertů natáčel i pro rozhlas a na 
gramofonové desky.

Na své umělecké dráze se Jiří 
potkal s mnoha velkými osobnost-
mi hudebního světa. Připomeňme 
si zde pochvaly, které mu věhlas-
ní hudebníci složili. Václav Talich: 
‚‚Nejhezčí a nejosobitější hra na 
hoboj, jakou jsem kdy slyšel.‘‘ Rafael 

Kubelík: ‚‚Prvotřídní umělec. Jeho 
talent je zcela mimořádný.‘‘ Yehudi 
Menuhin: ‚‚Nikdy nezapomenu na 
svoji uměleckou spolupráci s Jiřím 
Tancibudkem. Je to skvělý umělec  
a jsem si jist, že se mu dostane kde-
koliv zaslouženého obdivu i uznání.“

Ještě v Praze se seznámil s aus-
tralským hobojistou, později slavným 
dirigentem, Charlesem Mackerra-
sem. Jejich přátelství pokračovalo 
celý život. Mackerras je velkým pro-
pagátorem české hudby, obzvláště 
Leoše Janáčka, ve světě. Kdo ale ví, 
že na tom má zásluhu právě Jiří Tan-
cibudek? Na první setkání vzpomíná 
slovy: ,,Když jsme přecházeli Vltavu 
po jednom slavném pražském mos-
tě, Jirka mně vyprávěl o představení 
Janáčkovy opery Káťa Kabanová, 
která byla uváděna v Národním di-
vadle, za řízení dirigenta Václava 
Talicha. Říkal: Tvoje manželka se 
musí jít s Tebou podívat na tuto kou-
zelnou operu. Souhlasil jsem a od 
této chvíle jsem se rozhodl věnovat 
čas, abych se dozvěděl víc o tomto 
vynikajícím skladateli. Až do té doby 
jsem znal pouze jeho sextet decho-
vých nástrojů „Mládí“, který jsem hrál 
v Austrálii. Když jsem poprvé uslyšel 
Káťu, byl to fascinující zážitek a stále 
jsem Jiřímu vděčný za to, že jsem 
mohl poznat tohoto velkého sklada-
tele již v prvém měsíci po příjezdu 
do Prahy.“

Přítel, hudební vědec, režisér 
a skladatel funkční hudby Jaroslav 
Kovaříček, žijící také v Austrálii, na 

Jiřího Tancibudka vzpomíná slovy: 
‚‚Každý z nás svoji cestu po tomto 
světě jednou ukončí, jsou ale lidé, 
kteří svými kvalitami svět obohacují 
a měli by tu proto pobýt co nejdé-
le. Jiří Tancibudek, velký umělec 
a mimořádný člověk, byl z tohoto 
druhu lidí. Austrálie se Jiřímu stala 
osudnou, vytvořil si zde svůj domov 
a jeho přínos hudební kultuře tohoto 
kontinentu lze stěží plně docenit. Já 
však mám dojem, že z uměleckého 
hlediska to nebyla volba příliš šťast-
ná, tato země nebyla úrodným pro-
středím pro výjimečné talenty. Jsem 
přesvědčen, že kdyby Jiří zůstal  
v Evropě, dostalo by se jeho osobi-

tému muzikantství mnohem většího 
uznání. Byl to vskutku umělec svě-
tového formátu. Například zmíněný 
hobojový koncert, který významný 
skladatel Martinů pro Jiřího napsal, 
byl sice ve studiu ABC natočen, na 
gramofonové desce byl však vydán 
po 24 letech v roce 1980 malou ji-
hoaustralskou společností SAREC. 
Nedá se však říci, že by život byl 
k Jiřímu nelaskavý. V Austrálii byl 
profesionálně úspěšný, materiálně 
zabezpečený a nikdy nestrádal. 
Také volba manželky byla šťastná, 
těžko si představit, že by k sobě 
našel vhodnější ženu, než je paní 
Věra. Jejich soužití bylo harmonické, 
skvěle se doplňovali, vážili si jeden 
druhého a navzájem se podporova-
li. Byl laskavým učitelem, který své 
žáky naučil více než jen techniku 
hry na hoboj, zasvěcoval je do tajů 
hudebního umění a inspiroval svojí 
pokornou lidskostí. Na pódiu byl 
sebejistým sólistou, v soukromí byl 
člověkem spíše plachým. V exilu 
se vždy hrdě hlásil ku svému češ-
ství, jeho vlastenectví vycházelo ze 
srdce a z lásky k bohatým tradicím 
našeho národa, především hudeb-
ním. Jako demokraticky cítící člověk 
měl přirozený odpor ke komunistické 
zlovůli a i k ostatním bezprávím. Byl 
a stále je velkou inspirací umělecky 
i lidsky. Jeho nepřítomnost nám pů-
sobí smutek, zároveň ale každý, kdo 
ho poznal, může děkovat osudu, že 
mu bylo dopřáno to štěstí potkat se  
s velkým člověkem.‘‘

Na svou rodnou zem Jiří Tanci-
budek nikdy nezapomínal. Měl rád 
Prahu stejně jako kraj kolem Mni-
chova Hradiště. Do Československa 
však jako emigrant přijet nemohl. 
Jen v únoru 1969 koncertoval jako 
člen australského kvinteta decho-
vých nástrojů v Měšťanské besedě  
v Praze. Tehdy ho nejvíce potě-
šilo, že na koncert přijel také plný 
autobus jeho příznivců z rodné-
ho Mnichovohradišťska. Do vlasti  
se mohl přijet podívat potom až po 
roce 1989. Nezapomněl několikrát 
navštívit ani Klášter a Mnichovo Hra-
diště. 

Hudební nadání zdědily i jeho 
dcery Eva a Sandra. Sandra působí 
jako úspěšná houslistka v Německu. 
Jeho vnučka Sarah Christ se stala 
již v mladičkém věku harfenistkou 
ve Vídeňské filharmonii a vnuk Ra-
phael Christ je i přes své mládí zná-
mým houslistou v Evropě. Nejmladší 
Hana získala zálibu v dědově umění 
hry na hoboj. A tak rodinná muzi-
kantská tradice pokračuje, i když Jiří 
Tancibudek zemřel. Stalo se tak ná-
hle na palubě letadla 1. května 2004 
za letu do Německa na svatbu první 
vnučky.

K uctění památky tohoto vel-
kého hudebníka bylo uspořádáno 
dvoudenní vystoupení hobojistů  
a fagotistů na universitě v Adelaide. 
Ve stejném měsíci bylo pořádáno 
Mezinárodní setkání hudebníků 
dvoujazýčkových nástrojů v Mel-
bourne, největší setkání hobojistů 
a fagotistů, které bylo věnováno  
k uctění památky Jiřího Tancibudka, 
a vzpomínkový koncert v předne-
su předních hudebníků komorního 
orchestru, na kterém vystoupil žák 
Jiřího Tancibudka Jeffrey Crellin,  
1. hobojista Melbournského symfo-
nického orchestru. Australská roz-
hlasová společnost ABC vydala CD 
pod názvem ‚‚Význačné nahrávky 
Jiřího Tancibudka‘‘, dokument mis-
trovských hudebních děl v průběhu 
50 let pobytu v Austrálii.

Na Jiřího Tancibudka, který 
prožil dětství a mládí v Klášteře  
a v Mnichově Hradišti, bychom ne-
měli zapomenout.

Dle textu Jaroslava Kovaříčka  
z roku 2004 a materiálu  

městského muzea zpracoval
 

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

,,Kdo jinému jámu kopá, až se ucho utrhne.“
oblíbené, osobitě upravené úsloví Jiřího Tancibudka

Program koncertu v Melbourne Town Hall.

Jiří Tancibudek s německým skladatelem a dirigentem Hansem Schmidt-
-Isserstedtem.

Rodinná fotografie Jiřího Tancibudka s manželkou, dcerou a vnoučaty.



Kamelot: 
zpravodaj města 

Mnichovo Hradiště  
zapsán do evid. periodického tisku  

Reg. č.: MK ČR E 19893
číslo 1/2018, náklad 3500 ks, 

vychází 2. ledna 2018
jako měsíčník vydává 

město Mnichovo Hradiště, 
Masarykovo náměstí 1, 

295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit 
tak každý měsíc 3500 domácností? Vaši 
inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu Stránskou 
(dana.stranska@mnhradiste.cz). Kon-
krétní ceník i podmínky inzerování nalez-
nete v sekci Kamelot na webu města. Při 
navázání dlouhodobé spolupráce je možné 
uplatnit slevu. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí v rámci jedno-
ho vydání v součtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí jako první, mají 
přednost. Takže raději neváhejte! 

Pro inzerenty

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.

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.

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.

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.

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.

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

SpolehliváÚčetní.cz poskytuje:

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

Promo kód: Kamelot Hradiště
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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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Promo kód: Boleslavan 
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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LUMA MB

Občané Mnichova Hradiště nemusí za sociálnímu služba-
mi poskytovanými LUMA MB dojíždět do Mladé Boleslavi, 
kde má společnost sídlo a provozovnu. Díky vstřícnosti 
města Mnichovo Hradiště mohli její klienti po celý rok 2017 
vždy ve čtvrtek odpoledne docházet do Volnočasového 
centra v blízkosti zámku. Poskytovány zde byly tři druhy 
sociálních služeb a služba Pomoc obětem trestných činů. 
Komplexní pomoc rodinám, jejichž děti  jsou z různých 
důvodů ohrožené ve vývoji, zajišťují sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi, na kterých Luma často spolupra-
cuje se sociálním odborem. Ve službě Odborné sociální 
poradenství je řešeno široké spektrum témat, která jsou 
nuceny řešit osoby v náhlé či dlouhodobé sociální krizi. 
Nejčastěji je poskytována pomoc se sepisováním různých 
úředních listin, například návrhů, odvolání a žalob. Služba 
Intervenční centrum Mladá Boleslav je určena obětem do-
mácího násilí. 

Kromě služeb poskytovaných ambulantně ve Volno-
časovém centru byly v Mnichově Hradiště a okolí posky-
továny služby Podpora rodiny, Terénní program LUMA, 
Intervenční centrum Mladá Boleslav, Krizová linka LUMA 
(telefonická krizová pomoc) a Pomoc obětem trestných 
činů terénní formou. Sociální pracovnice a pracovník tedy 
dojížděli přímo do domácností uživatelů a doprovázeli je 
na úřady a Policii ČR. Statistiky počtu klientů, kontaktů  
a intervencí budou zveřejněny počátkem příštího roku.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, dis-
krétně a na přání i anonymně. V případě potřeby postup 
konzultujeme s právničkou z řad advokátů. Klienti v tíživé 
finanční situaci jsou navíc podporováni materiálně, dostá-
vají zdarma trvanlivé potraviny a hygienické potřeby. 

Díky vstřícnosti města Mnichovo Hradiště budou služ-
by ve výše uvedené podobě poskytovány i v roce 2018. 
Velice si vážíme podpory naší činnosti, kterou nám město 
Mnichovo Hradiště opakovaně poskytuje formou financí  
a bezplatným půjčováním klubovny. Do Volnočasového 
centra lze ve čtvrtek přijít v době od 12 do 16 hodin i bez 
objednání, ovšem předem objednaní mají vždy přednost. 
Objednávat se lze na tel. č. 777 107 950 ve všedních 
dnech v době od 9 do 17 hodin. Podrobné informace o 
službách jsou na našich webových stránkách www.luma-
-mb.cz.

Martina Brzobohatá, LUMA MB

PŘIJMEME
na hlavní pracovní poměr

vyučené
ŠVADLENY

s praxí

Požadujeme: Šití na průmyslovém stroji, dirkování, entlování.

Nástupní plat: 15 000Kč/1 měsíc
     po zaučení 16 000Kč -18 000Kč / 1měsíc

Provozovna: Mnichovo Hradiště - Jednosměnný provoz.

Kontakt: Dagmar Janovcová  mobil: 604 717 430

ZDEPE.CZ s.r.o.

VÝROBA PRACOVNÍCH ODĚVŮ

Přemyslova 712

Mnichovo Hradiště

www.zdepe.cz

INZERCE

poskytovala služby v Mnichově 
Hradišti opět celoročně

Základní umělecká škola přeje rok 
naplněný pohodou, nadhledem a radostí
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