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STOPY ŽIDŮ
Na stránce věnované his-
torii se Jakub Altman ten-
tokrát věnuje Židům v Mni-
chově Hradišti a stopám, 
které tu po nich zůstávají.
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PLÁNY
Atletický areál v areálu ZŠ 
Studentská, rozšiřování 
mateřských škol, vodovod 
nebo chodníky. Jaké inves-
tice město letos čekají?
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TŘI KRÁLOVÉ
Tradiční tříkrálový průvod 
se také letos setkal s mo-
hutnou účastí. Fotografie  
z cesty za Jezulátkem na-
jdete v tomto vydání.
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Ještě rychlejší internet
Široká nabídka TV programů
Volání Vás začne bavit

INZERCE

Proměny historického centra pokračují
Město Mnichovo Hradiště vyhlásilo dal-
ší kolo podávání žádostí o příspěvek  
z městského Programu pro poskytování 
dotací na obnovu nepamátkových objek-
tů nacházejících se na území městské 
památkové zóny Mnichovo Hradiště. Zá-
jemci, kteří by své nemovitosti v dotčené 
zóně rádi oblékli do nového kabátu či 
upravili jejich okolí, mohou žádost podat 
do 28. února.

V programu lze žádat o příspě-
vek ve výši do 100 000 Kč. Minimální 
podíl žadatele je 50 procent z cel-
kových nákladů na obnovu objektu  
v daném roce.

Bližší informace poskytne oddělení 
speciálních činností Odboru výstavby  
a životního prostředí (Mgr. Lenka Zik-
mundová, tel.: 326 776 745, e-mail: 
lenka.zikmundova@mnhradiste.cz). Po-
drobnosti lze nalézt také na webových 
stránkách města.

Redakce

Laureáty Ceny města za celoživotní přínos 
se stali Josef Marek a Josef Flanderka

HRADIŠTŠTÍ
SRDCARI

 Vážení a milí Hradišťáci,
již tři roky uplynuly od chvíle, kdy jsme na plese města poprvé vyhlásili 
Ceny města Mnichovo Hradiště. Letos jsme mezi mnichovohradišťské le-
gendy uvedli další dvě osobnosti, o jejichž nároku na tuto poctu nemůže 
snad nikdo pochybovat. Není bez zajímavosti, že tentokrát se v obou přípa-
dech jedná o velká jména zdejší kulturní scény.

Josef Flanderka je příkladem člověka, který vždy bavil druhé a snažil 
se jim vyvolávat na tváři smích. A to jak v roli jednatele Klubu, který do 
zdejšího divadla přes třicet let přivážel představení k popukání, tak v roli 
ochotníka, jenž šel sám mnohokrát s vlastní kůží na trh. Vždycky jsem si 
rád nechával vyprávět jeho historky ze světa ochotnického divadla i vzpo-
mínky na naše město v 70. a 80. letech okořeněné názory na tehdejší dobu. 
Na panu Flanderkovi jsem si však ze všeho nejvíc vážil jeho neúnavného 
snažení, aby se Hradišťáci bavili pospolu a aby při společných zážitcích sdí-
leli radost ze života. Věřím, že představa lidí dřepících o samotě u televize 
mu mohla být svým způsobem dokonce regulérně protivná. Dvojnásob se 
před jeho organizačními schopnostmi skláním nyní, když po zkušenostech 
posledních let vím, jak tvrdý chléb jednatelé Klubu jídají.

Zatímco pro prvního z letošních laureátů je typická akce a živá kultura, 
učitel a malíř Josef Marek dával přednost stálé kráse výtvarného umění. 
Díky jeho obrazům, v nichž s něhou a láskou zachytil svým osobitým po-
hledem krajinu Mnichova Hradiště a jeho okolí, můžeme dnes mít jak este-
tický zážitek, tak si připomínat krásné scenerie, které již neexistují. Radost  
z ocenění pana Marka kalí pouze skutečnost, že mu cena byla udělena in 
memoriam.

Dosavadní zkušenosti s cenou města dávají jasný signál, že oceňovat 
lidi, bez kterých by Mnichovo Hradiště nebylo tím městem, jakým je, má 
smysl. Vždyť tito naši „srdcaři“ si zaslouží co nejsrdečnější poděkování. 
Budu rád, pokud si napřesrok vzpomenete a budete nominovat své vlastní 
kandidáty. Zatím se můžete inspirovat v medailoncích dosavadních laure-
átů na webu města. 

Ondřej Lochman, starosta města

Policie ČR rozšiřuje řady
Policie ČR a její zdejší obvody dlou-
hodobě hledají nové kolegy. Zájem-
ce, kteří o vstup do řad ochranců 
bezpečnosti a pořádku uvažují, se 
nyní rozhodla motivovat. Noví po-

licisté se mohou těšit na náborový 
příplatek ve výši 150 tisíc korun. 
Více na www.policie.cz/nabor, mb.
nabor@pcr.cz nebo telefonním čísle 
727 966 477.                 (red)

Studenti oktávy a 4. A z mnichovohradišťského gymnázia si v sobotu 20. ledna užili v mladoboleslavském Domě kultury jednu z velkých radostí, které 
maturitní ročník skýtá, a to maturitní ples. Tančilo se až do ranních hodin, půlnoc však patřila tradičnímu překvapení, do kterého se letošní maturanti obuli  
s patřičnou vervou a mnohdy v kostýmech k popukání, a nyní jim už zbývá snad jen popřát, aby vědomosti poslušně „lezly“ do hlav a aby zkouška  
z dospělosti proběhla tak hladce jako maturitní ples. Foto: Václav Vopat

Malíř, ilustrátor a učitel Josef Marek 
a dlouholetý šéf Klubu Mnichovo 
Hradiště a divadelník tělem i duší 
Josef Flanderka – to jsou osobnosti 
oceněné v třetím ročníku Ceny měs-
ta Mnichovo Hradiště. Slavnostní 
udělení cen proběhlo během XI. 
reprezentačního plesu města v so-
botu 3. února v sále Základní školy 
Studentská.

Josefa Marka (1921–2009) 
si řada Hradišťáků pamatuje jako 

přísného, ale oblíbeného učitele 
výtvarné výchovy a matematiky na 
1. ZŠ.  Oceněn byl in memoriam 
za „výjimečné malířské ztvárnění 
města Mnichova Hradiště i celého 
regionu“. Krajinomalby, které jsou 
pro jeho tvorbu charakteristické, či 
soubor jeho kreseb, v nichž zachytil 
lidovou architekturu Českého ráje, 
mají nejen uměleckou hodnotu, ale 
dokumentují i vývoj kulturní krajiny 
Pojizeří a Českého ráje. Není divu, 

že Josef Marek byl též dvorním ilu-
strátorem básnických sbírek Josefa 
Brože, rovněž laureáta ceny města.

Josef Flanderka byl oceněn „za 
dlouholetou činnost v oblasti kul-
tury“. Tři a půl dekády působil jako 
úspěšný ředitel Klubu pracujících  
a později také jako jednatel a dokon-
ce spolumajitel Klubu. Jeho vášní 
bylo a je divadlo, pro které vytvořil 
v Mnichově Hradišti dobré prostory 
i podmínky. Na prknech městského 

divadla se díky němu vystřídala řada 
předních komorních scén z celé 
republiky. Pana Flanderku ovšem 
znají pravidelní návštěvníci divadla 
také jako skvělého herce zdejšího 
Divadelního sboru Tyl. Sbor pomo-
hl znovu obnovit a působil v něm  
i jako režisér. Za herecký výkon  
v roli Trepifajksla ve hře Dalskabáty 
hříšná ves aneb Zapomenutý čert si 
dokonce v roce 1984 odvezl cenu  
z Jiráskova Hronova.   ...2
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Rozjezd systému vytápění nebyl snadný, 
mouchy jsou však vychytané a topení hřeje 
Městský úřad, budova Klubu, zá-
kladní a mateřské školy, Domov 
Modrý kámen, dům s pečovatelskou 
službou, kino či sportovní hala jsou 
od konce loňského roku vybaveny 
sofistikovanou technologií, jež zajiš-
ťuje jejich ekologické vytápění, slibu-
je značné úspory a městu zároveň 
garantuje teplo v normách stanove-
ných hygieniky i takřka tříčtvrteční 
návratnost vstupní investice.

O technologii EPC (Energy 
Performance Contracting) jste se  
v Kamelotu mohli dočíst už několi-
krát v souvislosti s radikální výmě-
nou otopné soustavy na Základní 
škole Studentská. Právě ve vzdě-
lávací instituci byl náběh nového 
systému, jenž garantuje energetické 

úspory se zárukou, nejnáročnější 
vzhledem ke stavu staré soustavy, 
napjatým termínům prací a chladné-
mu zářijovému počasí, které udeřilo 
nečekaně brzy. V tomto systému 
jsou kotelny všech budov digitálně 
napojeny na centrální dispečink, 
odkud jsou dálkově řízeny. Výsled-
kem je maximálně efektivní vytápění  
a velká energetická úspora. Pro Mni-
chovo Hradiště tuto službu zajišťuje 
firma EVČ s.r.o. z Pardubic.

„Když se toho tolik mění, při-
cházejí problémy. Ty nejcitelnější 
byly na ZŠ Studentská, za což se 
ještě jednou omlouváme. Nyní už 
je situace výrazně lepší, nedochází  
k výpadkům a řeší se již jen jednotli-
vosti.  Technologie EPC je velmi za-

jímavá a přinese řadu pozitiv, pouze 
nastavování systému trvalo dlouho,“ 
komentuje starosta Ondřej Lochman 
prvotní trable s EPC, kterou využívá 
v Čechách například Národní diva-
dlo či jesenická nemocnice.

Aktuálně se na základní ško-
le a gymnáziu ve Studentské ulici 
řeší pouze teploty na chodbách  
a v několika posledních třídách. 
Práce tu však zásadně komplikovalo 
stáří otopné soustavy, které se proje-
vovalo i po spuštění nového systému 
– postupně odcházely ventily, regu-
látory a čerpadla, na jejichž dodávky 
bylo nutné čekat.

Město do projektu investova-
lo 20 milionů korun, značnou část 
peněz by však mělo získat zpátky. 

Konkrétně jde o 14 milionů za 12 let, 
což je úspora garantovaná smlou-
vou. Ušetřit je však možné i víc, 
pokud dodavatel dokáže s energií 
nakládat ještě hospodárněji. To ov-
šem neznamená, že se v městských 
objektech bude topit méně. Dispe-
čeři musí objekty vytápět přesně dle 
norem. Například ve školách si jejich 
dodržování budou moci navíc online 
zkontrolovat ředitelé, kteří budou mít 
do systému přístup a budou v daný 
okamžik schopní zhlédnout teploty 
ve všech školních prostorách.

Zhodnocení, jak nová služba 
funguje, proběhne příští rok, tedy po 
roce chodu.

Redakce

Modernizace atletického 
hřiště získává obrysy
Zástupci městského úřadu se 17. 
ledna ráno poprvé setkali se zástup-
ci firmy Sportovní podlahy Zlín, která 
bude realizátorem modernizace at-
letického hřiště za Základní školou 
Studentská, a to přímo na místě, 
aby jednali o harmonogramu prací  
a případných rizicích stavby.

Pro čtenáře, kterým snad  
v minulém vydání zpravodaje unikla 
informace, že Mnichovo Hradiště na-
konec po sérii peripetií uspělo s žá-
dostí o dotaci a získalo na přestavbu 
sportovního areálu vybudovaného 
v roce 1953 osm milionů z minis-
terstva školství, tuto dobrou zprávu 
připomínáme. Další dva miliony se 
radnici podařilo získat z jiných zdro-
jů. Objemná zakázka tak městskou 

kasu bude stát do šesti milionů. Už 
na podzim se tak školní mládež i 
veřejnost dočkají moderního spor-
toviště.

Už během úvodní schůzky, kte-
rá předcházela předání staveniště,  
k němuž dojde začátkem března, 
bylo vyhodnoceno, že největší obtí-
že při realizaci projektu bude zname-
nat svažitý terén klesající směrem  
k lesoparku. Ten bude před vlastní 
stavbou třeba zpevnit. Investice si 
vyžádá rovněž zásahy do zeleně, 
vedení města však v případě kácení 
počítá s náhradní výsadbou v místě.

Předpokládané datum otevření 
hřiště je 1. září 2018.

Redakce

Výsledky dotací budou 
známy do prvního března
Rada a zastupitelstvo města aktuál-
ně na základě návrhu dotační komi-
se rozhodují o rozdělení dotací pro 
zájmové a sportovní spolky na rok 
2018. Na činnost organizací je v roz-
počtu k rozdělení stejná částka jako 
vloni, tedy 1,8 milionu korun. Někte-
ré žádosti se bohužel nevyhnou krá-
cení, popřípadě zamítnutí podpory. 
Celkem se totiž sešly požadavky na 
více než 2,4 milionu korun. Spolky  
a iniciativy by se výsledky měly do-
zvědět do konce února.

Zároveň je do konce února, 
respektive do 1. března, čas na 
odevzdání vyúčtování dotací za rok 
2017. Spolky i jednotlivci podpoření 
v minulém roce by vyúčtování měli 
včas podat, aby se vyhnuli nepříjem-

nostem. Výjimkou jsou pouze pří-
spěvky do pěti tisíc korun, které byly 
uděleny formou daru. Tyto příspěvky 
není nutné vyúčtovávat.

Pokud jste nestihli žádat na 
celoroční činnost, je stále možné 
podávat žádosti na jednotlivé akce či 
projekty, a to k 30. dubnu a 31. srp-
nu 2018. V prvním kole se sešly čtyři 
žádosti o podporu akcí. Stále tak 
zbyde dost prostředků na podporu 
další akcí (celkem 150 tisíc korun), 
spolupráci s partnerskými městy (50 
tisíc korun) a investice (100 tisíc ko-
run). O dotace na investice je možné 
žádat průběžně celý rok.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

Co dělat, když zní sirény?
Úkolem sirén, jejichž pravidelné 
zkoušky vždy první středu v měsíci 
jistě dobře znáte, je co nejrychleji 
varovat obyvatelstvo před hrozícím 
nebo již nastalým nebezpečím.  
V České republice se používá pouze 
jeden typ varovného signálu nazýva-
ný „Všeobecná výstraha“ (kolísavý 
tón sirény po dobu 140 vteřin).

 A co dělat, když siréna zazní? 
Pokud uslyšíte varovný signál, oka-
mžitě vyhledejte úkryt v nejbližším 
objektu a zavřete v něm všechna 
okna a dveře. Město Mnichovo Hra-
diště je vybaveno elektronickými 
sirénami, které po zaznění signálu 
umí automaticky sdělovat stručnou 
tísňovou informaci o typu ohrožení. 
Dále čekejte informaci z místního 
rozhlasu, v případě rozsáhlejší udá-
losti budou informace vysílány v rá-
diích a ve zprávách v televizi. Všech-
ny potřebné informace o události  
a jak při ní postupovat dál, se dozví-
te právě z těchto prostředků. Zazní-li 
varovný signál, nepodceňujte riziko! 

Nezapomeňte, že již zmíněná 
akustická zkouška sirén probíhá 
každou středu v měsíci ve 12 ho-

din. Ověřuje se tak jejich funkčnost 
a slyšitelnost. Pokud v tuto dobu 
neuslyšíte „svoji“ sirénu, neváhejte 
kontaktovat městský úřad. 

Pokud se chcete o problema-
tice sirén a krizového řízení dozvě-
dět více, můžete navštívit užitečný 
webový odkaz – Portál krizového 
řízení Středočeského kraje (pkr.kr-
-stredocesky.cz). Tento web je dů-
věryhodným zdrojem hned několika 
důležitých informací. Zjistíte zde 
například informace o zásazích jed-
notek požární ochrany. Dále vydané 
výstrahy ČHMÚ, vyhlášené krizové 
stavy, informace o aktuální dopravní 
situaci a dopravních nehodách, vod-
ní stavy a průtoky aj.

Kateřina Beránková,
Krizové řízení

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Tísňová linka: 112
Hasičský záchranný sbor: 150
Záchranná služba: 155
Policie ČR: 158
Městská policie: 326 771 240 
(služebna), 602 473 156 (hlídka)

Na Popeleční středu
„Na Popeleční středu nerada předu. 
Ráda spím a co jest dobrého, všech-
no sním.“ Pořekadlo z časů našich 
předků se vztahuje k nadcházející-
mu postnímu období. Letos připadne 
Popeleční středa na 14. února. Její 
název vznikl od popelce, požehnání 
posvěceným popelem prováděného 
při bohoslužbě v tento den.

Předchází jí masopustní osla-
vy, po kterých mnozí vyspávali. Na 
předení ani nepomysleli, protože se 
tradovalo, že pak by slepice nenesly 
vajíčka. Zásoby dobrot od masopus-
tu se „spytlovaly“, tedy dojedly, čtvrt-
ku se říkalo „pytlový“.

Postní čas poté již patřil stříd-
mosti, dobrým skutkům a vrcholící 
přípravě těch, kteří chtěli být o veli-
konoční noci pokřtěni.

A kam můžeme v předjaří za-
vítat? Za sněženkami do přírody, 
za inspirací na výstavu historického 
velikonočního betléma do Lorety v 
Rumburku, nebo po stopách dáv-
ných poutníků do Mimoně, kterou 
již od roku 1667 zdobí kaple Božího 
hrobu s ambity, kopie jeruzalémské. 
Je přístupná s průvodcem sousedí-
cího muzea. 

Daniela Břoušková

Redakce Kamelotu se upřímně 
omlouvá  za tiskovou chybu, k níž 
došlo v lednovém vydání. 

Na 10. straně minulého čísla 
byla publikována báseň Jana Herin-
ka Básník Českého ráje, kterou autor 
dedikoval Josefu Brožovi, regionál-
nímu básníkovi a držiteli Ceny měs-
ta Mnichovo Hradiště, jehož verše 
oslavují přírodu nejen Českého ráje. 
Na samém konci básně bylo omylem 
otištěno šestiverší, kterým končí bá-
seň Kateřiny Podávkové O babím 
létě zveřejněná v Kamelotu dříve,  
v říjnu 2017. Redakce se za chybu, 
k níž došlo při grafických úpravách, 
omlouvá jak autorům obou básní, tak 
panu Brožovi.

Omluva redakce

Partnerská města: v prosinci návštěva, v lednu zápas
Vánoční trh Erzhausenu

Letošní rok jsme slavili výročí 20 
let partnerské spolupráce s němec-
kým městečkem Erzhausen. Jeho 
zástupci nás navštívili v září a říjnu 
a měli jsme se s nimi možnost potkat 
a poznat jejich kulturu například na 
několika koncertech nebo u jejich 
stánku na sousedské slavnosti, kde 
nabízeli hessenské speciality. Na 
závěr roku jsme jim návštěvu opla-
tili a vypravili se do Erzhausenu na 
vánoční trh, který pobíhal 16. a 17. 
prosince. 

Na stánku, který byl pro nás  
a další partnerská města připravený, 
jsme nabízeli produkty z Hradiště 
a blízkého okolí – vánoční cukroví, 

perníčky, med, marmelády, kerami-
ku, dřevěné hračky a textilní výrobky. 
Potěšil nás zájem místních a navíc 
nás překvapilo, kolik lidí s kořeny v 
Česku jsme tu potkali. Vánoční trh v 

Erzhausenu se liší od toho našeho 
– pořádá ho místní největší spolek 
(Sportverein) a výtěžek jde právě na 
jeho činnost. Atmosféra je však po-
dobně milá, prostě vánoční. Děkuje-

me všem (výrobcům i pomocníkům 
na stánku), kteří pomáhali Hradiště 
prezentovat.

Pohár z turnaje SBA CUP putoval 
do Chojnówa

V sobotu 16. ledna proběhl  
v hale BIOS již 12. ročník turnaje 
SBA CUP. Účastnilo se ho celkem 
sedm týmů a mezi nimi také tým hrá-
čů z polského partnerského města 
Chójnow. Ten nakonec obsadil první 
místo a odvezl si do Polska i cenu 
pro nejlepšího střelce. Domácí tým 
MSK se umístil na 4. místě. 

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Učíme se s pomocí metody STAGES
Ve středu 24. ledna navštívil Základ-
ní školu Švermova přední izraelský 
expert na rozvoj talentů Opher Bray-
er. Tento muž vyvinul metodu, která 
se nazývá STAGES a vytrénoval  
v ní nejen tisíce izraelských dětí, ale 
i managery globálních firem, jako je 
Microsoft, Hewlett Packard, Nokia, 
Osram či Disney. STAGES používá 
moderní metody výuky, které sti-
mulují všechny lidské smysly, a to 
na základě praktických dovedností  
a matematických kombinací. 

Nespornou výhodou této meto-
dy je fakt, že žáci velice rychle po-
chopí jednoduchá zadání. Pracují se 
zaujetím, s nadšením a především 
rozvíjejí svou představivost formou 
hry. Krátkodobé vstupy v hodinách 
v podobě náznaků karatistických 
pohybů, tanečních kroků, střídání 
barev, tvarů, hry na xylofon, na jed-
noduché ozvučné nástroje a na tělo 
jsou nápomocny při vnímání učiva  
a posilují koncentraci pozornosti. 

Na podzim loňského roku dvě 

učitelky ze ZŠ Švermova, Zuzana 
Hladíková a Soňa Razáková, do-
staly nabídku zúčastnit se týden-
ního školení v metodě STAGES. 
Tato příležitost jim byla poskytnuta 
ředitelkou Základní školy Soko-
lovská, Evou Hajzlerovou, která 
seminář zrealizovala pro své pe-
dagogy. Všichni účastníci získali 
licenci vyučovat metodou STAGES  
s podmínkou omezení této metody 
jen na jejich školy. K dnešnímu dni 

jsou do programu zařazeny pouze 
školy z Ústí nad Labem a Děčína. 
Školy v Mnichově Hradišti, které 
realizují inovativní metodu, se staly 
prvními ve Středočeském kraji.

Kombinatorický systém Ophera 
Brayera zkouší již dva měsíce žáci 
4., 5., 6. a 9. ročníku ZŠ Švermova. 
Na základě dosažených výsledků 
byl pan Brayer pozván do školy, 
aby se seznámil s žáky i pedagogy 
a společně si s nimi pohovořil o re-

alizaci své metody na půdě školy. 
Krajský úřad v Praze nám poskytl 
finanční prostředky na zakoupení 
nezbytných pomůcek pro realizaci 
zmíněné metody. Jeho zástupce 
Jiří Valášek rovněž přijal pozvánku  
k lednovému setkání.

Hosté navštívili školu v ranních 
hodinách, společně se zúčastnili an-
glického jazyka a matematiky ve 4., 
5., a 6. ročníku pod vedením Zuzany 
Hladíkové a Soni Razákové, sledo-
vali se zaujetím aktivity STAGES  
a průběh výuky. Po ukončení obou 
vyučovacích hodin se sešli s peda-
gogy 1. a 2. stupně a pohovořili vše-
obecně o STAGES.

Opher Brayer na závěr své ná-
vštěvy poznamenal, že sám se do 
matematiky zamiloval, ale nemusí 
to být ambicí všech, stačí, když se 
jim podaří udělat si z matematiky 
pomocníka.

Zuzana Hladíková,
Základní škola Švermova

Laureáty Ceny...
...dokončení z titulní strany

O udělení cen rozhodli zastupi-
telé města na základě nominací od 
občanů. Celkem byly v tomto roč-
níku přijaty čtyři nominace – tři za 
celoživotní přínos a jedna za roční 
přínos. 

Mimořádné osobnosti spojené 
s naším městem bude možné nomi-
novat na Cenu města i v roce 2018, 
opět na podzim, v případě mládež již 
na jaře. Podrobné informace a video 
medailonky najdete na webu města 
(www.mnhradiste.cz/cena-mesta).

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení
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INVESTICE PLÁNOVANÉ NA LETOŠNÍ ROK
VÍC MÍST VE ŠKOLKÁCH

K výstavbě mateřské školy došlo  
v Mnichově Hradišti naposledy v 80. 
letech. Od té doby se počet míst ve 
školkách navyšoval úpravami stá-
vajících prostor. V tomto ohledu je 
rok 2018 jedinečný. V první řadě 
totiž dojde k výstavbě nového pavi-
lonu MŠ Jaselská (dokonce nepůjde  
o montovaný objekt, nýbrž o zděnou 
stavbu), ale také k projekční přípravě 
vestavby MŠ Mírová.

Oba projekty řeší nedostateč-
nou kapacitu zdejších mateřských 
škol a reagují na dlouhodobě vysoký 
počet dětí, které se kvůli nedostateč-
né kapacitě nedaří do školek umís-
ťovat. Díky projektu dojde k navýše-
ní kapacity MŠ Jaselská o 28 míst,  
o 20 míst by se měla v roce 2020, 
na kdy je naplánovaná stavba, zvý-
šit také kapacita MŠ Mírová. Úpravy 
rodičům předškolních dětí usnadní 

návrat do pracovního procesu.
Pozorný čtenář si mohl povšim-

nout, že stejnou investici plánovalo 
město již na loňský rok. Během roku 
2017 se projekt realizovat skutečně 
začal – proběhla modernizace ku-
chyně v Jaselské ulici. Druhá část – 
stavba pavilonu – se však protáhla, 
jelikož realizace probíhá za pomoci 
dotace z IPRÚ, a tak každý krok 
prochází schvalovacím procesem, 
do něhož město nemůže zasahovat.

Město má nyní již podepsanou 
smlouvu se stavební firmou Kasten 
s.r.o., která má nový pavilon MŠ Ja-
selská předat do 1. září. Po předcho-
zích zkušenostech je však radnice 
se slibováním konkrétních termínů 
opatrnější. Na realizaci se podařilo 
získat dotaci, jež činí 80 procent  
z celkových nákladů ve výši 12 mi-
lionů.

MODERNIZACE SPORTOVIŠTĚ NAD PARKEM
Venkovní sportovní areál za ZŠ 
Studentská byl vybudován v letech 
1950 až 1953 s parametry poplat-
nými době svého vzniku. V součas-
nosti ho lze bez nadsázky označit za 
zcela dožilý.

Cílem projektu, jenž bude letos 
realizován, je kompletní rekonstruk-
ce a modernizace venkovního spor-
toviště. Na ploše stávajícího areálu 
bude realizován ovál o délce 350 
metrů s umělým polyuretanovým 
povrchem, sektor pro skok daleký 
a vysoký s umělým polyuretanovým 
povrchem, oplocené víceúčelové 
hřiště o rozměrech 26,5 x 46,5 metrů 
(včetně oplocení), travnaté zavlažo-
vané a oddrenážované hřiště, sektor 

pro vrh koulí a hod daleký s beto-
novým povrchem. Podél atletického 
oválu bude v severozápadní polo-

vině provedeno areálové oplocení, 
které bude v délce travnatého hřiště 
doplněno o záchytné sítě do výšky 

čtyř metrů. Za oplocením bude zbu-
dována štěrková cesta pro přístup 
do parku. Po obvodu sportoviště bu-
dou umístěny čtyři lampy veřejného 
osvětlení.

Původně měla realizace začít 
již v roce 2017, peripetie s dotací  
z ministerstva školství (udělena, zru-
šena a znovu přiznána) však harmo-
nogram prací výrazně narušily. Na 
realizaci se podařilo získat dotace 
od ministerstva školství a Středočes-
kého kraje. 

S celkovou výší investic do 
15milionů korun se jedná jednoznač-
ně o největší projekt, jehož realizace  
v tomto roce v Mnichově Hradišti 
proběhne.

KOMUNITNÍ CENTRUM
O stavbě, díky které získá Mírová 
ulice zcela novou podobu a atmosfé-
ru, bylo již napsáno mnohé. Projekt 
však dosud blokovalo připravované 
stěhování tamní trafostanice, kte-
ré představuje nutný předstupeň 
výstavby vzdušné a multifunkční 
budovy centra, které pojme školní 
jídelnu, kuchyni a zázemí Klubu dětí 
a mládeže. 

Poslední informace ze spo-
lečnosti ČEZ, jíž trafostanice patří, 

hovoří o stěhování v červnu, vede-
ní města se však obává po několi-
kerém zklamání z průtahů slibovat 
konkrétní termíny.

Ambiciózní projekt by se však 
každopádně měl začít realizovat  
v průběhu letošního roku. Švitoření 
dětí a cinkání příborů by se odtud 
mělo začít ozývat na podzim příštího 
roku.

Předpokládaný rozpočet projek-
tu je 56 milionů korun.

DO RADNICE NOVÝM VCHODEM
V druhé polovině ledna došlo na 
městském úřadě k podpisu smlou-
vy s firmou, která bude realizovat 
úpravy vstupu do radnice z východní 
části náměstí. Do konce května se 
tak radniční budova dočká definitiv-
ního vzhledu a nutno podotknout, 
že vstupní trakt bude skutečně pů-
sobivý.

Studio ANUK architekti navrhlo 
nahradit současné dveře novými  
z masivního dubového dřeva s vel-
koryse pojatými skleněnými výplně-
mi a na míru vytvořeným kováním. 
Vlastní vestibul bude nově vydláž-

děn a zařízen dvěma zajímavými de-
signovými prvky – lustrem a originál-
ní časovou osou zachycující formou 
kovových pásků s daty a popisky 
velké události hýbající celým měs-
tem od jeho vzniku po současnost, 
historické milníky i mnichovohradišť-
ské osobnosti.

Cílem této investice ve výši cca 
2,5 milionu korun je jednak dokončit 
proměnu opláštění radnice v celé 
komplexitě a zároveň nabídnout ná-
vštěvníkům divadla či svatebčanům 
elegantní prostředí, které lahodí oku 
a vypadá reprezentativně.

PRÁCE ZAČNOU V PODZEMÍ
Živé srdce města – místo, kde 
se můžeme scházet, pohodlně  
a bezpečně pohybovat, místo, které 
na nás působí hezky a příjemně,  
a navíc místo, které je smysluplně  
a prakticky navržené. Tak by moh-
lo  již zanedlouho vypadat centrum 
Mnichova Hradiště.

Diskuze, která se rozběhla před 
třemi lety, o budoucnosti Masaryko-
va náměstí, vyvrcholila v roce 2016 
zadáním architektonické soutěže,  
v níž uspělo drážďanské studio 
Rehwaldt Landschaftsarchitekten. 

Od loňska vznikala územní studie 
a projektová dokumentace, která 
bude hotová letos v létě. Už na jaře 
začnou subjekty, které spravují sítě 
uložené pod povrchem náměstí (ply-
novod, vodovod, elektrické vedení, 
kanalizace, datové kabely), připravo-
vat jejich přeložky.

Dlouho očekávaná revitalizace 
náměstí by měla být odstartována 
v následujícím roce revitalizací jižní 
části náměstí mezi radnicí a Klášter-
ským hostincem U Karlových Varů. 
Práce budou probíhat po etapách.

ÚPRAVY KLUBU SE PŘIBLÍŽÍ
Na přípravě rekonstrukce objektu 
Klubu Mnichovo Hradiště se s pře-
stávkami pracuje již deset let. Dosud 
byla zpracována dokumentace na 
obnovu fasády, rekonstrukci střechy 
a odvlhčení budovy. Vyměněna byla 
z části okna a vstupní dveře. Zbý-
vá doprojektovat úpravy vnitřního 
prostoru, pro které je ale zásadní 
konečné rozhodnutí o budoucím 
využití objektu. To by mělo padnout 

letos na jaře.
Celková rekonstrukce se tak 

nezadržitelně blíží. Po úspěšné a 
kladně hodnocené rekonstrukci fa-
sády radnice navíc přichází Klub na 
řadu zcela logicky. Letošní rok se tak 
ponese v duchu projekčních příprav, 
které vyvrcholí ve dvou následu-
jících letech vlastními stavebními 
úpravami. Rekonstrukce je nadále 
jednou z prioritních investic města.

TERMINÁL ČEKÁ NA DOTACI
Na základě dlouhodobé diskuze  
a v návaznosti na záměr revitalizace 
Masarykova náměstí je záměrem 
města vybudovat konečnou zastáv-
ku autobusů u vlakového nádraží, 
vytvořit tak nový dopravní uzel  
a spolu s navazujícím řešením pěší 
a cyklistické prostupnosti vytvořit ter-
minál veřejné dopravy.

Studie, která byla vybraná jako 
vítězná, navazuje na kvality součas-
ného stavu (vzrostlé stromy, dláždě-
ný prostor před železniční stanicí)  
a navrhuje řešení příznivé pro chod-
ce. Návrh umožňuje obousměrný 
vjezd a výjezd autobusů do ulic Jana 
Švermy a Dvořákova s pěti přehled-

nými nástupišti v jedné řadě přiléha-
jícími nástupní hranou k železniční 
stanici. Šesté stání používané pře-
vážně jako výstupní by mělo přiléhat  
k parku podél ulice Jana Švermy. 
Součástí stavby bude dále celkem 
43 stání pro kola a v území je navr-
ženo 26 odstavných stání pro osobní 
automobily. Návrh dále počítá s vý-
sadbou 14 stromů.

Aktuálně se čeká na rozhodnutí 
o přidělení dotace, která je podmín-
kou realizace investice. Město prošlo 
formálními kritérii a do čtyř měsíců 
by mělo být jasno, zda stavba termi-
nálu bude mít zelenou. Pokud ano, 
realizace proběhne v příštím roce.

OPRAVY PŘESTAVLCKÉ ULICE
Se stavem Přestavlcké ulice, jedné 
z posledních mnichovohradišťských 
ulic směrem na Turnov, nebyli její 
obyvatelé dlouhodobě spokojeni. 
Dosud je trápí chybějící chodníky  
a přechod pro chodce, úzká vozovka 
či kamionová doprava. Zároveň pa-
rametry této ulice nejsou vyhovující 
s ohledem na rozvíjející se průmys-
lový areál v těsné blízkosti. 

Proto město připravilo úpravy 
Přestavlcké, které si vyžádají takřka 
šest milionů korun (1,5 milionu činí 
dotace Středočeského kraje, 2 mi-
liony finanční podpora firmy PROF 
SVAR s.r.o. a 100 tisíc korun podpo-

ra Zemědělského družstva Březina).
Plánovaná opatření mají přinést 

zlepšení situace. Bude dobudován 
chodník, a to až k železničnímu 
přejezdu, a dále místo pro přechá-
zení, rekonstruován bude i povrch 
vozovky.

Přípravy projektu probíhaly  
v letech 2016 a 2017, jejich součástí 
byly také diskuze s občany a výku-
py. Přestože přeložky kanalizace 
jsou komplikované a aktuálně jsou 
tím, co rozběhnutí realizace brzdí, 
očekává se, že úpravy Přestavlc-
ké se podaří  realizovat kompletně  
v letošním roce.

KILOMETRY CHODNÍKŮ
V Mnichově Hradiště bude v letoš-
ním roce realizováno hned několik 
projektů zaměřených na zvýšení 
bezpečnosti chodců a dopravy. Re-
novace se dočkají zejména chodní-
ky v mnichovohradišťské ulici Jana 
Švermy, která je jednou z páteřních 
městských komunikací, a v ulici  
5. května kopírující hlavní silnici skrz 
Veselou, kterou denně projede té-
měř 5000 vozidel. Jen tyto dva pro-
jekty si vyžádají zhruba 10 milionů 
korun (až 90 procent pokryje dotace 
z Integrovaného plánu rozvoje úze-
mí). Začátek realizace se očekává 
v jarních měsících, konec v závěru 
roku. 

Již vysoutěžený je dodava-

tel chodníků v ulicích Na Výsluní 
a Školní. V Mnichově Hradišti se 
bude dále investovat do chodníků 
a nových obrubníků v ulicích S. K. 
Neumanna a Studentské. Rekon-
struovat by se měl také chodník  
v Přestavlcké ulici. Úpravy Jaselské 
ulice, ČSLA, Lhotické ve Veselé  
a Víta Nejedlého kolem sokolovny 
jsou letos ve stadiu projekční pří-
pravy.

V součtu vznikne v katastrech 
Mnichova Hradiště v letošním roce 
přes tři kilometry nových chodníků. 
Půjde tedy o zcela mimořádný objem 
prací. V podobném tempu by však 
město chodníky rádo opravovalo  
i v dalších letech.

TELEGRAFICKY...
Dále se letos budou dodělávat drob-
nosti v lesoparku v lokalitě revitalizo-
vané v první etapě, další etapa se 
bude týkat prostoru od sáňkařské 
dráhy, kolem jeskyně až po bývalý 
židovský hřbitov a schody vedoucí 
k Jizeře.

Každým dnem se očekává zprá-
va, že místní JPO bude vybavena 
novou cisternou, kterou hasiči zís-
kali naposledy v 80. letech. Akce je 
financována z peněz IROP.

Do léta bude instalována ven-
kovní posilovna v tzv. leťáku, o jehož 
dalším využití se aktuálně jedná.

Probíhat bude řada investic do 
objektů v majetku města: zateplení 
školy na náměstí či opravy někte-
rých učeben ve školách a školkách, 
k nimž přispělo navýšení městského 
rozpočtu na údržbu.

Připravují se revitalizace sídlišť 
Poříčská a Jaselská.

V místních částech pokračují 
úpravy společenských místností.  
V klubu Sychrovák se výměňuje so-
ciální zařízení a zázemí, ve Veselé 
přibudou dvě nové autobusové za-
stávky, na Olšině proběhne projekto-
vá příprava zázemí na hřišti...

PŘESTAVLCKÝ RYBNÍK 
Pokud vám nevadí chladné počasí 
a rádi se procházíte krajinou v okolí 
města, doporučujeme vám vypravit 
se k Přestavlckým rybníkům  ležícím 
východně od města na potoku Ve-
selce. Změnou, která se tu v posled-
ních měsících udála, budete dost 
možná mile překvapeni.

Největší z těchto rybníků, jenž 
se nachází pod farmou Přestavlky, 
se od září těší prvotřídní péči. Ryb-
ník byl odbahněn, následně byly 
zpevněny jeho břehy a hráz a rybník 

byl vybaven novou výpustí. Nákla-
dy na tuto investici přesahující dva 
miliony zaplatí z 80 procent dotace  
z ministerstva zemědělství.

Kromě estetického významu 
prací, které se budou chýlit ke konci 
na jaře, se město do úprav pustilo 
také z důvodu stále aktuálnější po-
třeby retence dešťové vody v krajině. 
V neposlední řadě se péče o rybník 
nepochybně kladně promítne do 
druhové rozmanitosti zde žijících 
vodních živočichů a rostlin.

VODY SE DOČKAJÍ NA JAŘE
Lhotice a Dobrá Voda se již za něko-
lik měsíců dočkají pitné vody ze sku-
pinového vodovodu. Vedení města si 
tak bude letos moci ve svém sezna-
mu úkolů po letech odškrtnout právě 
zajištění kvalitní vody pro dvě místní 
části a místní se již nebudou muset 
obávat nedostatku vody v horkých 
letních měsících či testovat vodu ve 
svých studních, zda je nezávadná  
a vhodná k pití a vaření.

Vodovod do Lhotic a Dobré 
Vody byl sice vybudován již vloni, 
zapotřebí k tomu byla investice ve 

výši bezmála 13,8 milionu korun, 
dodávky vody však dosud nezačaly. 
Způsobil to pozdější termín kolauda-
ce, k níž dojde teprve nyní, v únoru. 
Nejisté meteorologické podmínky 
totiž stavebníky donutily přesunout-
výstavbu jednotlivých vodovodních 
přípojek na jarní měsíce.

Očekává se, že poslední z devíti 
desítek domácností by měla být na 
vodovod napojena nejpozději v červ-
nu. Ve Lhoticích a Dobré Vodě půjde 
o historický milník, který otevírá ces-
tu k růstu obou obcí.
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Klub českých turistů 
obnovuje v Hradišti činnost
Baví vás procházky či turistika? 
Chtěli byste vstoupit do společenství 
lidí, kteří se zajímají o okolní příro-
du, rádi v ní tráví volný čas v každém 
ročním období a zároveň chtějí svou 
činností upozornit na to zajímavé, co 
se v okolí Mnichova Hradiště nachá-
zí?

Přidejte se ke znovu obnovova-
nému odboru Klubu českých turistů. 
Na zakládací schůzce ve čtvrtek 15. 
února od 17 hodin ve Volnočasovém 

centru se můžete zapojit do disku-
ze o formě a náplni obnovovaného 
spolku a seznámit se s dalšími zá-
jemci o turistiku.

V případě zájmu můžete kontak-
tovat Markétu Tomášovou (hingina@
seznam.cz, 732 680 514) a Ondřeje 
Šindeláře (ondrejuv@gmail.com, 
720 070 039). Nebo přijďte rovnou 
na schůzku.

Redakce

Žijeme pro Hradiště má nového předsedu, na místo 
Jaroslava Trpkoše nastoupil Pavel Břicháček
Spolek Žijeme pro Hradiště má na 
společenské mapě Mnichova Hra-
diště důležité místo. V průběhu roku 
organizuje celou řadu hojně navště-
vovaných akcí, kterými oslovuje vel-
kou část obyvatel města. Od konce 
loňského roku stojí v jeho čele nový 
předseda. Jaroslava Trpkoše, který  
v závěru roku 2017 předsednictví 
předal, nahradil Pavel Břicháček.

Nového předsedu do Hradiště 
vítr zavál před 14 lety a podle vlast-
ních slov je mu za to velmi vděčný. 
Sám Pavel Břicháček o sobě říká: 
„Mám rád staré věci i domy s příbě-
hem, skoro 20 let neúspěšně dělám 
amatérské divadlo, bydlím v domeč-
ku pod kostelem a s celou rodinou 
nás baví okrašlování veřejného 
prostoru. Když mi občas opravdu 
hrábne a doma mi zakážou kutit, sá-
zím mochomůrky na kruháč u Lidlu,“ 
říká.

Co nového Žijeme pro Hradi-
ště na letošní rok připravuje a jaké 

nápady by rád jeho předseda re-
alizoval, také na to jsme se zeptali  
v krátkém rozhovoru.

Kdy a za jakých okolností došlo 
ve spolku ke změně vedení? Roz-
mýšlel jste se, zda se ucházet  
o post předsedy, nebo to byla jas-
ná věc?

Ke změně vedení spolku došlo 
na podzim, kdy Jardovi Trpkošovi 
skončilo funkční období a všem sdě-
lil, že by si rád malinko odpočinul.  
O post předsedy jsem se rozhodně 
neucházel, celá věc se odehrála 
dost narychlo. Několik členů mě na-
vrhlo a já po krátké úvaze řekl: „No 
co už s vámi“. K rozhodnutí přispěl 
fakt, že mám vedle sebe dva fajn 
místopředsedy, Nikolu Knoblochovlu 
a Otu Tomáše.

Je něco, co byste se svým před-
sednictvím do spolku rád přinesl? 
Máte například v hlavě nějakou 

akci, která se zatím v Hradišti ne-
pořádá, ale mohla by?

Těžká otázka, chtěl bych hlavně 
udržet dobrou partu pospolu a mož-
ná se více otevřít novým aktivním 
členům. Je logické, že někteří členo-
vé se ocitají v nových životních situa-
cích a stahují se do pozadí. Z několi-
ka nových členů mám proto opravdu 
velkou radost. Nějaké nápady v hla-
vě mám, chtěl bych zkusit oprášit ně-
které malé akce z dřívějších dob, na 
kterých jsem byl ještě jako nečlen. 
Třeba historické procházky městem 
s Pavlem Sosnovcem nebo několik 
moderovaných sobotních pian.

Čím aktuálně spolek žije? Co při-
pravujete na nejbližší měsíce?

Na nadcházející schůzi budeme 
hlavně řešit přípravu akce Vítání jara 
(nejspíše týden před Velikonoce-
mi), kde se děti s rodiči naučí plést 
pomlázku a něco velikonočního si 
vytvoří a odnesou. Po zimě budeme 

určitě muset obnovit pláž na Kamín-
kách. Tohle místo je moje srdeční 
záležitost a věřím, že se bude dále 
rozvíjet. Přemýšlím také třeba o ma-
linkých výletech po kraji, když se to 
potká se zájmem z řad našich dů-
chodců. Budu také rád, když se nám 
Hradišťáci ozvou s vlastními nápady 
a aktivně se zapojí. Přál bych si, 
abychom se přestali rozlišovat na my 
a oni, jsme přece všichni sousedé.

Kolik lidí aktuálně tvoří Žijeme pro 
Hradiště? A kde vás mohou najít 
zájemci, kteří by se k vám rádi 
přidali?

Je nás okolo 45. Na stránkách 
máme kontakty. Kdo není kamarád 
s internetem, může se stavit tře-
ba na faře, v obchodě u Farmářky,  
v knihkupectví paní Otáhalové,  
u Knoblochů v Auto MH nebo v ná-
bytku Honza.

Redakce

Jaro hereckých osobností: Pavla Tomicová 
se představí jako koulařka Fibingerová
Od března bude zahájen prodej mini 
abonmá na druhý ročník přehlídky 
Jaro hereckých osobností probíhají-
cí v květnu a červnu. 

Pražské Divadlo na Jezerce 
přiveze hru Shylock zabývající se 
vážným a dosti aktuálním tématem 
přehnané politické korektnosti. Kde 
je hranice mezi svobodou projevu  
a xenofobií? O tom nahlas uvažuje 
výborný Milan Kňažko jako herec 
Jon obhajující roli žida Shylocka. 

Druhou hrou bude poměrně 

kontroverzní představení Klicperova 
divadla Koule, které doprovázela 
velká mediální aféra. Hlavní role 
Mileny (v podání Pavly Tomicové) 
totiž ne náhodou připomíná českou 
koulařku Helenu Fibingerovou, které 
se obsah rozhodně nelíbil a která se 
snažila o její stažení z repertoáru. 
Zda je to tím, že hlavní téma hry je 
státem řízený doping před rokem 
1989, se můžeme jen domýšlet. 

Třetí a poslední hra Divadla Stu-
dio Dva nám představí Karla Rode-

na a Janu Krausovou jako manžel-
ský pár po 25 letech soužití, během 
kterých vyprchala všechna romanti-
ka. A tak si rezervují pokoj v hotelu 
a s příručkou Sex pro pokročilé se 
pokusí ztracenou vášeň znovu najít. 

Cena mini abonmá činí 1300 
Kč, jednorázové vstupenky, které se 
začnou prodávat měsíc před prvním 
vystoupením, budou za 550 Kč.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Ambrošův houslový recitál
Hosty koncertu Kruhu přátel hudby 
bude 8. února Miroslav Ambroš se 
svou dvorní klavíristkou Zuzanou 
Ambrošovou. Mladý houslista se na 
hudební nástroj začal učit již v 11 le-
tech, studoval mimo jiné v Kanadě, 
Německu, Rakousku, Itálii či Švýcar-
sku, zvítězil v mnoha mezinárodních 
soutěžích, je absolutním vítězem 
soutěže „Du Prix des Jeunes Talents 
Européens de Musique Classique“, 
držitelem prestižního ocenění spo-
lečnosti Yamaha a v osmnácti letech 
natočil své debutové CD s klavírist-
kou Zuzanou Ambrošovou u hudeb-
ního vydavatelství Arco Diva. 

Letos má Miroslav Ambroš za 
sebou velmi úspěšné turné po USA, 
v rámci kterého sehrál více než 800 
koncertů. Na všech jej doprovázel  
jeho vzácný nástroj italského mistra 
houslaře Camilla de Camilliho z roku 
1734 zapůjčený ze státní sbírky hu-
debních nástrojů Národního muzea. 

V programu pro housle podpo-
řené klavírem se mohou posluchači 
těšit na Dvořákův Mazurek či Tarti-
niho Sonátu G moll zvanou Ďáblův 
trylek. Dojde i na cikánskou muziku 
a další.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pracovní pohovor v divadle
V pondělí 5. února přijede do zdejší-
ho divadla hostovat pražské divadlo 
Viola se svou inscenací Smluvní 
vztahy od Mika Bartletta. 

Rozhlasovou hru britského dra-
matika uvedla poprvé stanice BBC  
a záhy se prosadila i na londýnském 
jevišti. Její autor v ní sice ve velké 
nadsázce, ale o to trefněji, vystihl 
metody současných personalistů, 
kteří vědomě překračují soukromou 
sféru zaměstnanců a porušují je-
jich základní lidská práva. Smluvní 
vztahy se zabývají aktuálním spo-
lečenským tématem: Nakolik vás 
váš zaměstnavatel vlastní? Kam až 

smí zasáhnout jeho přirozený zájem  
o zaměstnance? Co všechno o va-
šem soukromí smí a může vědět? 
Herečky Dana Černá a Jana Stryko-
vá nás zavedou do kanceláří světa 
velkého byznysu. Příběh se ale stej-
ně dobře může odehrávat v kancelá-
řích nám důvěrně známých. 

Kdo už někdy absolvoval výbě-
rové řízení nebo schůzku s persona-
listou, ten hře jistě porozumí a bude 
se u ní dobře bavit. Představení za-
číná v 19 hodin a je bez přestávky.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Zápis do tanečních zahájen
Klub Mnichovo Hradiště od února 
zahajuje zápis do tanečních kurzů 
pro mládež v roce 2018. V sobotu 
15. září od 17 hodin proběhne první 
z 13 lekcí. Hodiny budou probíhat již 
tradičně v sále Klubu, a to každou 
sobotu (kromě 1. prosince), prodlou-
žené se uskuteční v Domě kultury 
Pěnčín, celý kurz završí věneček v 
Domě kultury Mladá Boleslav. 

Kurzy povedou jako vždy naši 
známí lektoři Tereza Řípová a Martin 
Šimek. Cena kurzovného pro osobu 
činí 2190 Kč (je nutné zaplatit zálohu 
1000 Kč při zápisu), zápis probíhá v 
kanceláři divadla, v Klubu Mnichovo-
Hradiště.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Udělejte radost dárkovým 
poukazem do divadla
Městské divadlo nově nabízí mož-
nost zakoupit dárkové poukazy na 
představení! Poukazy jsou dvojího 
druhu – na dětská představení pro 
dvě osoby nebo na jakékoliv před-
stavení i koncert v libovolné hodno-
tě, ze které může obdarovaný čerpat 
i vícekrát. Díky tomu lze dárkový po-
ukaz využít i k zakoupení abonentek 
na sezónu 2018/2019 nebo na dru-
hý ročník přehlídky Jaro hereckých 
osobností. 

Pokud si lámete hlavu co koupit 
přátelům či rodině k narozeninám 
nebo chcete někomu prostě jen udě-
lat radost, nabízíme řešení. Poukazy 
je možné zakoupit v kanceláři diva-
dla, v Klubu Mnichovo Hradiště. 

Více informací na telefonním 
čísle 326 772 464 nebo emailu diva-
dlo@mnhradiste.cz

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Jen co se zasmějeme, 
hned zase půjdeme…
Na sobotu 17. února si divadlo při-
pravilo pro děti další pohádku, ten-
tokrát na motivy známého příběhu 
Boženy Němcové. Veselé předsta-
vení Vlastimila Pešky O Smolíčkovi 
je obohaceno písničkami a loutkami 
výtvarnice Dany Zimové. Nebudou 
chybět Jezinky, Smolíček ani jelen 
se zlatými parohy. 

Divadelní soubor SemTamFór 
pojal inscenaci ve stylu pouličního 
divadla, které počítá s kontaktem  
s dětským publikem, a tak se děti 
mohou na hře aktivně podílet. 

Představení trvá 50 minut bez 
přestávky, začínáme jako vždy v 15 
hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Do kin vstupuje závěr trilogie Padesát 
odstínů nebo satirický Prezident Blaník
Hned po skončených prezident-
ských volbách můžete zajít do kina 
na hořkou komedii Prezident Blaník, 
která vznikala po dobu předvolební 
kampaně, komentovala tehdejší po-
litické dění a závěr filmu byl doplněn 
podle výsledků druhého kola prezi-
dentských voleb. Ženy se určitě těší 
na Padesát odstínů svobody, závě-
rečný díl známé romantické trilogie. 
Kdo si koupil v předprodeji v prosinci 
minulého roku dárkový poukaz za 
zvýhodněné vstupné, dostane u po-
kladny ke vstupence ještě kosmetic-
ký dárek. Režisér Milan Cieslar při-
chází po úspěšném Špindlu s další 
komedií Věčně tvá nevěrná a věřme, 
že pobaví diváky stejně příjemně.

Pro děti je připravena nová hra-

ná česká pohádka Dukátová skála 
a třetí pokračování série o Sněho-
vé královně. Tento animovaný film, 
Sněhová královna: Tajemství ohně  

a ledu, je z ruské produkce.
Nenechte si ujít ani americký 

film Tři billboardy kousek za Ebbin-
gem, oceněný letos v lednu několika 

Zlatými glóby (cena zahraničních 
kritiků), který je vážným kandidátem 
na Oscara. Doporučujeme také nový 
film Stevena Spielberga z novinář-
ského prostředí 60. let, z období 
války ve Vietnamu, s názvem Akta 
Pentagon: Skrytá válka. Dále vás 
zveme na unikátní český dokument 
tvůrců Viktora Kuny a Martina Krále 
Krkonoše, zachycující nejkrásnější 
místa nejvyšších českých hor, který 
bude po skončení doplněn besedou 
s panem Kunou.

Na dvě středeční dopoledne 
jsme připravili české filmy Přání  
k mání a Kvarteto.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Česká plachetnice 
La Grace připlouvá do kina
V další cestovatelské přednášce 
vám Kino Mnichovo Hradiště na-
bídne vyprávění o české historické 
plachetnici La Grace, která plula po 
oceánech v 2. polovině 18. století. 
Loď tehdy patřila českému námoř-
níkovi Augustinu Heřmanovi, který 
byl nejprve ve službách holandské 
Západoindické společnosti, ale poté 
se osamostatnil a stal se největším 
vývozcem tabáku z Ameriky.

Během let 2008 – 2010 byla  
v loděnici v egyptském Suezu, kde 
se lodi stále staví tradičním způso-
bem, vyrobena její replika. Stavba 
byla financována výhradně ze sou-
kromých zdrojů za výrazné pomoci 
stovek dobrovolníků z Česka a Slo-
venska. Současnou posádku tvoří 

devět stálých členů, osm externích 
námořníků a další zaměstnanci 
dle potřeby. Loď nabízí turistické  
a sportovní plavby i další služby po-
dle zájmu.

K nám do kina přijde o této uni-
kátní lodi vyprávět sám její kapitán 
Josef Dvorský v úterý 13. února od 
18 hodin.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Bilance: nejnavštěvovanější filmy roku 2017 u nás
V loňském roce přišlo do našeho 
kina přes 10 tisíc diváků na téměř 
300 projekcí. Nyní, když je rok 2017 
za námi, nás napadlo podívat se, na 
které snímky se chodilo nejčastěji. 
Žebříček nejnavštěvovanějších filmů 
našeho kina s žebříčkem deseti nej-
lepších českých filmů podle kritiků 
a podle diváků (zdroj: Kinobox.cz) 
jsme porovnali.

S žebříčkem českých kritiků se 
naše kino „shodlo“ pouze v jednom 
titulu, a sice Po strništi bos (v na-
šem kině nejnavštěvovanější film, 
podle kritiků desátý nejlepší film). 

Ani divácký žebříček se s námi příliš 
nesešel. Pouze filmy Po strništi bos 
a Špunti na vodě se objevily v obou 
přehledech, ale na různých místech.

Z diváckého žebříčku Kinoboxu 
jsme v našem kině odehráli devět 
filmů (neuvedli jsme pouze film Špí-
na). Z žebříčků kritiků jsme promítli 
osm filmů (neviděli jste u nás pouze 
již zmíněnou Špínu a Mečiara). Oba 
přehledy si můžete prohlédnout na 
webu Kinoboxu.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

1. místo – Po strništi bos, 
11 projekcí, 831 diváků
2. místo – Anděl Páně 2, 
10 projekcí, 771 diváků
3. místo – Všechno nebo nic, 
8 projekcí, 467 diváků
4. místo – Šmoulové: 
Zapomenutá vesnice, 
7 projekcí, 465 diváků
5. místo – Špunti na vodě, 
9 projekcí, 458 diváků

Nejpopulárnější filmy dle diváků zdejšího kina
6. místo – Piráti z Karibiku: 
Salazarova pomsta, 
5 projekcí, 296 diváků
7. místo – Masaryk, 
7 projekcí, 295 diváků 
8. místo – Já, padouch 3, 
6 projekcí, 288 diváků
9. místo – 50 odstínů temnoty, 
6 projekcí, 249 diváků
10. místo – Kráska a zvíře, 
5 projekcí, 219 diváků

Knihovna podporuje 
projekt Čtení pomáhá
Milí mladí čtenáři, rádi čtete a také 
rádi pomáháte? Víte, že obě činnosti 
se dají propojit? Díky projektu Čtení 
pomáhá je to opravdu možné.

Projekt je určen žákům a stu-
dentům základních a středních škol, 
ti si po registraci na www.ctenipoma-
ha.cz vyberou knihu z uveřejněného 
seznamu a po jejím přečtení vyplní 
test. V případě, že tímto testem pro-
jdou úspěšně, získají kredit 50 Kč, 
který mohou poslat na některý z vy-
braných dobročinných projektů.

V porotě, která soutěžní knížky 
vybírá, zasedají například Zdeněk 
Svěrák, Alena Ježková, Jiří Dědeček 
nebo Marek Eben. Zmíněná jména 
jsou, myslím, dostatečnou zárukou 
toho, že jde o opravdu dobrý výběr 
literatury.

Naše knihovna se rozhodla 
tento zajímavý projekt podpořit  
a propagovat. V on-line katalogu, 
do kterého se můžete podívat jak 
v prostoru knihovny, tak ze svého 
domova – knihovna.mnhradiste.cz 

– stačí zadat jako téma pojem čtení 
pomáhá 1-5, čtení pomáhá 6-9 nebo 
čtení pomáhá SŠ, aby se vám uká-
zal seznam knih, které jsou v projek-
tu zapojené a zároveň si je můžete  
v knihovně půjčit. Knihy v oddílu Čte-
ní pomáhá 1-5 jsou určeny žákům  
1. až 5. tříd, oddíl Čtení pomáhá 
6-9 zahrnuje knihy pro žáky 6. až 9. 
tříd ZŠ a studenty 1. až 4. ročníku 
víceletých gymnázií a v oddíle Čtení 
pomáhá SŠ je zahrnuta literatura ur-
čená středoškolákům.

Když se do projektu zapojíte,rá-
di o vás napíšeme v některém z dal-
ších čísel Kamelotu a na webových 
stránkách knihovny. S pozdravem  
a přáním mnoha čtenářských úspě-
chů

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Blbá nálada ve společnosti, jak o ní 
rádi hovoří politici nebo nejrůznější 
komentátoři, snad již pomalu mizí. 
Alespoň doufejme. Pozor, nezamě-
nit s blbou náladou jednotlivce. To 
je úplně jiná kategorie. Mladí lidé jí 
snad vůbec netrpí a my senioři, my 
ji máme tak řečeno předplacenou. 
Jakby ne, když svůj hlavní životní 
úkol jsme již naplnili, například jsme 
vyvedli mladé, společnosti jsme od-
vedli daní až až a nyní si již jenom 
stěžujeme. Klouby vržou, dech se 
krátí a ten čas, co dávno minul, nám 
už nikdo nenavrátí, abych si tak tro-
chu zarýmoval. 

Pozor však na to, aby se nám 
BN nevrátila! Někdo má šíření BN 
dokonce jako životní poslání. Jen co 
já jsem se jí naotravoval své okolí. To 
ovšem byla ještě BN ve společnosti 
silně zakotvena a předpovědi někte-
rých „vizionářů“ se mezitím naplnily. 
Například jsem předpověděl..., ale 
nechme toho. Strašení bylo již dost. 
Nám jde o víc.

BN je taková nesmrtelná teta, 
která si čas od času jen ráda zdřím-
ne. Opravdu nám od ní ale nejde 
pomoci? Myslím, že je tu jeden 
lék, který se již v minulosti, neřku-li  
v dějinách, osvědčil. Kromě jiného 
je to umění a muzika obzvlášť. Rád 
vzpomenu umělce, který žil v době, 
kdy já jsem si ještě nezapískal ani 
„halí belí“. Karla Hašlera naše roč-
níky znají dobře. Tento filmový i di-
vadelní herec, ale hlavně písničkář, 
vlastenec a skutečný hrdina, dnes 
neprávem opomíjený, pro svůj národ 
žil a zpíval. Připomenu refrén jeho 
písničky, se kterou chodil za protek-
torátu po našem venkově. Hrál, zpí-
val a vedl vlastenecké řeči, které jej 
nakonec stály i život: „Ta naše písnič-
ka česká, ta je tak hezká, tak hezká, 
tak jako na louce kytička, vyrostla 
ta naše písnička. Až se ta písnička 
ztratí, pak už nic nebudem mít, jestli 
nám zahyne, všechno s ní pomine, 

potom už nebudem žít...“
Asi bychom neměli na jeho od-

kaz zapomenout. Vždyť nakonec  
o čem dnes zpívá například Tomáš 
Klus či Radúza? Přiznám se, mám 
tuto písničku rád a zpěváky, kteří na 
slova z tohoto refrénu myslí, také. 
Líbí se mi veškerá hlavně česká me-
lodická muzika. Stará jako nová, kla-
sická jako lidová, jazz či folk. Hlavně, 
aby zněla a přinesla dobrou náladu. 
No a ty dobronáladové je občas nut-
no proložit těmi melancholickými, 
které tak dobře skládá například Ja-
rek Nohavica. 

My máme vlastně velké štěstí 
na skvělé umělce. Herce, malíře, 
sochaře, tanečníky a hlavně hu-
debníky. Co se jich tu od baroka po 
dnešek vystřídalo. Totiž, oni věděli, 
že jejich tvorba bude mít příjemce. 
Naše národy se uměly odjakživa 
bavit. Pracovat, ale i bavit se. To 
nám vydrželo dodnes. BN to má  
u nás těžké, přesto se nás stále 
snaží nas…, naš… Prostě zblbnout. 
My však na ni máme něco, co jinde 
nemají. Totiž plejádu stále nových  
a nových skladatelů a písničkářů, 
které plodí státem podporované 
ZUŠky. Základní umělecké školy, 
dříve LŠU – Lidové školy umění.  
A jedna taková vznikla v našem 
městě již v roce 1958. 

Píšu v našem, přestože již 14 
let žijeme se ženou na venkově. 

Když jsme ještě bydleli v Hradišti, 
prošla ZUŠkou i naše dcera Hanič-
ka, kterou učil tehdejší ředitel a zá-
roveň učitel na housle Josef Seibt. 
Přehrála všechny sešity Ševčíka  
a při absolventském koncertě za-
hrála skladbu od dalšího mého ob-
líbeného autora Niccoly Paganiniho. 
Totiž, vždycky jsem jí říkával: „Nic 
jiného si nepřeji, než abys mi jed-
nou zahrála Paganiniho.“ A stalo se.  
I slza ukápla.

Nyní chodí na klavír k paní 
učitelce Aleně Dlouhé od syna obě 
naše vnoučata. A kdysi, když jsme 
se ještě neznali, prý dokonce na-
vštěvovala LŠU i moje žena Hana. 
Škoda, že toho nechala, mohli jsme 
si spolu hrát duety. 

Shodou okolností, když tato 
škola před 60 lety vznikla, dali mě ro-
diče na housle k řídícímu učiteli Ná-
rodní školy v Podolí Oldřichu Musilo-
vi.  Chodilo nás do houslí tehdy víc,  
a když se nám podařilo přehrát asi 
tak pátý sešit Maláta, chodili jsme 
hrát na rozličné schůze a besídky 
písničky typu „Červený šátečku ko-
lem se toč“ a jiné podobné. Dnes 
na to rádi vzpomínáme. Více se mi 
hudebního vzdělání, kromě hudební 
výchovy ve škole, nedostalo. Až jed-
nou. To jsem se pokoušel o country 
a párkrát mě potkalo štěstí si s Pe-
pou Seibtem zahrát. Pochopil zřej-
mě mou hráčskou nedostatečnost,  

a tak mi nabídl znovu chodit do 
houslí. Stalo se tak v mých 58 le-
tech. S Pepou to bylo takové mu-
zikantské kamarádství, vždyť jsem 
u něho dělal v ZUŠ několik let  
i předsedu SRPŠ – Sdružení rodi-
čů a přátel školy. Podle klasika, byl 
jsem nejen rodič, ale dodnes jsem 
i přítel školy. Protrpěl se mnou celé 
čtyři roky a dovolil si, abych s ním 
v roce 2012 absolvoval skladbou 
D moll pro dvoje housle a klavír od 
mého vedle Antonína Dvořáka snad 
nejoblíbenějšího skladatele Antonia 
Vivaldiho. Žádný virtuos se ze mě 
sice nestal, ale získal jsem alespoň 
větší jistotu v intonaci. Rád na hodiny  
s Pepou vzpomínám. Pepa Seibt je 
totiž nejen vynikající muzikant, ale 
vždy byl i skvělý člověk, který to s 
námi žáky uměl. Byl vždy mírný a 
laskavý.

Vraťme se ale k BN versus 
ZUŠky. Snad proto, že je muzika  
v našich lidech přítomná odnepa-
měti, nebo snad proto, že se říká, 
co Čech, to muzikant, byl o lidušky 
od samého počátku velký zájem. Ne 
každý však u svého nástroje vytrval, 
ale vždy dostal alespoň takovou hu-
dební průpravu, která jej provázela 
celý jeho život. Třeba jen tím, že si 
muziku zamiloval. Z minulosti může-
me žehrat na ledasco, ale na lidové 
školy umění určitě ne. A je chvály-
hodné, že se i po roce 1989, kdy se 
například odstraňovaly sochy, pře-
jmenovávaly ulice a vše minulé bylo 
nesprávné, dál pod novým názvem 
ZUŠ umělecké školy rozvíjely.  

ZUŠky u nás chrlí rok co rok 
desetitisíce absolventů. Jen na naši 
školu chodí ve všech oborech v Mni-
chově Hradišti a v Bakově nad Jize-
rou více než 550 žáků.    

 O úspěších školy budou v tomto 
roce napsány jiné fundovanější člán-
ky. Mně dovolte jen zmínku o těch 
protagonistech, kteří se mi vryli do 
paměti či do srdce hlouběji.       ...12

Uměním proti blbý náladě (dále již jen BN)

Zájezd do Drážďan
Také letos měli žáci 7. až 9. tříd mož-
nost v předvánočním čase prakticky 
vyzkoušet nabyté vědomosti z něm-
činy. V pátek 15. prosince jsme se za 
hustého sněžení sešli před školou  
a v půl osmé jsme vyrazili na výlet 
do hlavního města Saska.

 Cesta byla sice dlouhá, ale zá-
bavná. Až na hranice s Německem 
nás provázelo pravé zimní počasí, 
naštěstí zkušený řidič všechny ná-
strahy hravě překonal a do Drážďan 
jsme dorazili sice s menším zpož-
děním, ale v pořádku. Pak už jsme 
se vrhli do víru velkoměsta, útokem 
vzali nákupní centrum a Primark. 
Méně nákupůchtiví jedinci se po 
hodině šmejdění po obchodech sešli 
s paní učitelkou Karglovou a vyrazili 
do muzea dopravy, které se nachá-

zí přímo v nádherném historickém 
centru vedle kostela Frauenkirche. 
V muzeu jsme načerpali nejen nové 
vědomosti, ale také dostatek sil na 
další procházku městem, kterou 
jsme zakončili na nejstarším a nej-
větším vánočním trhu Striezelmarkt, 
kde jsme se sešli se skupinou, která 
dorazila pod velením paní učitelky 
Martoníkové a Čermákové. Na trhu 
jsme měli možnost se posilnit tradič-
ními vánočními dobrotami, nakoupit 
dárky a užít si spoustu zábavy napří-
klad na kolotoči nebo ruském kole. 
Zpět do Mnichova Hradiště jsme 
dorazili příjemně unaveni až za tmy. 

Děkujeme za moc krásný výlet 
všem účastníkům!       

                                                                                                       
Žáci ZŠ Studentská      
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Nejlepší talentová soutěž!
 V kouzelném předvánočním čase 
dne 21. prosince se u nás na  
2. základní škole v Mnichově Hra-
dišti uskutečnila talentová soutěž 
„Ukaž, co umíš“, která zvedla laťku 
pro příští ročníky doslova do nebes-
kých výšin. 

Vše se dalo do pohybu koncem 
listopadu, kdy se začala nacvičovat 
jednotlivá vystoupení za asistence 
tutorů. Že nevíte, kdo je to tutor? 
Je to člověk, který v době zkoušek 
dohlížel na vystupující, podporoval 
je a pomáhal jim. Jednotlivé sku-
piny účinkujících se pak scházely 
zhruba jednou týdně na sále školy 
za přítomnosti skvělé organizátorky  
a hlavně vstřícné a milé paní učitelky 
Stanislavy Matulové, která dodává: 
„Příprava přehlídky talentů byla ná-
ročná, ale za pomoci žáků devátých 
tříd a podpory ze strany vedení ško-
ly se nám povedlo opravdu pěkné 

představení.“ 
K vidění byla spousta talento-

vaných žáků a povedených předsta-
vení od tanečních vystoupení přes 
herectví, vyprávění vtipů, skládání 
hudby pomocí hrníčků až po gym-
nastiku, parkour či agility se psem 
Foxem. Největší potlesk měli nejspí-
še parkouristi, při jejichž vystoupení 

se divákům i porotě tajil dech!
Akce by se samozřejmě neo-

bešla bez výřečných moderátorů. 
Tohoto nelehkého úkolu jsem se 
rozhodl zhostit já po boku Terezy 
Pánkové. Byl to nezapomenutelný 
zážitek!

 V porotě měl být původně i náš 
pan starosta Ondřej Lochman, bo-

hužel se musel z rodinných důvodů 
omluvit, tak snad příště. Nakonec 
byla porota čistě dámská v podobě 
učitelek Lucie Beranové, Kateřiny 
Havrancové a Dany Trpkošové. Měli 
jsme k dispozici i skvělou techniku, 
která byla tvořena několika mikrofo-
ny, výkonnou aparaturou, projekcí, 
hlasovacím systémem, a dokonce 
i kouřovými efekty při nasvíceném 
pódiu! Toto všechno by se neobešlo 
bez organizátora a technika Lukáše 
Prokoráta a také sponzorů. Děkuje-
me.

 Za vším stálo mnoho energie, 
ale nakonec se to vyplatilo a po zá-
věrečném ceremoniálu jsme sklidili 
neutichající bouřlivý potlesk. Stát 
na tom pódiu před celou školou byl 
neuvěřitelný pocit!

Miroslav Helikar, žák 
ZŠ Studentská a moderátor akce

Druhé setkání s panem farářem
V roce 2017 měli žáci i učitelé naší 
školy hned dvojí možnost poslech-
nout si zajímavé povídaní pana 
Pavla Macha, místního faráře. A ne-
museli ani nikam chodit – pan děkan 
zavítal přímo do některých učeben 
Základní školy Studentská. První 
setkání proběhlo v období Veliko-
noc, to druhé se uskutečnilo v čase 
vánočním. 

Pan Mach tentokrát vyprávěl 
žákům za doprovodu obrazové pro-

jekce o období adventu, o naroze-
ní Ježíška, o Božím hodu i svátku  
sv. Štěpána, posledním zastavením 
byli Tři králové. Zvláště žáci nižších 
ročníků měli na přednášejícího mno-
ho dotazů a také mu sdělovali své 
vlastní postřehy, zejména o vánoč-
ních zvycích a symbolech. 

Děkujeme panu faráři za jeho 
návštěvu a těšíme se další setkání.

Učitelé ZŠ Studentská

Divadelní nocování
Dne 12. ledna se žáci z divadelního 
souboru Děti pódia sešli na pře-
spání v prostorách ZŠ Studentská, 
aby společně dokončili svůj scénář 
k připravovanému představení. Ve-
čer však nebyl pouze pracovní, ale 
hlavně zábavný, plný her i promítání 
pohádek a filmů. 

Je vidět, že žáky divadlo moc 
baví a že spolu také rádi tráví volný 
čas. Proto se rozhodně nejednalo  
o poslední takovou akci a naši malí 
divadelníci se již mohou těšit na 
příště. A ostatní se mohou těšit na 
představení, které pro vás Děti pódia 
chystají. Bude to opravdu stát za to!

Stanislava Matulová,
učitelka ZŠ Studentská

Betlém třídy 5. A zajistil žákům na Tři krále ocenění 
Naše třída se přihlásila do výtvarné 
soutěže o nejhezčí betlém. Nápadů 
bylo hodně a každý byl originální. 
Nakonec jsme zvolili materiály, které 
nám byly nejblíže: vyřazené mapy, 
oříšky, sláma, lýko a karton. Práci 
jsme si rozdělili, někdo vyráběl ko-
ledníky, někdo natíral a lepil slámu 
na chlév, další tvořili Marii, Josefa 
a Ježíška v jesličkách, velbloudy, 
ovečky, pastýře, palmy... Práce bylo 
hodně a zhotovení nám trvalo celý 
listopad, ale při výrobě jsme si užili 
i hodně legrace. Náš betlém se pak 
převezl do muzea, kde výstava pro-
bíhala. 

Ze 44 betlémů se ten náš umístil 
na krásném třetím místě. Vyhlášení 
výsledků soutěže proběhlo v rám-
ci tříkrálového průvodu, kam přijeli 
Tři králové na velbloudovi a koních. 
Cenu jsme převzali před městskou 
radnicí. Soutěž vyhlašovala paní 

Dumková, vedoucí muzea. 
Ocenění naší práce nás moc 

potěšilo a děkujeme všem, kteří nám 
dali hlas.

         Žáci 5. A, 
Základní škola Studentská

Ve čtvrtek 11. ledna si zájemci  
o nové přístupy ke vzdělávání vy-
slechli přednášku Tomáše Feřte-
ka, publicisty spjatého zejména s 
neziskovou organizací EDUin. Ve 
Volnočasovém centru bylo plno – do 
diskuze navazující na přednášku se 
zapojili pedagogové i  zainteresova-
ní rodiče. Přednášku nabídl publiku 
z Mnichova Hradiště i okolí MAP 
Mnichovohradišťsko.

Pan Feřtek zaujal hned od za-
čátku srovnáním školy v 19. století 
a té současné, přesněji řečeno po-
žadavků, kladených na tuto vzdělá-
vací instituci společností.  Zdůraznil 

nutnost toho, aby škola děti skuteč-
ně připravovala pro život v neustále 
se vyvíjející realitě, a to zejména 
podporou jejich samostatnosti  
a důrazem na schopnost vlastního 
úsudku, poučeného rozhodování  
a zodpovědného plnění úkolů. Před-
stavil pak několik příkladů státních  
i soukromých škol, které učí „tak 
trochu jinak“ – často zde děti pracují 
ve věkově různorodých skupinách 
namísto klasických třídních kolekti-
vů,  se světem se seznamují v tema-
tických blocích a projektech, nikoli 
v izolovaných předmětech, a jejich 
školní den není rozčleněn zvoně-

ním… Přednášející připustil pochyb-
nosti a obavy, které mohou tyto  pří-
stupy ke vzdělávání budit, a vyzval 
přítomné k diskusi – ta byla bouřlivá, 
ale zcela nekonfliktní. Domů se pak 
posluchači rozcházeli  nejen s řa-
dou nových poznatků, ale zejména 
s optimistickým přesvědčením, že 
v českém školství úspěšně funguje 
řada více či méně alternativních škol 
s rozmanitou nabídkou vzdělávacích 
příležitostí.

A na jaké akce vás pozveme  
v únoru? 

Únor je měsícem, kdy v Mnicho-

vě Hradišti vzniká první quest neboli 
hledačka. 

Questing je hra připomínající 
naši stopovanou. Ve Skotsku a An-
glii, kde má tradici více než 150 let, 
je známá jako letterboxing. Quest 
neboli hledačka vede hráče po stálé 
trase, nabízí jim různé indicie a jejich 
správné rozluštění je nakonec dove-
de k „pokladu“. Hledačky jsou trvalé, 
mohou se jimi bavit děti i dospělí. Na 
jejich vzniku se obvykle podílejí ško-
ly, spolky, občanská sdružení apod. 
K tvorbě dobré hledačky je třeba 
důkladně se seznámit s místním 
přírodním, kulturním a historickým 

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

dědictvím a tyto znalosti pak vtipně  
a kreativně využít. Questing je zá-
bava a poučení současně a má 
význam nejen pro místní obyvatele, 
ale i jako turisticky atraktivní prvek. 
V České republice se questing rozví-
jí od roku 2012; dnes zde existuje asi 
100 questů a další vznikají. 

K tvorbě první mnichovohradišť-
ské hledačky se sejdeme dvakrát. 
Na první schůzce v pátek 9. února  
si vysvětlíme základy questingu, 
prodiskutujeme mnichovohradišť-
ské pozoruhodnosti a domluvíme 
se, čeho se hledačka bude týkat  
a kudy povede. V sobotu 24. a v 

Známe nové trendy ve vzdělávání – a čeká nás questing
neděli 25. února projdeme trasu hle-
dačky, budeme vymýšlet indicie a ta-
jenku, skládat veršovaný text, kreslit 
mapu a vymýšlet poklad; bude to 
skvělá víkendová zábava se zaruče-
ným výsledkem, ze kterého bude mít 
radost a užitek spousta dalších lidí, 
ať už obyvatelé Mnichova Hradiště 
nebo turisté. 

Více o tvorbě první mnichovo-
hradišťské hledačky na www.map-
-mh.cz. Všechny zájemce srdečně 
zveme!

  
Markéta Tomášová,

MAP Mnichovohradišťsko

Parádní postup volejbalistů na republiku!
V Jindřichově Hradci se hrála 10. 
ledna kvalifikace o postup do repub-
likového finále ve volejbale studen-
tů narozených po roce 2000, kam 
se probojovali vítězové krajských 
klání z Jihočeského a Plzeňské-
ho kraje a druhý tým ze středních 
Čech. A právě toto umístění získalo  
v krajském kole v Neratovicích naše 
gymnázium, když jsme v zápase  
o prvenství podlehli Kolínu. Ten se 
tak dostal do kvalifikace konané  
v Liberci a my se vydali do sice ma-
lebného, ale celkem vzdáleného Jin-
dřichova Hradce. 

Tam se kluci utkali postupně  
s gymnázii z Českých Budějovic  
a Domažlic, oba své zápasy vyhrá-
li 2:0 na sety s celkovým poměrem 

míčů 100 : 71. V posledním zápase 
si pak Jihočeši poradili se Západo-
čechy, my mohli už ale slavit postup 
mezi šestici nejlepších středo-
školských týmů v zemi. Vzhledem  
k tomu, že Milan Ponocný byl v tom-
to termínu na lyžařském kurzu, na 

palubovce vše odehrála šestice ve 
složení Vojta Bígl, Ondřej Hulinský, 
Tadeáš Kysela, Jiří Pazour, Filip  
a Jakub Kováčové. Těchto sedm 
borců si tak vybojovalo možnost 
zahrát si s nejlepšími v republice na 
turnaji, který se uskutečnil v Liberci 

na konci ledna už po redakční uzá-
věrce.

Nezbývá ještě než poděkovat, 
a to jednak Jirkovi Skřivanovi, kte-
rý se klukům dlouhodobě věnuje  
v rámci Sokola a díky jehož práci se 
můžeme pyšnit tak výborným volej-
balovým týmem, a pak firmě Kofola, 
která nám svým sponzorským darem 
umožnila zaplatit nákladnou cestu 
na kvalifikační soutěž a ubytování 
nedaleko rybníku Vajgar. Vzhledem 
k tomu, že čtyři hráči z tohoto týmu  
budou hrát také volejbalové turnaje v 
rámci ligy základních škol, můžeme 
se ještě letos těšit na další úspěchy.

                                                                                                                                                      
   Lukáš Umáčený,

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Lyžařský výcvik žáků 1. stupně 
v Rokytnici nad Jizerou

Když se řekne „lyžák“, mnohým  
z nás se vybaví lyžařský výcvik  
7. tříd. Dnes je pořádání lyžařských 
výcviků, stejně jako jiných zotavova-
cích akcí, zcela v kompetenci každé 
jednotlivé základní školy. Naše škola 
v Sokolovské ulici i letos pro velký 
zájem žáků prvního stupně zorgani-
zovala dva turnusy pro mladší žáky, 
které na sebe bezprostředně nava-
zovaly (3. – 7. ledna, 7. – 11. ledna).

Osmatřicet lyžařů i (ne)lyžařů se 
naskládalo se svým pedagogickým 
doprovodem a nezbytnou batožinou 
do přistaveného autobusu a vyrazilo 
vstříc sněhovému dobrodružství. Po 
ubytování a nasoukání malých no-
žek do lyžařských bot se celý oddíl 
dychtivých lyžníků přesunul skibu-
sem na zasněžený kopec. A teď te-
prve začala ta pravá legrace!

Někteří žáci stáli na lyžích po-
prvé v životě, takže zkrotit ta nepo-
sedná a klouzavá prkýnka dalo ně-
kterým skutečně zabrat. Počáteční 

vynaložené úsilí a námaha spojená 
se zvládnutím začátečnických cviků 
však již během krátké doby přinesly 
své první ovoce. Pedagogové v roli 
instruktorů se mohli opravdu kochat 
pohledem na plynulé a často i ob-
loučky opentlené lyžařské hemžení 
svých malých svěřenců. Jak se tedy 
zdá, lyžování získalo opět pár no-
vých přívrženců a malé šikulky mů-
žeme jenom pochválit. 

Kromě osvojení základních 
lyžařských dovedností si však děti 
odvážely i krásné zážitky ze zá-
bavného programu, který pro ně byl 
vždy po večeři připraven – karneval, 
přednáška člena horské služby či 
adrenalinový snowtubing.

Lze už tedy snad jen dodat: 
„Děkujeme všem dětem za vzorné 
chování a rodičům, že tuto akci svým 
dětem umožnili.“ Budeme se těšit na 
příští Apaluchu.

Eva Hajzlerová, 
Základní škola Sokolovská
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TŘI KRÁLOVÉ
2018 MN I CHOV Ě

H R A D I Š T I
V

V pátek 5. ledna  proběhlo v našem 
městě první kolo tříkrálové sbírky, 
jejichž výtěžek má pomoci našim 
hendikepovaným přátelům. 

Na začátku sbírky jsme pozdra-
vili pana starostu na radnici, popřáli 
vše dobré do nového roku a třemi 
znaky K + M + B jsme označili vchod 
radnice. Následně se skupinky vy-
daly po městě. Sbírky se účastnilo 
sedmnáct strudentů ze Základní 
školy Studentská a zdejšího gym-
názia. 

Všem mnohokrát děkuji za 
ochotnou pomoc. Velké poděkování 
rovněž patří ředitelům a pedago-
gům zmíněných škol, kteří umožnili 

realizci této sbírky. Děkuji také man-
želům Pálkovým, Aničce Adamové, 
Erice Kňourkové a Aničce Machové 
za organizační pomoc. V neposlední 
řadě děkuji všem dárcům, kteří do 
sbírky přispěli. 

Sbírka pokračovala do 22. led-
na, po celou dobu bylo možné na 
faře přispět do zapečetěných po-
kladniček. Tříkrálová sbírka je pro-
jevem lidské solidarity s těmi, kteří 
potřebují pomoc. Letos se podařilo 
vybrat celkem 32 512 Kč na pomoc 
hendikepované dívce z Hradiště.

Pavel Mach,
Farnost Mnichovo Hradiště

Tříkrálová sbírka, projev 
lidskosti a solidarity
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Oslavy bandy hokeje v mnichovohradišťské Habeši
Na první svátek vánoční, stejně 
jako každý rok, se parta kluků, dnes 
již pánů v letech, se svými syny  
a dcerami, bratry a sestrami schá-
zí k bandy hokejovému utkání. Na 
přívěs za auto naloží svařené bran-
ky a jedou po Hradišti hledat volné 
vyasfaltované místo. Toto setkání – 
utkání nemá přesná pravidla – snad 
jen pevně dané datum, čas, princip 
staří x mladí, zásadu nezmrzačit se 
a závěr U Antošů. Letitým strůjcem 
je Jan Filip.

Tato krásná tradice má právě 
nyní 50 let. Letošní rok jsme pojali 
jako rok oslav. Jubilejní zápas pro-
běhl 25. prosince 2017 a následova-
la tiskovka U Antošů. 

Již 7. února v podvečer však za-
sedne přípravný výbor oslav. Vrcho-
lem bude březnová valná hromada  
s bujarou taneční veselicí, kde za-
hraje slavná bandy hokejová hudeb-
ní legenda skupina Smeč a nebude 
chybět bohatá tombola. V průběhu 
večera dojde k historické exkurzi ke 
kořenům bandy hokeje v mnichovo-
hradišťké Habeši a něco málo bude 
odhaleno také o každodenním životě 
mezi 60. a 90. lety. Vše bude zakon-
čeno volbou dvou delegátů, kteří se 
zúčastní losování o pořadatelské 
město budoucího světového ban-
dy hokejového šampionátu v roce 
2020! Ani Habeš rozhodně není bez 
šancí. 

Valnou hromadu přijdou po-
zdravit mnohé delegace. Přátelé 
fotbalisté, rybářské svazy vedené 
neúnavným organizátorem Janem 
Rymplem, delegace za ČR vedená 
Jiřím Maryškou (kluci od nádraží), 
přijdou i zástupci mnichovohradišť-
ských podnikatelských subjektů, 
jako jsou Sláva Šrytr, Láďa Vávra  
a mnozí další, kteří mají a měli vztah 
k tomuto krásnému kousku města.

Závěrem – vy, co jste měli co 
do činění s naší AC Habeší a děním  
v ní, přijďte se ukázat 17. března ve-
čer, místo se hledá. Určitě se najde.

Jarda Sax Procházka 
z pekárny na rohu

Volejbal Sokola Mnichovo Hradiště v roce 2017
V loňském roce slavil oddíl volejba-
lu Sokola Mnichovo Hradiště 80 let 
svého působení v našem městě. Na 
konci června se podařilo uspořádat 
důstojnou oslavu, které se zúčastni-
lo téměř 300 bývalých i současných 
volejbalistek, volejbalistů a hostů.  
V programu se představili hráči na-
stupujících generací, odpoledne se-
hráli své exhibiční zápasy bývalí hráči  
a hráčky a ve finále programu se pak 
představily domácí A týmy. Ženy pro-
ti soupeřkám z Lokomotivy Liberec  
a muži proti bývalým oporám extrali-
gového VK Benátky. Na slavnostním 
zasedání se bilancovalo, hodnotilo  
a poté se do pozdních nočních hodin 
povídalo, slavilo, tancovalo a disku-
tovalo. Oslavy se vydařily.

Ale rok 2017 nebyl jen výroč-
ním, a tak proběhly i běžné starosti 
a radosti sportovního života. Ženy 
a muži opět bojovali o čelní příčky  
v krajském přeboru. Na konci roční-
ku 2016/17 se ženy radovaly z dru-
hé příčky a muži skončili na třetím 
místě. Přes léto na sobě oba týmy 
pracovaly a snažily se posílit před 
novou sezónou. Výsledkem jejich 
snažení je po podzimu druhé místo 
mužů a vedení žen v krajském pře-

boru. V lize juniorů se naše druž-
stvo propadlo až na devátou příčku 
a vzhledem k nezájmu části hráčů, 
jsme juniory do ligy nepřihlásili. Pro-
to kluci hrají jen krajský přebor, ale 
po třech turnajích svou soutěž ve-
dou, a pokud se nám povede udržet 
tým pohromadě, mohli bychom opět 
usilovat o návrat zpět do ligy. Druž-
stvo juniorek nám trochu rozbil pře-
chod děvčat na střední školy a tým 
jsme dokonce pro malý zbylý počet 
hráček nemohli přihlásit do soutěže 
krajského přeboru. Proto juniorky 
trénují od podzimu se ženami.

Starší žáci v loňském roce 
skončili na druhém místě krajského 
přeboru, ale kvalifikaci o MČR jsme 

přenechali Lokomotivě Česká Lípa, 
kde v Českém poháru působili i tři 
naši hráči (Tadeáš Kysela, Ondra 
Hulínský a Milan Ponocný). Tento 
tým i s našimi hráči postoupil výhrou 
v kvalifikační skupině v Kolíně, ale 
na vlastní MČR odjel zdecimován 
nemocemi pouze v sedmi hráčích 
(chyběl i Ponocný) a obsadil nako-
nec dvanácté místo. Naopak mladší 
žáci po druhém místě v krajském 
přeboru startovali v MČR doplnění  
o tři hostující hráče z České Lípy. 
Takto vytvořený tým nejprve vyhrál 
svou kvalifikační skupinu a na finá-
lovém turnaji ve Svitavách vyhrál 
svou skupinu, po velkém boji ve 
čtvrtfinále, kdy jsme otočili na 2:1 

zápas s Lanškrounem, postoupil  
do finále. I zde stál při nás „volej-
balový bůh“ a po porážce od Dukly 
Liberec jsme přehráli 2:1 tým SKV 
Kolín a 2:0 VK Příbram. Tým ve slo-
žení kapitán Tadeáš Kysela, Vojtěch 
Bígl, Jiří Pazour, Ondřej Hulínský, 
Tadeáš Krč, Adam Ritschel, Dominik 
Matoušek a mladší hráči Vít Javůrek 
a Tomáš Skřivan vybojoval stříbrné 
medaile a titul vicemistrů ČR – nej-
větší úspěch mládežnických týmů 
v historii mnichovohradišťského vo-
lejbalu. Za historický počin byl tým 
oceněn i cenou města za rok 2017.

V nové sezóně 2017/18 jsme 
dali dohromady nový tým mladších 
žáků, mladších žákyň i starších žá-

kyň. Tyto týmy bojují a získávají zku-
šenosti v krajském přeboru i okres-
ních soutěžích. Starší žáci spojili 
své síly s Loko Česká Lípa a pod 
vedením trenéra Skřivana usilujeme 
s tímto týmem v první osmičce Čes-
kého poháru o umístění mezi elitou 
českého žákovského volejbalu. Ze 
západní skupiny jsme postoupili do 
druhé celorepublikové části z druhé-
ho místa. Hlavní boje nás ale čekají 
od ledna do května 2018.

V roce 2017 byli naši dva hráči 
z tohoto týmu, Jiří Pazour a Ondřej 
Hulínský, pozváni na soustředění 
do širšího kádru reprezentace ČR 
ročníků 2003 a 2004. Ve Vídni jsme 
loni nehráli, na turnaji v Regenstau-

fu jsme dokázali vyhrát tři katego-
rie ze sedmi, které jsme obsadili,  
a mezi kluby jsme těsně neobhájili 
minulá dvě vítězství a skončili na 
druhé příčce. Uspořádali jsme pře-
bory ČOS v kategorii juniorů, žáků a 
mladších žákyň a dalších pět turnajů 
mládeže, mužů a smíšených týmů.

V činnosti úspěšně pokračuje 
hobby team, jenž se schází dvakrát 
týdně v sokolovně a zúčastňuje se 
regionálních turnajů smíšených 
týmů. Partu utužují i muži blížící 
se seniorskému věku, jež si udržují 
kondici volejbalem i florbalem. 

Stále bojujeme s malým zá-
jmem mládeže o sport a nedaří se 
nám na volejbalová hřiště přivést do-
statek talentovaných hráčů a hráček. 
U děvčat je situace trochu lepší, ale 
ani tam nemůžeme být zcela spo-
kojení. Proto, pokud máte ve svém 
okolí šikovné dítě, které by chtělo vy-
zkoušet volejbal, budeme moc rádi, 
když ho přivedete do našich řad.

Všem členům oddílu, našim 
příznivcům, sponzorům a rodičům 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 
i v roce 2018.

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Klub biatlonu Trefa byl opět vidět, z Nového 
Města na Moravě jsme přivezli stříbro
V roce 2018 se opět roztočila kola 
závodní biatlonové mašinérie. Po 
několika prosincových přípravných 
regionálních závodech, kde si naši 
závodníci zvykali na různé druhy 
sněhu a vybojovali několik cenných 
kovů, jsme absolvovali první ostrý 
závod. Za náš klub závodí děti z 
okolí Mladé Boleslavi i Mnichova 
Hradiště.

O víkendu 6. a 7. ledna se konal 
I. Český pohár žactva v Novém Měs-
tě na Moravě ve Vysočina aréně. V 
sobotu i v neděli startovalo 304 spor-
tovců ve věku 11 až 14 let. Náš tým z 
nížiny reprezentovalo 12 závodníků, 
kteří dokázali bojovat i s tak velkými 
kluby jako jsou Nové Město na Mo-
ravě, SKP Jablonec, Letohrad nebo 

Jilemnice a Vrchlabí. Oba závody se 
jely volnou technikou (bruslením).

V sobotu se závodilo ve vytr-
valostním závodě.  Závodníci ve 
věku 11 a 12 let jeli 4,5 km (2 střel-
by), třináctiletí a čtrnáctiletí 6 km (3 
střelby). Závod se konal za dosti 
husté mlhy při teplotě +6 stupňů na 
hrubém a mokrém sněhu. Na všech 
závodnících byla vidět velká nervo-
zita, jelikož se potkali poprvé všichni 
nejlepší z republiky na jednom závo-
dišti. Kvůli nervozitě a mlze se moc 
nedařila střelba.

V neděli se jel závod ve sprin-
tu. Tentokrát bylo počasí moudřejší, 
jen teplota +5 stupňů byla na leden 
dosti vysoká. Sněhové podmínky 
byly stejné jako v sobotu. Velice nás 

potěšilo vybojování druhého místa 
zásluhou Elišky Fiedlerové, která 
předvedla bezchybnou střelbu a per-
fektní běh. Neztratili se ani jiní naši 
svěřenci.

Všechny děti musím pochválit 
za bojovnost, i když ne vždy se da-
řilo střelecky nebo běžecky. Hlavně 
ti mladší se musí naučit bojovat se 

stresem a nervozitou. 
Celý víkend hodnotím jako ve-

lice úspěšný. Budeme se těšit na 
další závody Českého poháru v Le-
tohradě, kde se pojede celý víkend 
klasicky.

Za Klub biatlonu Trefa 
Michael Fiedler

SOBOTA 6. LEDNA
Žáci B1 (11 let) – 12. místo 
Vojtěch Hoffman, Bradlec (0-1)
Žákyně B1 (11 let) – 9. místo 
Adriana Zikánová, Mnichovo 
Hradiště (0-1)
Žáci B2 (12 let) – 8. místo 
Jakub Kašpar, Branžež (1-0)
Žákyně C1 (13 let) – 5. místo 
Eliška Fiedlerová, Kosmonosy 
(0-1-0; 4 sekundy od bronzu)

Nejlepší výsledky našich závodníků
NEDĚLE 7. LEDNA
Žáci B1 (11 let) – 10. místo 
Vojtěch Hoffman, Bradlec (1-1)
Žákyně B1 (11 let) – 10. místo 
Adriana Zikánová, Mnichovo 
Hradiště (0-2)
Žáci B2 (12 let) – 7. místo 
Jakub Kašpar, Branžež (0-0)
Žákyně C1 (13 let) – 2. místo 
Eliška Fiedlerová, Kosmonosy 
(0-0), 11. místo Tereza Schejba-
lová, Mladá Boleslav (1-0)

Pingpongové Áčko 
je v čele třetí ligy
A mužstvo stolních tenistů TJ Sokol 
Mnichovo Hradiště se díky dvěma 
domácím výhrám s 34 body vyšvihlo 
do čela tabulky třetí ligy následová-
no TJ AŠ Mladá Boleslav Spoiler-
centrum a TTC Litoměřice B s 33 
body. 

V sobotu 13. ledna zavítal do 
místní sokolovny toho času lídr sou-
těže – SKST Baník Most. Do šlág-
ru kola vkročili lépe domácí, když 
vyhráli obě čtyřhry po vyrovnaných 
pětisetových bitvách. Podobně vy-
rovnaný průběh měla i první čtveřice 
singlů. Domácí díky třem výhrám na-
výšili vedení na 5:1, ztratil jen Michal 
Stránský s Boříkem. Další průběh už 
si domácí pohlídali. Překvapivě ale 
dvakrát ztratil dlouhodobě nejlepší 
domácí Radek Bukovský. Naopak 
bezchybný byl Vojta Košák.

TJ Sokol MH – SKST Baník Most 
10:4 (čtyřhry 2:0)

Body domácích: Stránský Mi-
chal 2:1, Blažek Jan 2:1, Košák 
Vojtěch 3:0, Bukovský Radek 1:2; 
body hostů: Bořík Milan 2:1, Bíma 
Miroslav 1:2, Macháček Jan 1:2, 
Šťovíček Petr 0:3)

V neděli 14. ledna přijel do Mni-
chova Hradiště zabojovat naopak 
poslední tým tabulky, družstvo TJ 
Lomnice. Soupeř přijel pouze ve 
třech a nedokázal domácím vzdoro-

vat. Za 70 minut byl konec zápasu. 
Na počítadle byl stav 10:0. Hosté 
uhráli všehovšudy jeden set. Vojta 
Košák si během víkendu prodloužil 
vítěznou šňůru na 15 zápasů.

TJ Sokol MH – TJ Lomnice 10:0 
(čtyřhry 1:0)

Body domácích: Stránský Mi-
chal 1:0, Blažek Jan 2:0, Košák 
Vojtěch 2:0, Bukovský Radek 1:0, 
WO 3:0; body hostů: Zima Jiří 0:2, 
Kupčík Albert 0:2, Šindelář Kamil 
0:2, WO 0:3

Poslední lednový víkend ode-
hráli kluci utkání na Střížkově a v 
Mladé Boleslavi. V dalších čtyřech 
zápasech budou mít výhodu domá-
cího prostředí, 24. a 25. února hostí 
TTC Ústí nad Labem A a TTC Lito-
měřice B, 10. a 11. března SF SKK 
EL Niňo Praha F a Sokol Roztoky.

Na závěr krátce z krajských 
soutěží. Béčku se vstup do druhé 
půle soutěže nevydařil. Po prohrách 
6:10 s Hořovicemi a 3:10 s Příbramí 
si pojistilo poslední místo v Divizi. 
Céčko v krajském přeboru dvakrát 
vyhrálo. Nejprve s Béčkem Všetat 
16:2 a poté vrátilo Kladnu D těsnou 
prohru v první půli soutěže v poměru 
12:6. Posunulo se na čtvrtou příčku.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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KINO

10. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Závěrečný film trilogie dle celosvětově úspěšné knižní předlohy.

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

3. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI 
Čtveřice dětí se stane hrdiny v počítačové hře. Dobrodružství začíná.

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

7. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
Nová česká komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlovské.

8. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PREZIDENT BLANÍK 
Pokračování seriálu Kancelář Blaník se točí kolem prezidentských voleb.

9. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Závěrečný film trilogie dle celosvětově úspěšné knižní předlohy.

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

13. ÚNORA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
ČESKÁ PLACHETNICE LA GRACE: JEJÍ HISTORIE A SOUČASNOST
Replika plavidla brázdí oceán od roku 2010. Seznámí vás s ní její kapitán. 

14. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
PŘÁNÍ K MÁNÍ
Pohádkový vánoční příběh o lásce a kouzlech zasazený do současnosti.

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

17. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
COCO
Neuvěřitelný animovaný příběh plný hudby se odehrává v říši mrtvých!

KALENDÁR AKCÍˇ

23. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTOVINY
Nová pohádka Zdeňka Trošky zavede diváky do pekla i světa lidí.

17. ÚNORA, 20:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Závěrečný film trilogie dle celosvětově úspěšné knižní předlohy.

18. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
Ve třetím pokračování oblíbené série Gerda a Kaj hledají unesené rodiče.

21. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŠPINDL
Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!

22. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM
Černá komedie o vraždě a matce, která bere vyšetřování do svých rukou.

24. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Režisér Milan Cieslar přichází po Špindlu s další novou komedií! 

28. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
KVARTETO
Česká komedie s B. Polákovou, J. Pleslem nebo L. Krobotovou.

25. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Letní dobrodružství party dětí na hradě při hledání pokladu.

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

28. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
Nový film S. Spielberga z novinářského prostředí v době vietnamské války.

14. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRKONOŠE + BESEDA S VIKTOREM KUNOU
Dokument V. Kuny a M. Krále se věnuje nejvyšším českým horám.

15. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Muzikál o zakladateli muzea kuriozit a později světoznámého cirkusu.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
6. ÚNORA, 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 20. února. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity! Cena: 
dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

9., 16. A 23. ÚNORA, 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.

10. ÚNORA, 9:00 AŽ 13:00
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 7. února. Kurz se uskuteční při minimální počtu pěti 
účastníků. Cena: 200 Kč/osobu.

13. ÚNORA, 17:00 AŽ 18:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – FANTASY ŠPERKY
Přijďte si vytvořit originální sadu šperků (náušnice a přívěšek) efektní fan-
tasy technikou. Speciální barvy vytvářejí originální krystalové efekty, které 
jinde neuvidíte. Tvoření je vhodné pro dospělé a děti od 6 let s doprovodem 
rodičů. Přihlášky do 8. února. Kapacita omezena! Cena: 180 Kč.

16. AŽ 17. ÚNORA, 
17:30 AŽ 10:00
PŘESPÁNÍ V KLUBU – 
DO PRAVĚKU
Přespání v Klubu tentokrát  
s pravěkou tématikou. S sebou si 
vezměte karimatku, spacák a hy-
gienické potřeby. V ceně je strava  
a pitný režim. Přihlášky nejpozdě- j i 
do 12. února, omezená kapacita. 
Cena: 180 Kč.

6., 13. A 20. ÚNORA, 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.

1., 8., 15. A 22. ÚNORA, 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.

7. A 21. ÚNORA, 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).

DIVADLO

8. ÚNORA, 19:00, KRUH PŘÁTEL HUDBY
HOUSLOVÝ RECITÁL MIROSLAVA AMBROŠE
Umělec, kterého na sólovou hru připravovali takoví mistři jako Ivan Ženatý, 
Ivan Štraus, Krzystof Wegrzyn nebo Josef Suk přijede do Mnichova Hradi-
ště se svou dvorní klavíristkou Zuzanou Ambrošovou. V pestrém programu 
zazní skladby Dvořáka, Tartiniho, Paganiniho Mojžíš nebo cikánská muzi-
ka. Abonentní cyklus přístupný i jednorázovým návštěvníkům.

5. ÚNORA, 19:00, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
SMLUVNÍ VZTAHY 
Černá komedie od kancelářského stolu. Neodbytná personalistka by ráda 
pronikla co nejhlouběji do hlavy, pocitů a potřeb zaměstnankyně. Otázky na 
tělo, které znáte z výběrových řízení, dovedené občas až do absurdity. Má 
zaměstnavatel právo lustrovat vám soukromí? Duel vynikajících hereček 
Dany Černé a Jany Strykové nad britským textem, který vznikl původně jako 
rozhlasová hra. Uvádí Divadlo Viola Praha. Abonentní cyklus, omezený po-
čet vstupenek i pro jedNorázové návštěvníky představení.

17. ÚNORA, 15:00
POHÁDKA O SMOLÍČKOVI
Veselá pohádka Vlastimila Pešky s písničkami a loutkami výtvarnice Dany 
Zimové. Na motivy známé pohádky pro děti od Boženy Němcové. U v á d í 
divadlo SemTamFór.

5. (8:00 AŽ 16:30), 6. (8:00 AŽ 16:00) A 7. ÚNORA (8:00 AŽ 13:00)
HRAVÉ JARŇÁKY V KLUBU
Na období jarních prázdnin, od pondělka do středy, jsme v našem Klubu 
připravili bohatý program pro holky a kluky. A co vás čeká? Spousta po-
hybových, logických nebo stolních her, vyrábění a zábavy. Hlásit se může-
te na jednotlivé dny i na všechny tři prázdninové dny. V ceně je zahrnuta 
dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim, program a materiál na 
vyrábění. Přihlášky nejpozději do 28. února prostřednictvím emailu nebo 
telefonicky. Cena 250 Kč na osobu na den.

PLESY
3. ÚNORA, 20:00, 
SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
XI. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA MN. HRADIŠTĚ
10. ÚNORA, 19:00, 
SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
SKAUTSKÝ PLES
17. ÚNORA, 19:00, 
SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
ZVONKOVÝ PLES 2018

OSTATNÍ
1., 6., 15., 20. ÚNORA A 1. BŘEZNA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
AUTOBUSEM DO BAZÉNU V MLADÉ BOLESLAVI 
Společné výlety bezplatným autobusem do mladoboleslavské-
ho krytého bazénu pokračují. Autobus odjíždí z náměstí 1. února  
v 9:30, 6. února v 16:30, 15. února v 9:30, 20. února v 16:30  
a 1. března v 9:30 hodin. Účastníci získají v bazénu navíc 10pro-
centní slevu ze vstupného.
15. ÚNORA, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
ZAKLÁDACÍ SCHŮZKA KLUBU ČESKÝCH TURISTŮ V MH
Ať je vám pět či devadesát let, pokud máte rádi přírodu a rádi toulkami  
v otevřené krajině trávíte volný čas, jste zváni na zakládací schůzku mnicho-
vohradišťského Klubu českých turistů, jehož obnovení se právě připravuje.

MUZEUM
7. ÚNORA, 17:30, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
PŘÍRODNÍ KLENOTY PODJEŠTĚDÍ
Promítání fotografií a povídání o geologických zajímavostech, ska-
lách, jeskyních, pramenech, památných stromech, vzácné floře  
a fauně s Dominikem Rubášem, autorem stejnojmenné knihy.

SÁL KLUBU
12. ÚNORA, 17:00, SÁL KLUBU
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zasedání nejvyššího orgánu města. Program a materiály k jednotlivým 
probíraným bodům najdou zajemci v dostatečném předstihu na webových 
stránkách města v sekci Zastupitelstvo.

MAP
9. ÚNORA + 24. A 25. ÚNORA,
VOLNOČASOVÉ CENTRUM
QUESTING
Příprava první hradišťské „hledač-
ky“. Po úvodní schůzce 9. února 
(16:00) praktická příprava hry.
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Výsledky soutěže 
o nejhezčí vánoční betlém
Adventní výstava v městském mu-
zeu je již minulostí, stejně jako rok 
2017, avšak její slavnostní finá-
le, tedy vyhlášení vítěze soutěže  
o nejhezčí vánoční betlém, jsme si 
nechali do roku nového na svátek 
Tří králů. 

V průběhu měsíce prosince 
svůj hlas jednomu ze 44 soutěž-
ních betlémů dalo na 879 našich 
návštěvníků, jejich sečtením vzešli 
tito tři vítězové. Na místě prvním se 
umístila Základní umělecká škola v 
Mnichově Hradišti, konkrétně třída 
paní učitelky Lenky Kancnýřové, 
druhé místo patří Mateřské škole Ji-
vina, místo třetí pak obsadila třída 5. 
A paní učitelky Hany Kavalíkové ze 
Základní školy Studentská v Mnicho-
vě Hradišti! Do soutěže se zapojily 
tedy nejen školy hradišťské, ale také 
z okolních obcí, jako již zmíněná Ji-
vina, zásluhou paní učitelky Heleny 
Kaluhové pak v hojném počtu Bakov 
nad Jizerou, ale také Loukovec či 
Žďár. Jejich práce a času si velmi vá-
žíme a za účast v naší soutěži děku-
jeme! Rozhodnout o vítězi jinak než 
tajným hlasováním nebylo možné, 

neboť každý výrobek byl pojat ori-
ginálně, jak ostatně máte možnost 
vidět ve fotogalerii pod článkem. Pro 
všech více než 21 zúčastněných tříd 
a řadu jednotlivců máme připrave-
ny odměny, věnované společností 
COOP Mnichovo Hradiště a Dino 
Toys s.r.o. v Mnichově Hradišti. 

Mimo výstavní galerii a stylo-
vě zařízenou staročeskou světnici  
s ukázkami a i ochutnávkou tradič-
ních adventních pokrmů a cukro-
ví, doplněnými o tradice a pověry  
s nimi spojenými, se naše muzeum 
proměnilo také ve vánoční dílničku 
pod vedením bývalých učitelek Jany 
Havlíkové, Miroslavy Rydvalové  
a Hany Menzelové, které s dětmi 
vyráběly originální ozdoby z papíru 
a přírodnin na vánoční stromeček či 
štědrovečerní stůl. A při počtu dvou 
až tří tříd denně bylo v prostorách 
muzea opravdu živo, a to i přes již 
ukončenou návštěvní sezónu, při 
jejímž opětovném zahájení v roce 
novém se těšíme na viděnou.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště 

1. místo: Základní umělecká škola Mnichovo Hradiště.

2. místo: Mateřská škola Jivina.

3. místo: 5. A ze Základní školy Studentská. 

Krabice od bot rozzářily tisíce dětských očí
S mimořádně pozitivním ohlasem 
se setkala akce Krabice od bot 
aneb děti darují dětem k Vánocům, 
jejíž iniciátorkou byla má kolegyně  
z Infocentra Tereza Šímová. Já sám 
jsem do této akce, jako nový pracov-
ník Infocentra, vstoupil na začátku 
prosince, když už byla akce rozjetá  
a v tu dobu jsme měli v Klubu již pěk-
nou hromadu dárků. To ještě nikdo  
z nás netušil, že se do konce akce 
tato hromada ještě rozroste natolik, 
že nám zabere celou jednu místnost.

Vyjádřeno čísly, celkem se  
u nás sešlo 877 vánočních dárků.  
Z toho 120 dárků jsme spolu s pa-
nem starostou Ondřejem Lochma-
nem odvezli do Azylového domu pro 
matky s dětmi v Mladé Boleslavi, 
kde jsme je předávali přímo do ru-
kou mile překvapených dětí. Další 
várka 219 dárků putovala dětem  
z Diakonie v Jablonci nad Nisou  
a také dětem z dětského domova  
v Krnsku, kde si rozbalily 154 dárků. 
Zbylých 384 dárků putovalo do Pra-
hy na centrální sklad Diakonie, která 
zajistila jejich rozvoz po celé České 
republice. Konečný počet dárků, kte-
ré Diakonie předala dětem, se vyšpl-

hal na neuvěřitelných 23 120 dárků.
Jak již bylo napsáno, tato cha-

ritativní akce se setkala s mimořád-
ným ohlasem, s nadšením se do ní 
zapojily celé třídy i školy. Například 
žáci 7. A ze ZŠ Studentská spolu  
s paní učitelkou k nám do Klubu hro-

madně přinesli dárky, taktéž se zapo-
jili studenti ze středních odborných 
škol a středních odborných učilišť  
z Mladoboleslavska. Všem, kteří 
nestihli nebo by se opět rádi zapojili, 
mohu prozradit, že máme v plánu na 
letošní rok akci opakovat či uspořá-

dat podobnou, a věříme, že se u nás 
na Infocentru v Mnichově Hradišti 
sejdou dárky opět v hojném počtu, 
jako tomu bylo v roce minulém.

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Týden po úspěšné akci Balonky pro 
Ježíška, která se opět uskutečnila 

Ježíšek před Vánoci opět plnil přání, která 
k němu z Hradiště přiletěla na baloncích

na faře v režii spolku Žijeme pro Hra-
diště, a to v průběhu vánočního jar-

marku, se několik jejích účastníků na 
místo vrátilo. Přání Denise Sieberta 

z Mnichova Hradiště totiž dolétlo až 
do obory Lomnice nad Popelkou, 
kde jej našla paní Podstatová. 

Ta s manželem faru týden před 
Vánoci navštívila, aby Denisovi 
vánoční přání splnila. Podstatovi 
s sebou nakonec přivezli spoustu 
dalších dárků, které obdarovanému 
udělaly ohromnou radost, a také 
štáb TV Prima. Netradiční předává-
ní dárků před televizními kamerami 
bylo bezesporu dalším zážitkem pro 
všechny zúčastněné. 

Při natáčení navíc reportér nale-
zl přímo na farní zahradě další přá-
ní, které se zavázal autorce splnit. 
Krátce před Vánoci se tak dočkala 
vysněných dárků i Rozinka Svatuš-
ková. 

Zázraky se dějí a na faře ob-
zvlášť.

Redakce 
a Žijeme pro Hradiště

INZERCE

Poslední hodina rybářského 
kroužku v loňském roce
Rybářský kroužek v Mnichově Hra-
dišti ukončil svou loňskou část vá-
noční besídkou. Velice nás potěšila 
návštěva starosty a místostarosty 
města, pánů Lochmana a Bíny,  
a předsedy středočeského rybářské-
ho svazu pana Hýbnera. Všichni zá-
stupci popřáli dětem krásné Vánoce 
a spousty chvil strávených v přírodě 
u vody. Na závěr své návštěvy roz-
dali dětem spousty dárečků a podě-
kovali vedoucím za práci s mládeží.

Hodina následně pokračovala. 
Děti měly za úkol si připravit pro 
své kamarády povídání o své nej-
oblíbenější rybě. Příprava probíhala 
už doma a nutno dodat, že někte-
ré namalované ryby byly opravdu 

krásné a všichni si na výtvorech dali 
záležet. Nejvíce převládala štika  
a pstruh. Povídalo se ale i o sumco-
vi, okounovi, úhořovi, lipanovi, amu-
rovi a dalších našich sladkovodních 
rybách. Od místní organizace děti 
pak dostaly pouzdra na doklady, 
členské legitimace a čokoládového 
kapříka.

Děkujeme všem za podporu 
v loňském roce. Hlavně pak odbo-
ru mládeže při SÚS ČRS a městu 
Mnichovo Hradiště! Více fotografií 
naleznete na webu rybářů www.ry-
barimh.wz.cz.

Filip Čermák,
MO ČRS Mnichovo Hradiště

Prosinec v mateřské škole: 
Mikuláš, vystupování i nadílka
Na začátku prosince nás navštívily 
děti z 2. ZŠ v podání Mikuláše, an-
dělů a čertů. Tato akce probíhá kaž-
dý rok a je to radost pro naše děti i 
žáky ze základní školy.

Po nadílce od Mikuláše a jeho 
doprovodu nás čekala další návště-
va, a to ve všech třídách. Ježíšek 
nám přinesl spoustu krásných hra-
ček, ale také spoustu materiálu a po-
můcek na tvoření, které máme moc 
rádi. Ježíšek ale také nezapomněl, 
že ve školce máme zvídavé děti, 
které se moc rády učí novým věcem,  
a proto nám nadělil i hudební ná-
stroje a hry, při kterých děti můžou 
procvičovat svoje hlavičky. Jelikož 
má Ježíšek o Vánocích spoustu 

práce, někdy je potřeba mu trošku 
vypomoct. Toho se ujali někteří ro-
diče, kterým za to tímto mnohokrát 
děkujeme.

V sobotu  9. prosine náš školní 
sbor Berušek vystoupil se svou vá-
noční hudební pohádkou na jarmar-
ku a také v Domově Modrý kámen. 
Vystoupení sklidilo velký úspěch  
a navodilo příjemnou vánoční atmo-
sféru. V závěru měsíce jsme si také 
zašli zazpívat do kostela sv. Jakuba 
vánoční koledy, kam se na nás mohli 
přijít podívat rodiče, prarodiče i ve-
řejnost.

Michaela Bartoňová,
Mateřská škola Jaselská
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ
Čeněk Schäferling

Čeněk (Vincenc) Schäferling se 
narodil v roce 1839 v Praze. Jeho 
otec Václav pracoval jako písař při 
c. k. hejtmanství, matka Theresie, 
roz. Petříková, se narodila v Alsasku  
a byla dcerou vojáka – dělostřelce  
9. pluku. Čeněk Schäferling absol-
voval pražskou techniku a od roku 
1861 začal pracovat jako stavební 
inženýr pro hraběte Valdštejna. 
Valdštejnští úředníci tehdy sídli-
li v Klášteře Hradišti nad Jizerou  
a Čeněk Schäferling se zde aktivně 
zapojil do českého národního živo-
ta a činnosti vlasteneckých spolků, 
jedním z nichž byla i společnost mla-
dých mužů zvaná Škvor. Společně 
se svým přítelem, pozdějším poli-
tikem a poslancem říšské rady, Jo-
sefem Dürichem, v jehož mlýně byl 
ubytován, začal Čeněk Schäferling 
v roce 1866 vydávat ručně psaný 
humoristický časopis Škvor. Kromě 
psaných textů, reagujících na aktuál-
ní události doby a života na Klášteře, 
byl časopis také bohatě ilustrovaný. 
Ilustrace, jež tehdejší čtenář charak-
terizoval jako „dovedné, umělecké  
a zejména hlavičky jednotlivých čísel 
s výjevy ze života škvořího hmyzu 
(…) jsou samy o sobě rovny kabi-
netnímu co do samého a v pravdě 
umělecky dokonalého podobenství“, 
kreslil vždy právě Čeněk Schäfer-
ling.

V roce 1866 zasáhly, jak známo, 
naše město a také Klášter boje prus-
ko-rakouské války. Události, které 
Čeněk Schäferling na Klášteře pro-
žil, zaznamenal o několik let později 
v rukopise nazvaném Zápisky z času 
pruské okupace Kláštera l. p. 1866. 
Jeho zápisy jsou dnes pro nás neo-
cenitelným pramenem a zdrojem in-
formací. Pisatel v nich na zhruba 40 
stranách zachytil dění od 12. června 
do srpna roku 1866. Popisuje náladu 
ve společnosti před příchodem Pru-
sů, průběh samotných bojů, zmatky 
a utrpení, které přinesly, věnuje se 
také tragickému požáru ve vino-
palně, jehož byl očitým svědkem,  
a dalším událostem v průběhu prus-
ké okupace. Stručně zaznamenává 
také pozdější děje, např. říjnovou 
císařovu návštěvu na bojišti. Jeho 
zápisky končí informací o vybudo-
vání pomníku obětem války, v mís-
tech, „kde se silnice z Bělé a Kuřívod 
spojují. (…) Zdaliž pak žula a litina, 
z nichž pozůstává, odolá tak dlouho 
zhoubnému vlivu času, než nastane 
šťastná chvíle, kdy pomníky takové 

znamenati budou pouze vzpomínku 
z doby barbarské a kdy úplně vejde 
v platnost krásné slovo Páně: A mír 
buď s Vámi!“ 

Další čísla časopisu Škvor vyšla 
až v 70. a poté 80. letech. I na je-
jich vydávání se Čeněk Schäferling 
podílel, noví redaktoři se k němu 
stále hlásili a označovali ho za „ta-
tíka Škvorova“. Jeho příspěvky byly 
uveřejňovány pod pseudonymem Dr. 
Pastýřek. 

V té době Schäferling působil 
na valdštejnském panství ve Šťáh-
lavech, kam byl přeložen v roce 
1870. Zde se 17. dubna 1871 oženil 
s Karolinou Hanselovou ze Šťáhlav, 
dcerou hraběcího valdštejnského 
lékaře. Narodilo se jim zde pět dětí, 
dva synové a tři dcery, dvě dcerky 
však ještě v dětském věku zemřely. 
Schäferling zde založil a vedl pokra-
čovací školu. Byl také vynikajícím 
šachistou, posílal šachové úlohy 
do známého časopisu Světozor, do 
sbírky českých úloh šachových a do 
dalších periodik. Byl též výborným 

Na vrcholu Káčova v roce 1892.

Mnichovohradišťská rozhledna v roce 1895.

matematikem.
V roce 1890 se vrátil do naše-

ho kraje a až do své smrti 8. května 
1901 působil jako stavební ředitel 
valdštejnského panství v Mnichově 
Hradišti. Zde se mimo jiné zapojil 
také do příprav na Národopisnou 
výstavu českoslovanskou, která pro-
běhla v Praze v roce 1895 a jíž před-
cházela výstava místní. Stál také  
u zrodu Okresního muzejního spol-
ku, předchůdce našeho dnešního 
městského muzea.

Velmi se angažoval také v otáz-
ce záchrany valečovských skalních 
bytů. Ty byly obývány do roku 1892, 
kdy měly být na pokyn okresního 
hejtmanství z obavy před cholerovou 
epidemií vyklizeny. Jeho snaha však 
nebyla úspěšná a osobně se musel 
účastnit vystěhovávání skaláků z je-
jich obydlí.

Čeněk Schäferling byl jedním  
z prvních fotoamatérů na Mnichovo-
hradišťsku, dobové dokumenty ho 
dokonce označují jako úplně první-
ho, kdo „… u nás fotograficky zachy-

til a zvěčnil památné budovy, sochy, 
stromy, výhledy krajinné apod. a ze-
jména skály a útvary skalní v oblasti 
Mužského a Valečova nalezly v něm 
svého objevitele. Ing. Schäferling 
stal se tu vlastně objevitelem krás 
našich skal, tvůrcem názvů skalních 
tvarů a skupin, jež posud byly nejen 
bezejmennými, ale i po většině ne-
povšimnuté a neznámé. Dnes ještě 
trvají jeho přiléhavá pojmenování 
„Hlavy Řekovy“, „Kočky“, „Spící-
ho mnicha“, „Ženy s nůší“, „Jehly“  
a mnoha jiných. Na všechna ta bi-
zarní skaliska se podle názvu do-
ptáte, ale po jménu a původci těch 
šťastně volených pojmenování už 
nikoliv – za tím zavřela se už dálava 
nevděčného zapomenutí…“ 

Aby neměl pisatel výše uvede-
ných slov o nevděčném zapomenutí 
pravdu, rozhodli jsme se vám pana 
Čeňka Schäferlinga připomenout 
tímto článkem. V městském muzeu 
jsou uloženy nejen jeho zápisky  
o prusko–rakouské válce, ale také 
alba jeho fotografií. Obě vyšla tis-
kem. První z nich vydal v roce 1899 
sám Čeněk Schäferling, druhé  
v roce 1902 jeho syn Alexandr. Obě 
vytiskla mnichovohradišťská tiskárna  
J. Fritsche. První album, k němuž 
text napsal Čeněk Schäferling, 
obsahuje záběry mnichovohradišť-
ských domů, zámeckého areálu, 
kostela sv. Jakuba, továrních ob-
jektů, různých zákoutí města a také 
několik fotografií s motivy Kláštera 
Hradiště. 

Druhé album je věnováno pří-
rodě a památkám v okolí Mnichova 
Hradiště, zachycen je Káčov, zříce-
nina Zásadka, ale především Dráb-
ské světničky a Valečov, nechybí 
ani Klokočka či Zvířetice. Jedná se 
o dnes velmi cenné záběry, vždyť 
byly pořízeny v 90. letech 19. století! 
Bohužel na některých se již pode-
psal zub času, ale přesto přinášejí 
zajímavá svědectví o vzhledu na-
šeho města a jeho okolí před více 
než 120 lety. Cenné jsou také popisy  
a texty, jimiž Čeněk Schäferling své 
fotografie doprovodil. I proto si podle 
našeho názoru Čeněk Schäferling 
zaslouží, aby jeho jméno nebylo  
v Mnichově Hradišti zapomenuto. 
Dodejme ještě, že Čeněk Schäfer-
ling odpočívá se svou ženou na mni-
chovohradišťském hřbitově.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Ilustrace Čeňka Schäferlinga v časopice Škvor.

Židé v Mnichově Hradišti
Vážení čtenáři, 27. leden je připomí-
nán jako Mezinárodní den památky 
obětí holocaustu. Není to datum ná-
hodné, právě v tento den roku 1945 
byl Rudou armádou osvobozen kon-
centrační a vyhlazovací tábor Osvě-
tim. Holocaust, cílené vyvražďování 
Židů, Romů, postižených a dalších 
skupin lidí se dotkl i Mnichova Hra-
diště. Tímto krátkým článkem bych 
rád připomněl dějiny mnichovohra-
dišťských Židů.

První zmínky o Židech v Mnicho-
vě Hradišti se objevují již za Václava 
Budovce z Budova. Některé prame-
ny udávají, že zde již Židé bydleli  
v dřívějších dobách, ale tyto informa-
ce nejsou doložitelné. Později počet 
Židů ve městě narůstal. Největší 
rozkvět židovského etnika můžeme 
pozorovat ve druhé polovině 19. sto-
letí. V této době postupně docházelo 
k prolamování protižidovských naří-
zení (např. oficiální zrušení ghetta)  
a Židé se stávali plnoprávnými ob-
čany města a zapojovali se do jeho 
struktur. Celkem v této době Židé 

tvořili až pět procent občanů města.
Ve vzpomínkách Františka 

Mendíka (1859–1947) nalézáme 
mnoho zápisů týkajících se právě 
Židů. Mendík vyprávěl o rodinách 
po generace usazených v Mnicho-
vě Hradišti, o jejich úspěších – jak 
rostly jejich továrny – Kompertova 
továrna na obuv, Poláčkova továrna 
na leštidla, či jak někteří „na buben 
přišli“. Podařilo se mu též zachytit 
ráz Židovské, dnešní Havlíčkovy 
ulice. Zavzpomínal též na posled-
ního židovského řezníka, hostinec 
a některé významné představitele 
židovské obce. 

20. století přineslo pro místní 
Židy také mnoho změn. Část z nich 
se odstěhovala do větších měst. Ži-
dovská obec hradišťská stále existo-
vala, ale postupně přicházela o své 
znaky svébytnosti, dokonce měla 
problém platit si rabína. 

Zřízení protektorátu a druhá 
světová válka naprosto převrátila ži-
voty Židů. Tuto dobu ve vzpomínko-
vé knize Pevnost mého mládí zachy-

cuje Jana Reneé Friesová, která své 
dětství prožila v Mnichově Hradišti u 
prarodičů (dědeček byl „arijec“ Jan 
Sieger, babičkou Židovka Františ-
ka Bondyová prov. Siegrová). Jana 
popisuje, jak se ve městě projevo-
vala protižidovská opatření – zákazy 
vstupu (například do zámeckého 
parku či do obchodů), ale také, jak 
se někteří místní chovali vůči jejím 
prarodičům. Nakonec ona a její ma-
minka válku přežily, Františka i Jan 
byli popraveni. 

V době válečné se v Mnichově 
Hradišti nacházelo „pouze“ kolem 40 
lidí židovské národnosti. Postupně 
byli připravováni o základní lidská 
práva a degradování na pozici oby-
vatel druhé kategorie. V roce 1940 
byli donuceni odjet do Mladé Bole-
slavi, kde jim bylo přiděleno ubyto-
vání v nevyhovujících podmínkách 
na boleslavském hradě. Proti přestě-
hování se postavila pouze Pavlína 
Hellerová, která svou životní pouť 
nezakončila přes Boleslav, ale byla 
deportována z Prahy. Zůstat mohla 

i Františka Siegrová, díky tomu, že 
žila v manželství s nežidovským 
občanem. Ostatní hradišťští Židé 
uposlechli a do Mladé Boleslavi ode-
šli. Na hradě většina z nich prožila 
tři roky. Z Mladé Boleslavi byli de-
portování do Terezína a z Terezína 
dále na východ, většina z nich do 
Osvětimi, kde takřka všichni zahy-
nuli. Blanka Rozkošná uvádí, že  
o osudech některých Židů není nic 
známo. Autorovým pátráním se po-
dařilo dohledat, že například z rodi-
ny Poláčků, kteří v Mnichově Hradišti 
vlastnili nemovitosti a původně i to-
várnu, se část rodiny zachránila útě-
kem, ale většina byla povražděna, 
to samé v případě rodiny Kompertů 
(majitelé dnešní „Benešovky“), válku 
přežila i Johanka Straková, o které 
Blanka Rozkošná píše, že její osud 
je neznámý.

Přestože Židé z Mnichova 
Hradiště již byli ubytováni v Mladé 
Boleslavi, v Mnichově Hradišti se 
17. listopadu 1941 konal poslední 
pohřeb na židovském hřbitově. Ve 

městě zůstala chovanka ústavu pro 
chudé Olga Poláčková, a když ze-
mřela, byla pochována na místním 
hřbitově. Od té doby hřbitov pozbyl 
svůj význam. Osud hřbitova byl na-
plněn v 80. letech, kdy došlo k jeho 
neetickému zničení. 

Pozůstatky po Židech ve městě 
byly též likvidovány. Škola a synago-
ga byly prodány továrníku Götzelovi 
a ten objekty zbořil. Jak kvituje do-
bový tisk, konečně tam vzniklo něco 
užitečného, a to smetiště… 

Zpátky do Mnichova Hradiště se 
vrátil nepatrný zlomek Židů. Nemohli 
však tušit, že další boj je čeká. Jak 
vzpomínala Jana Friesová, domoci 
se zpět majetku, který jim byl vzat 
nacisty, bylo náročné, neboť nikdo 
nevěřil, že se právoplatní majitelé 
vrátí.

Když se dnes člověk projde po 
Mnichově Hradišti, žádné pozůstat-
ky po Židech na první pohled nevidí. 
Až oko informovanějšího občana 
postřehne, že tu nějaké památky 
zůstaly. Hřbitov, synagoga, ško-

la, nejvýraznější rysy židovství ve 
městě sice byly zbořeny, ale dodnes 
stojí dům židovského řezníka, býva-
lé Kompertovy továrny (svého času 
konkurence Tomáše Bati!), honos-
né vily Poláčků a Kompertů, domy 
chudších Židů… Že nevíte kde? 
Projděte se dnešní Havlíčkovou, dří-
ve Židovskou ulicí, a máte je všude 
kolem sebe! 

Jakub Altman

Den obětí holocaustu si letos 
zástupci města připomněli na 
bývalém židovském hřbitově  
v Mnichově Hradišti. Zde po-
ložili květinu a zapálili svíčku.

Mnozí už hřbitov nepama-
tují, připomínáme proto, že 
se nacházel v dnešní ulici Na 
Kamenci v parku nad Jizerou. 
Dnes jej připomíná už jen pa-
mětní deska. (red)

Uctili památku



Chcete v Kamelotu inzerovat, a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uvítáme. Stačí si připravit inzertní pod-
klad a oslovit Ing. Danu Stránskou (dana.stranska@mnhradiste.
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nesmí v rámci jednoho vydání v součtu překročit dvě celé strany  
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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

Promo kód: Zpravodaj Benátecka

Promo kód: Zpravodaj Bělá

Promo kód: Zpravodaj Bakovsko

Promo kód: Bousovák
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

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:

PŘIPRAVENO NA

DAŇOVÉ
PŘIZNÁNÍ

2017

HLEDÁTE SPOLEHLIVOU ÚČETNÍ,
KTERÁ ROZUMÍ I DANÍM?

Promo kód: Boleslavan 
Sdělte nám promo kód při osobní, 
telefonické či emailové komunikaci 
a získejte 10% slevu pro vyúčtování 
celého roku 2017. 

Kontakt:
Mobil: +420 608 958 234
Email: info@spolehlivaucetni.cz 
www.SpolehlivaUcetni.cz 
Pobočky: Mladá Boleslav, Praha 6 

Najdete nás tak� na sociáln�ch s��ch

@SpolehlivaUcetni.cz

@SpolehlivaUcetni.cz

Svěřte nám kompletní účetní a daňovou asistenci
pro fyzické a právnické osoby.

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

+420 608 958 234+420 608 958 234

Uměním proti 
blbý náladě...

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 500Kč -19 000Kč / 1měsíc + premie

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

...dokončení ze strany 5
O Josefu Seibtovi jsem se již zmínil, jeho před-

chůdkyni, paní ředitelku Bedrnovou, jsem znal jen 
jménem, ale současnou moji skoro spolužačku Evu 
Ševců zmiňuji velmi rád. Eva dala škole, abych tak 
řekl, další rozměr. Jestliže to byla dříve škola vý-
hradně hudební a taneční, tak dnes se její výtvarná 
a dramatická složka té hudební minimálně vyrovná. 
O tom svědčí výstavy absolventských prací v galerii 
Konírna ve dvoře Švermova domu, kde ZUŠka sídlí. 
Evě výborně sekunduje i výtvarnice Lenka Kancný-
řová. Jsem rád, že jsem se potkal s učiteli klavíru 
Alenou Dlouhou, s panem Trhoněm, s panem For-
máčkem či s Jardou Špičkou, který většinou dopro-
vázel naši dceru na ročníkových koncertech a někdy 
si i dost užil. Byly chvíle, kdy musel improvizovat, 
když Hanička zapomněla repetici a ještě se na něj 
na jevišti podívala tak, jako že jí to zkazil. Takové 
chvíle si však prožil v hledišti nejeden rodič a na 
pódiu nejeden doprovázející. Irena Sojková dala vý-
razovému tanci, či jak se to dnes nazývá, ty nejlepší 
roky svého života. Jsem rád, že si s ní ještě dnes 
mohu občas zahrát country muziku. V současné 
době má výborný zvuk, filharmonici by řekli dechová 
sekce, pana učitele Čížka a dramaťák paní učitelky 
Šléglové. Jazzman František Kozderka vede sekci 
bicích. Pozoun učitele Jiřího Filipa je dodnes slyšet 
v hradišťském bandu Jazz Paluba.

Mimo jakoukoli diskuzi jsou v rámci hudební 
školy sbory Koťata, Zvonečky a zvláště Zvonky, které 
pod vedením manželů Ládi a Aleny Hejlových sklí-
zejí jedno ocenění za druhým a zároveň úspěšně 
reprezentují město i naši zemi v zahraničí. 

Z absolventů, s kterými se znám blíž, je tím 
nejúspěšnějším houslista Jan Adam. Účinkoval pod 
legendárním dirigentem Bělohlávkem a hraje stále 
v Pražské komorní filharmonii. Oslovily mě i olejové 
obrazy bratrů Vašíčkových a klavírista Petr Beran, 
který také skládá songy. 

Určitě jsem mnohé zmínit zapomněl. Vzpome-
nou si na ně však jiní, až budou o ZUŠce psát. Ne-
lze se také nezmínit o těch, kteří ani nehrají na žád-
ný nástroj, ani nezpívají a přesto jsou proti BN tou 
hrází největší. To jsou ti, kteří se nechávají okouzlit 
hudbou. Ti, kteří navštěvují nejrůznější představení 
a festivaly. Například ve městě působí již 46. sezónu 
Kruh přátel hudby, který láká milovníky té klasické 
do hlediště a ty nejlepší komorní umělce na jeviště 
našeho divadla. Zde bych si snad jedinkrát v tomto 
článku zaapeloval. Přijďte i Vy do hlediště, nebojte 
se klasiky, teprve tam poznáte, jak umí být muzika 
půvabná a svěží. Přesně podle písničky, kterou hra-
je a zpívá již zmíněná Jazz Paluba.   

Takže, BN, pěkně chrápej nebo jdi o dům dál. 
Tady nemáš nadlouho šanci. U nás se hraje a zpívá, 
maluje, přednáší a tančí. Města Mnichovo Hradiště 
a Bakov nad Jizerou žijí kulturou. A nejinak tomu je 
i na venkově. Jen v našem koutě, kde nyní s man-
želkou žijeme – ve Svijanech, Svijanském Újezdě, 
Havlovicích, Pěnčíně, Soběslavicích, Padařovicích, 
Sezemicích, Nechálově, Sychrově-Radimovicíh, 
Vlastibořicích, Lažanech, Čtveříně-Doubí je tolik hu-
debních akcí, že by nám je mohlo závidět nejedno 
město. Má na to jistě vliv i nedaleký Turnov a jejich 
též věhlasná základní umělecká škola. Takových 
škol je po celé naší krásné vlasti rozeseto na stovky. 
Nemůžeme si přát nic jiného, než aby se udržely 
i nadále. A že se udrží, o tom nepochybuji. Totiž, 
máme na to lidi. Skvělé obětavé kantory a hudby-
milovnou mládež. Kde je poptávka, je i nabídka  
a naopak. 

Slyšíš, blbá nálado? Že nic neříkáš a nepro-
testuješ? Jo ták, ty ještě chrápeš. Tak spi sladce  
a nevstávej. To ti vzkazuje Honza Nohýnek senior  
a s ním všichni Ti, kteří Tě nemusí.

Jan Nohýnek

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  
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