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STAVITELÉ
Málokdo definoval podobu 
města na konci 19. a začát-
ku 20. století jako stavitelé 
František a Jan Dámcovi. 
Za jakými stavbami stojí?
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ŠMEJDI
V únoru se po městě opět 
pohybovali falešní zástupci 
společnosti ČEZ a navzdo-
ry zákazu nabízeli „výhod-
né“ tarify za elektřinu.
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TRIUMF
Juniorský oddíl volejbalu 
TJ Sokol Mnichovo Hradi-
ště po sérii dramatických 
zápasu sklízel medaile  
v krajském přeboru.
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Celý svět u Vás doma!

Ještě rychlejší internet
Široká nabídka TV programů
Volání Vás začne bavit

INZERCE

Jak se žilo v Československu? Hledáme fotografie
Mnichovo Hradiště se připojuje k vý-
zvě Boleslavského deníku, který or-
ganizuje projekt „Jak jsme žili v Čes-
koslovensku“. V rámci něj vycházejí 
v novinách v konkrétní den archivní 
fotografie vždy z jednoho města, 
obce či místa. Ideálně jde o fota  
z více akcí v různém období. Cílem 
je zdokumentování veřejného živo-
ta, vhodné jsou tak snímky z plesů, 
zábav, různých srazů, sportovních 
soutěží, třídních srazů apod.

Vyzýváme tímto ty, kteří by se 
chtěli podělit o své fotografie, aby je 
donesli do infocentra na Masaryko-
vě náměstí. Fotografie se naskenují 
a připojí se k nim i, pokud možno, 
krátký popis, z jaké akce fotogra-
fie je, kdo na ní je, kdy fotografie 
vznikla a případně i vaše poznámky  
a vzpomínky k fotografii. Stejným 
způsobem můžete fotografie s popi-
sem zaslat i přímo na email infocen-
tra: infocentrum@klubmh.cz. (toh)

Nedávno otevřené Denní centrum Jizera 
chce seniorům nabízet zážitky i nová setkání

JUBILEJNÍ ROK

 Vážení a milí Hradišťáci,
skutečnost, že také Mnichovo Hradiště hodlá vzdát úctu stému výročí vzni-
ku samostatného Československa, jsem na tomto místě předeslal již na 
začátku roku. Přestože myšlenka městských oslav rozkládajících se nad ce-
lým letošním rokem už měla tou dobou celkem jasné kontury, nyní je „jízdní 
řád“ akcí hotový a je pozoruhodný. Čítá více než tucet větších či menších 
akcí, jejichž vyvrcholením bude 28. října letošní Vlajka pro Masaryka.

Už nyní, v březnu, se k jubilejnímu výročí vztahuje akce Příběhy na-
šich sousedů, kterou vyvrcholí projekty, v rámci kterých žáci a studenti  
z Mnichova Hradiště zaznamenávali příběhy zdejších pamětníků, nebo 
křest knihy Mileny Roudné Za památnými stromy Mnichovohradišťka.  
V dubnu se do časů, kdy pánové nevycházeli bez klobouků a dámy bez 
rukaviček, vrátíme prostřednictvím výstavy historických velocipédů, kterou 
připravuje muzeum. Květen bude patřit připomínce konce 2. světové války 
a Osvobození. Jak vypadaly boje na sklonku války přiblíží bojová ukázka  
a staromilce jistě potěší vydání historickýh plakátů zdejšího umělce Bedři-
cha Ženíška. V červnu bude dokončen nový vstup do radnice, jehož vestibul 
bude zdobit časová osa připomínající události z historie města, a zájemci 
se dočkají oblíbeného čtení z hradišťských kronik. 1. září proběhne na Ma-
sarykově náměstí oslava 100 let republiky, jíž se zúčastní fenomenální big 
band Melody makers Ondřeje Havelky, během níž bude zpřístupněna rad-
niční věž a v muzeu rovněž otevřena výstava obrazů akademického malíře 
Ferdinanda Šubrta a výstava věnovaná historii zdejší Fritschovy tiskárny.  
V říjnu se pak oslavy nachýlí ke konci – na paměť jubilea vysadíme lípu, 
český národní strom, a město vydá pamětní medaili na památku výročí.

Všechny tyto akce a další, jejichž připomínka se do tohoto úvodníku 
nevešla (kompletní seznam naleznete na www.mnhradiste.cz/100letrepub-
liky), bude od nynějška připomínat výše uvedené logo. Řadíte-li se mezi ty, 
kteří jsou pyšní na zemi v níž žijí, na její historii a oběti všech, kteří se o náš 
vlastní stát zasloužili, sledujte plakáty jím označené a buďte při tom.

Ondřej Lochman, starosta města

Společenskou události číslo jedna byl v únoru 11. Reprezentační ples města Mnichovo Hradiště. Kromě hudby, o níž se postaral Big band Relax z Mladé 
Boleslavi, a tance – nechybělo rovněž stylové předtančení – účastníky plesu čekala hromada hodnotných cen, vyhlášování dalšího ročníku ceny města 
nebo noční světelná show. Na sále ZŠ Studentská bylo 3. února živo dlouho do noci.           ...12

Začátkem letošního roku zahájilo 
v Domě s pečovatelskou službou 
v Družstevní ulici čp. 1451 svou 
činnost Denní centrum pro seniory 
Jizera, které si vytklo mimořádně 
důležitý cíl – přispívat ke zkvalitňo-
vání života mnichovohradišťských 
seniorů.

Výsledky sociologických prů-
zkumů naznačují, že české seniory 
mimo otázky financí nejčastěji trápí 
samota, rutina a pocit nepotřebnos-
ti. Právě proti těmto pocitům hodlá 

svou soustavnou činností centrum, 
které do Mnichova Hradiště rozšířilo 
své působení z nedalekého Bakova 
nad Jizerou, zasáhnout.

Denní centrum se zaměřuje na 
seniory a lidi se zdravotním postiže-
ním a jeho primární snahou je rozví-
jet činorodost starších či hendikepo-
vaných, nabídzet jim nové možnosti 
navazovat přátelství, setkávat se a 
trávit společně čas v příjemném pro-
středí. Konkrétně lze z pořádaných 
aktivit jmenovat třeba tréninky pa-

měti, výlety, rukodělné dílničky nebo 
besedy se zajímavými hosty.

Centrum je však rovněž po-
skytovatelem sociálních služeb. V 
rámci denního stacionáře se stará o 
lidi se sníženou soběstačností, kteří 
nepotřebují nepřetržitou péči zdra-
votnického zařízení, a to v rodinném 
prostředí. Klientům tak umožňuje 
zachovat si veškeré sociální vazby 
a získávat nové, pomáhá při zařizo-
vání běžných úkonů či komunikaci s 
úřady a zároveň se stará o možnost 

pestrého trávení volného času.
Zájemce, kteří by se s Denním 

centrem pro seniory Jizera rádi se-
známili, zvou aktuálně jeho pracov-
níci na oslavu Mezinárodního dne 
žen, která se tu uskuteční 6. března 
od 10 hodin, na besedu s městskou 
policií na téma bezpečnost seniorů, 
jež se uskuteční ve čtvrtek 22. břez-
na od 9 hodin, či kterýkoliv jiný všed-
ní den mezi 9. a 17. hodinou.

Redakce
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Dotace na činnost sportovních a zájmových 
spolků v roce 2018 byly rozděleny
Celkem 1 855 000 Kč z celkových  
2 100 000 Kč bylo rozděleno v prv-
ním kole Dotačního programu mezi 
26 mnichovohradišťských spolků  
a iniciativ. Návrhy na podporu vze-
šly z dotační komise při radě města, 
dary a dotace pod 50 000 Kč schva-
lovala rada, dotace nad 50 000 Kč 
potom zastupitelstvo.

Kromě podpory celoroční čin-
nosti především tradičních spolků 
byly podpořeny i nové aktivity a jed-
norázové akce či projekty. Podrobný 
přehled naleznete v přiložené tabul-
ce. Největšími příjemci jsou tradičně 
sportovní kluby. Důvodem je kombi-
nace velkého počtu členů a spravo-
vaného majetku (náklady na údržbu, 
opravy a energie). Hodně členů mají 
i rybáři, kteří mají zároveň vysoké 
příjmy z ekonomické činnosti, Zvon-
ky nebo včelaři.

Spolky mohou i nadále žádat na 
své akce a projekty nebo projekty 
spolupráce s partnerskými městy,  
a to do 30. dubna, respektive do 31. 
srpna tohoto roku. Příspěvky na in-
vestice do majetku spolků je možné 
žádat průběžně.

Ondřej Šindelář,
pracovník projektového řízení

•  PRVNÍ  ELEKTROKOLA 2018 

•  SLEVA 10% NA SKLADOVÉ  X 

XZÁSOBY  ELEKTROKOL 2017 

•  VÝPRODEJ  STARŠÍCH  MODELŮ 

X KOL  ZA VÝHODNÉ  CENY 

•  MONTÁŽ  ELEKTROSADY NA 

X VAŠE  STÁVAJÍCÍ  KOLO  
 

cyklo-kafka.cz  603 859 835 

Nejvhodnější  doba  pro  servis 
Vašeho  kola  před  sezónou ! 

INZERCE

TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
celoroční činnost                  535 000 Kč
Mnichovohradišťský sportovní klub, z.s. 
celoroční činnost                 515 000 Kč
TK Mnichovo Hradiště, z.s. 
celoroční činnost                 300 000 Kč
Zvonky, z.s. 
celoroční činnost                109 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Mn. Hradiště, z. s. 
celoroční činnost                   95 000 Kč
Český rybářský svaz, z. s., MO Mn. Hradiště 
celoroční činnost                   65 000 Kč
DFK Mnichovo Hradiště, o.s. 
celoroční činnost                   60 000 Kč
DS Tyl Mnichovo Hradiště, z.s. 
celoroční činnost                   25 000 Kč
Jednota bratrská Mnichovo Hradiště 
celoroční činnost                   20 000 Kč
Stanislav Dumek – Sraz rodáků a oslava 100. výročí 
vzniku republiky                  17 000 Kč
Spolek rodáků a přátel Mnichova Hradiště a okolí 
„Starý Glanc vypravuje“ – vzpomínky ruského legio-
náře původem z Mn. Hradiště                     13 000 Kč
Sportovní klub VESELÁ, z.s. 
celoroční činnost                   10 000 Kč
Pěvecký sbor CHARMONE Mn. Hradiště, z.s. 
celoroční činnost                   10 000 Kč
TK Dance Mnichovo Hradiště, z. s. 
celoroční činnost                   10 000 Kč

Podpořené spolky, organizace, akce a projekty
Liga lesní moudrosti, KMEN OSMAKA OPO 
celoroční činnost                   10 000 Kč
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti“, Ml. Boleslav 
celoroční činnost   8 000 Kč
Český svaz včelařů, z.s., ZO Mnichovo Hradiště 
celoroční činnost   7 000 Kč
Soňa Šimůnková – Fit Studio Mnichovo Hradiště 
celoroční činnost   5 000 Kč
SK Kruhy, z.s. 
celoroční činnost   5 000 Kč
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, 
z.s., základní organizace Mnichovo Hradiště 
celoroční činnost   5 000 Kč
Vlastenecko dobročinná sdružená obec baráční-
ků Mnichovo Hradiště
celoroční činnost   5 000 Kč
Český kynologický svaz ZKO Mn. Hradiště 
celoroční činnost   5 000 Kč
Paměť Českého ráje a Podještědí, z.s. 
celoroční činnost   5 000 Kč
Modelklub Mnichovo Hradiště, p. s. 
celoroční činnost   5 000 Kč
Jiří Vltavský – Horolezecký oddíl Mn. Hradiště 
Příhrazské schody   4 500 Kč
Tvoříme místo, z.s. 
Město a jeho problémy  3 500 Kč
Jiří Vltavský – Horolezecký oddíl Mn. Hradiště 
celoroční činnost   3 000 Kč

Odpadky, nepořádek a psí exkrementy

Po dlouhé době jsem se vydala na-
ším krásným městem na procházku 
z náměstí, kolem fary, pak dolů po 
těch dlouhých schodech, kolem 
kavárny a Volnočasového centra. 
Obešla jsem Nigrinovo návrší, od-
kud je krásný výhled, došla jsem do 
zámecké zahrady a pak zase zpět 
po Dvorcích, jednou uličkou dolů  
k Elektře a kolem kostela zase na 
náměstí. Hezká procházka. 

Ale co mi ji kazilo, bylo až ne-
skutečné množství odpadků a psích 
exkrementů, a to doslova na každém 
kroku. Plechovky, obaly od bram-
bůrků, posmrkané kapesníky, lahve, 
plesnivá svačina... To vše postrkané 
v křovích, v upravených zahrádkách 
u domů nebo jen tak na zemi. A ty 
exkrementy! Kolem zámku opravdu 
všude. Omlouvám se za ten výraz, 
ale byly jich opravdu hromady, že se 
často nešlo vyhnout.  

Máte pejska? Ano? Bezva. Ale 
choďte s ním na procházky s pytlí-
kem a uklízejte po něm. Neděláte 
to? A vidíte, jak to po vaší procházce 
pak na ulicích vypadá?  

Svačíte na ulici? Dojíte, dopije-
te a říkáte si, co s prázdným oba-

lem? Hodíte ho do nejbližšího koše,  
i kdyby to znamenalo nést ten pytlík, 
posmrkaný kapesníček či lahev pár 
metrů s sebou v ruce? Jestli to dělá-
te, tak skvělé, jste slušně vychovaní 
a my ostatní můžeme mít radost, že 
během procházek nešlapeme ve va-
šich odpadcích. 

Neděláte to? Někdo to totiž 
opravdu neumí do koše donést. Jste 
to vy? Nebo možná vaše malé děti 
jdoucí ze školy domů. Nebo děti  
v pubertě. Tak či tak, děti jsou děti. 
Možná by bylo fajn si doma sednout 
a znovu jim vysvětlit, že se to prostě 
nedělá. Udělejte to prosím. I pokud 
si myslíte, že zrovna to „vaše“ dítě ja-
kéhokoli věku by v životě na zem nic 
neodhodilo. Ono totiž, co rodič nevi-
dí... Je to tedy i na vás, milí rodiče.

Přikládám několik fotek. Pokud 
se ptáte, proč jsem odpadky místo 
sbírání fotila, věřte, že jsem jich pár 
sebrala. Ale nebyla jsem vybavená 
taškou, kam bych vše dávala po ces-
tě, a tak jsem brzy již víc nepobrala.  

Řešení? Úklid města na jaře 
nebo akce Ukliďme Česko apod. 
Ale jak dlouho ten uklizený stav vy-
drží? Lidé, spoluobčané, zamyslete 

se nad sebou. Opravdu vás ještě 
jednou prosím, zodpovědně se za-
myslete nad tím, kolik odpadků jste 
vy sami na zem hodili, kolik jste jich 
minuli a nehodili do koše, a zda jste 
tuto problematiku skutečně vysvětlili 
svým dětem.  

Máte v rodině psa? Nebo vaši 
rodiče, babičky, tetičky? Nosí s se-
bou sáčky? Uklízí po nich? Neuklízí? 
Ukažte jim fotky, nechte je přemýšlet 
nad tím, zda musí ostatní lidé šlapat 
do hromad exkrementů cizího psa.  

Město bych chtěla požádat  
o úplné prořezání či odstranění křoví 
kolem zámku. Nejvíce mě zaujalo 
okolí dvou žlutých bytovek, myslím 
že v ulici Dvorce,  kde bylo nějaké 
maso a kosti pro kočky na silnici, do 
toho množství igeliťáků a vše zapí-
chané do náletových keřů. Kdyby 
byla na místě třeba jen tráva nebo 
by bylo vysypáno kamínky, asi by to 
bylo lepší. Nebo taková křoviska nad 
Volnočasovým centrem. Jsou tam 
schody s červeným zábradlím. Tam 
toho bylo schováno také dost. Kolem 
fary zrovna tak, ale těch zdejších 
stálezelných keřů by byla škoda.  
Tam to chce asi pravidelně uklízet. 

Pomohlo by přidat pár košů?  

Petra Metelková

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

PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮ

A CO NA TO RADNICE?

Jsem rád, že současný stav netrápí 
pouze mě a že na nedostatky sami 
obyvatelé města upozorňují. Předně 
chci tedy paní Metelkové poděkovat 
za článek i postřehy.

Co se týče dárečků po pejs-
cích, s těmi je to bohužel především 
na konci zimy každý rok stejné. Od 
loňského roku se touto otázkou in-
tenzivně zabýváme – zavedli jsme 

speciální úklidy psích exkrementů 
se zvýšenou četností v únoru, břez-
nu a dubnu (i letos pracovníci Com-
pagu sesbírají během jediného dne 
desítky kilogramů psích exkremen-
tů!), zvojnásobili jsme počet košů 
vybavených psími sáčky z deseti na 
dvacet, každý zájemce navíc na po-
datelně městského úřadu při platbě 
poplatku za psa či kdykoliv jindy do-

stane ekologické psí pytlíky zdarma.
Městská policie se v následujích 

měsících zaměří na ty páníčky, kteří 
nám ve veřejném prostoru nechávají 
po svých psech dárečky a současně 
zapomínají na držení psa na vodít-
ku. Poplatky za psy celkové náklady 
na úklid a nové koše samozřejmě 
nepokryjí. Vždy se dá dělat více, ale 
nyní je řada na majitelích psů.

Ondřej Lochman,
starosta města

Práce na opravě starého 
vstupu do radnice běží
V úterý 6. února byly zahájeny sta-
vební práce na starém vstupu do 
městského úřadu. Ten se během 
několika týdnů dočká zvenku masiv-
ních dubových dveří, uvnitř vestibulu 
bude instalována časová osa zachy-
cující zajímavé momenty z historie 
města a celý prostor se výrazně pro-
světlí a zvelebí.

Po dobu realizace je starý vstup 
do radnice, divadla, obřadní síně, 
ale i na WC po pravé straně od vcho-
du a do kanceláře účtárny č. 8 paní 

Kovářové a paní Vodákové uzavřen. 
Zmíněná kancelář je dočasně přesu-
nuta do kanceláře č. 10. Pro vstup 
do objektu lze použít hlavní vchod 
vedle služebny městské policie. 

V únoru rovněž pokračovaly 
další drobné úpravy radniční budo-
vy. Důvodem řezání a vrtání, které 
se v polovině měsíce ozývalo z věže 
radnice, byla výměna starých okenic 
v samotné špici věže za nové.

Redakce
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Pálení (ne)jen čarodějnic?
Symbolické pálení čarodějnic je 
stále oblíbený zvyk, který oproti mi-
nulým dobám již nesymbolizuje tolik 
ochranu před zlými silami jako spíše 
oslavu příchodu jara. Možná někoho 
překvapí, že slámou vycpaná posta-
va není to jediné, co tuto noc uhoří. 

Velké vatry vyrůstají u mnoha 
měst a vesnic celé týdny před sa-
motnou filipojakubskou nocí, a často 
se tak stávají smrtelnou pastí pro 
volně žijící zvířata. Především jež-
ci využívají hromady dřeva a větví 
ke svému úkrytu, ale i různé druhy 
ptáků zde již mohly založit hnízdo, 
kde sedí na snůšce či krmí čerstvě 
vylíhlé potomstvo. Před rychle se ší-
řícím žárem pak není úniku mnohdy 
ani dospělým jedincům, natož mlá-
ďatům.

Nejlepší prevencí těchto útrp-
ných úhynů je co nejkratší doba, po 
kterou je společná vatra formována. 
Při přemístění malých hromad ze za-
hrádek na „vatroviště“ těsně před pá-
lením dojde k záchraně mnoha zví-
řecích životů. A věřím, že v případě 
nálezu hnízda při přenosu se žádný 

zahrádkář nebude zlobit, když odloží 
spálení své hromádky po vyhnízdění 
mladých kosáků. V případě, že již 
došlo k nahromadění dřevní masy, 
je dobré samotnou vatru pálit po-
stupně, popřípadě pomalu přikládat 
na nově založené ohniště. 

Drazí sousedé, apeluji na nás 
všechny, kteří se do pálení čaroděj-
nic jakkoliv zapojují, abychom neza-
pomínali na naše sousedy z přírody. 
Staré tradice je krásné a dobré do-
držovat, i já se na tuto oslavu magií 
opředené noci těším, v tomto přípa-
dě však trocha práce navíc zachra-
ňuje životy…

Václav Luka

Díky pohotovým občanům skončili 
podomní prodejci v rukou městské policie
Už několik  týdnů předtím se na rad-
nici obrátili zástupci ČEZ Distribuce 
a informovali vedení města o tom, 
že se v poslední době někdo opět 
vydává a nabízí lidem výhodné ceny 
elektřiny. Nakonec se tito podomní 
prodejci objevili v první polovině 
února také v Mnichově Hradišti.

„Moje sedmdesátiletá matka 
mi dopoledne volala, že u ní zvonili 
nějací lidé a chtěli doklady k odbě-
ru elektřiny. Má instrukce, že nemá 
nikomu nic dávat a ukazovat, a tak 
to i udělala. Neodpustili si připomín-
ku, že pokud nic neukáže, že bude 
muset jet do Prahy něco řešit. Nevím 
co. To mě dopálilo a jednoho toho 
člověka jsem si odchytil a měl s ním 
rozhovor. Nějak ho to ale netrápilo  

a šel obtěžovat a možná klamat lidi 
do dalšího paneláku. Mezitím jiná 
osoba zavolala městskou policii. 
Pak se to už rozjelo. Objevili se další 
potulní prodejci a policie to řešila. 
Musím je pochválit, jaký mají přístup  
k věci a v jednání. Ten opovrhující 
přístup těch šmejdů ve mně vařil 
krev,“ napsal na radnici pan Jiří 
Jizba, který podomní prodejce za-
znamenal v Jaselské ulici a v ulici  
V Cestkách.

Protože ve městě platí zákaz 
podomního a pochůzkového prodeje 
již od roku 2015 a o zákazu těchto 
aktivit zpravují na všech vjezdech 
do města informační cedule, začali 
městští strážníci konat okamžitě.  
V několika případech tak lidi vydá-

vající se za zaměstnance ČEZu či 
prodejce různých firem nabízející 
levné odběry energií zastavili, jejich 
počínání vyhodnotili jako přestupek  
a předali k dořešení na městský 
úřad.

Postup několika občanů, kteří 
na porušení městské vyhlášky upo-

zornili strážníky, je příkladný. Prá-
vě včasné upozornění a přivolání 
městské policie je nejlepší prevencí, 
aby se takzvaní „šmejdi“, kteří se 
zaměřují zejména na starší lidi a za 
použití polopravd a lží se je snaží 
přesvědčit k podpisům mnohdy ne-
výhodných smluv, ve městě přestali 
objevovat.

Protože právě na seniory se po-
domní prodejci zaměřují nejčastěji, 
zorganizuje město v dubnu v Domu 
s pečovatelskou službou přednášku, 
jejímž obsahem bude sebeobrana – 
a to i proti „šmejdům“. Pokud se se-
tkáte s podomními prodejci, volejte 
ihned městskou policii.

Redakce

Centrum Náruč nabízí rodičům a dětem 
pravidelně program i možnost rozvoje
Volnočasové centrum v Zámecké 
ulici v Mnichově Hradišti se otevřelo 
rodičům s malými dětmi. Centrum 
pro rodinu Náruč zde nově nabízí 
za podpory města pravidelné pon-
dělní a páteční dopoledne s pestrým 
programem. Chce tak otevřít prostor 
pro společnou hru, sdílení a osobní 
rozvoj rodičů i dětí ve věku od šesti 
měsíců do šesti let.

Centrum pro rodinu Náruč 
rozběhlo tyto pravidelné pondělní  
a páteční aktivity v Mnichově Hra-
dišti začátkem února. Ve Volnoča-
sovém centru probíhá nyní každé 
pondělí od 9:30 hodinový program 
pro rodiče s dětmi od 6 do 18 mě-
síců zaměřený na rozvoj psychomo-
torických dovedností dětí. Hravou 
formou, pomocí říkadel a básniček, 
a pod vedením zkušené lektorky 
rozpohybují maminky své děťátka  
i samy sebe. 

„S realizací těchto kurzů máme 
v Náruči mnohaleté zkušenosti, lek-
toři při jejich realizaci spolupracují  
s fyzioterapeuty a dalšími odborníky 
na rozvoj dětí. V Turnově je to vel-
mi žádaný kurz podporovaný mimo 
jiné i ze strany ministerstva práce  
a sociálních věcí. Děti se nejen zdra-
vě unaví, ale také posílí své psycho-
motorické schopnosti a za dopro-
vodu písniček a říkanek pozitivně 
upevňují svůj vztah s rodičem,“ říká 
lektorka kurzu, laktační poradkyně  
a dula Veronika Udeaja.

Po skončení Mimi cvičení bude 
vždy až do 12 hodin otevřená volná 
herna s možností uvaření čaje nebo 
kávy. Maminky budou moci využít 
služeb laktační poradkyně, duly  
a jednou za 14 dní i sociální pracov-
nice a poradkyně pro náhradní ro-
dinnou péči. Dle zájmu budou k dis-
pozici zdarma nebo za symbolický 

poplatek služby dalších odborníků 
dle potřeb rodin v Mnichově Hradišti. 
Jednotlivé odborníky a poradce bu-
deme postupně představovat v rám-
ci pondělních nebo pátečních dopo-
ledních programů.

„Pátky budou zaměřené více na 
ženy. Od 16. února si budou moci 
maminky za přítomnosti svých dětí 
zacvičit, protáhnout se a snad i tro-
chu zrelaxovat. Po cvičení bude až 
do 12 hodin k dispozici volná herna, 
někdy rozšířená o tvořivou dílnu pro 
dospělé nebo zajímavou přednášku 
či besedu. V nejbližší době chystá-
me například cyklus přednášek prv-
ní pomoci u dětí,“ popisuje páteční 
dopoledne Michaela Uchytilová, pro-
gramová koordinátorka Centra pro 
rodinu Náruč. 

Centrum pro rodinu Náruč pů-
sobí v Mnichově Hradišti již od roku 
2014. Za podpory ministerstva prá-
ce a sociálních věcí, jeho dotačního 
programu Rodina a města Mnichova 
Hradiště byla realizována již desítka 
besed, přednášek a setkání s od-
borníky a bezplatného odborného 
poradenství s cílem podpořit rodiny 
v otázkách výchovy, zdraví dětí, 
ale i rodinných vztahů, a eliminovat 
tak rizika vzniku negativních jevů  
v rodinách. Nedílnou součástí prá-
ce Náruče v Mnichově Hradišti je 
i podpora náhradní rodinné péče, 
doprovázení pěstounských rodin  
a pomoc těm, kteří o náhradní rodin-
né péči uvažují.

Centrum pro rodinu Náruč

Z důvodu čerpání dovolené 
bude v termínu od 28. února 
do 12. března ve své ordinaci v 
ulici Jana Švermy nepřítomna 
praktická lékařka MUDr. Jana 
Janovská. Ordinace se však na 
toto období neuzavírá. Po celou 
dobu dovolené MUDr. Janovské 
bude pacientům v běžných or-
dinačních hodinách k dispozici 
zdravotní sestra. Pouze ve čtvr-
tek 8. března bude ordinace zce-
la uzavřena.

Redakce

Výsledky prezidentských voleb 
v Mnichově Hradišti a jeho okolí
Druhé kolo letošních prezident-
ských voleb, v němž se o hlasy vo-
ličů ucházel současný prezident Ing. 
Miloš Zeman a někdejší předseda 
Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, 
se odehrálo 26. a 27. ledna. Mandát 
nakonec obhájil Miloš Zeman.

Výsledek byl opravdu těsný,  
v rámci České republiky získal Mi-
loš Zeman 2 853 390 hlasů, tedy 
51,36 %, jeho oponent Jiří Drahoš  
2 701 206 hlasů, tedy 48,63 % hlasů.  
V Mnichově Hradišti, respektive  
v jeho jedenácti volebních okrs-

cích, z nichž sedm má sídlo přímo 
v Mnichově Hradišti (ostatní sídlí  
v místních částech Sychrov, 
Dneboh, Lhotice a Veselá), zvítězil 
ve druhém kole prof. Jiří Drahoš  
s 2 376 hlasy. Tím o 133 hlasů pora-
zil v našem městě Miloše Zemana.

V rámci nejužšího regionu, na 
území ORP Mnichovo Hradiště, se 
hlasovalo ve 38 volebních okrscích, 
které měly sídlo ve 22 spádových 
obcích. I zde byl výsledek velice těs-
ný. Se 4 777 hlasy tu však zvítězil 
Miloš Zeman. Jiří Drahoš získal o 20 

hlasů méně, tedy 4 757 hlasů.
Volební účast byla na Mnichovo-

hradišťsku srovnatelná s celorepub-
likovou účastí voličů. V prvém kole 
činila nepatrně přes 65%, ve druhém 
byla o něco vyšší, téměř 70%.

Podrobné výsledky za pověřené 
území, město Mnichovo Hradiště  
i jeho jednotlivé okrsky mohou zá-
jemci nalézt na webu města v sek-
ci Volby, či přímo na serveru www.
volby.cz.

Redakce

MUDr. Janovská 
neordinuje

Vedoucí knihovny se stala 
Jana Jedličková
Městská knihovna má novou vedou-
cí. Po rezignaci Miroslavy Nitschové 
přijala nabídku obsadit uprázdněnou 
pozici dlouholetá knihovnice Jana 
Jedličková, která s mnichovohradišť-
skou knihovnou spojila svůj profes-
ní život již před třemi desítkami let. 
Rada města návrh na její jmenování 
přijala jednohlasně. (red)
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Nový obraz cestou do divadla
Návštěvníci mnichovohradišťského 
divadla mají během cesty na před-
stavení možnost potěšit se pohle-
dem na nový obraz ve foyeru diva-
dla. Jedná se o olejomalbu, originál 
autora, který se narodil a vyrůstal  
v našem městě. Je jím akademický 
malíř Pavel Vašíček. Mladý malíř, 
který vystudoval Akademii výtvar-
ných umění v Praze v ateliéru Zdeň-
ka Berana. 

Pavel Vašíček i se svým bratrem 
Petrem projevovali od dětství velký 
výtvarný talent. Byli prvními žáky 
výtvarného oboru ZUŠ v Mnichově 
Hradišti, vítězili v soutěžích, jejich 
kresby a malby byly vždy zdrojem 
obdivu těch, kteří měli možnost je 
vidět.

Obraz Pavla Vašíčka, který 
nově zdobí divadlo, je z velkého cyk-
lu maleb na téma Barokní krajina. 
Nese název „Nebe před bouřkou“ 

a je obsažen ve velkém barevném 
katalogu z úspěšné putovní výstavy. 
Mnohé obrazy tohoto autora vlastní 
Národní galerie v Praze, obsahují je 
sbírky v Praze i zahraničí  a nyní je-
den jeho obraz má ve sbírce muzea 
i město Mnichovo Hradiště.

Malíř si uchoval stále trvalé by-
dliště v našem městě, ačkoli působí  
v Kutné Hoře a v Praze, nyní  se 
rozhodl žít opět v Mnichově Hradi-
šti, takže jistě obohatí naši kulturní 
scénu. Další  jeho obrazy  budete 
moci vidět na Výstavě akademiků  
k 60. výročí ZUŠ Mnichovo Hradiště 
v Galerii Konírna v Palackého ulici, 
která potrvá od   9. dubna do 26. 
května. Do výstavy se zapojí svými 
obrazy i Pavlův bratr Petr Vašíček 
žijící v Belgii.

Eva Ševců,
Základní umělecká škola MH

Listování Lukáše Hejlíka 
pobavilo šest desítek lidí
V úterý 30. ledna zaplnilo sál Klubu 
více než 60 zájemců o již druhé Lis-
tování Lukáše Hejlíka v našem měs-
tě. Tentokrát jsme se mohli zasmát 
spolu s knihou Fredrika Backmana 
Co by můj syn měl vědět o světě. 
Fredrik Backman je známý nejen 
mnohým čtenářům, ale i návštěvní-
kům kina, protože jeho kniha Muž 
jménem Ove byla úspěšně zfilmová-
na a film jsme měli možnost několi-
krát zhlédnout i v Mnichově Hradišti.

Tentokrát jsme vybrali knihu, 
která osloví snad každého. Humor-
né postřehy moderního otce, který 
se snaží být dobrým rodičem a vy-
světluje svému dvouletému synovi, 
jak funguje svět. I když jako každý 
rodič svého syna miluje, i on má sla-
bé chvilky, ve kterých syna podezírá 
z poťouchlostí a naschválů. Zároveň 
se mu snaží vysvětlit, že všechny 
trapné situace, do kterých syna 
dostal, vždy dělal pro jeho dobro. 
Toto téma všechny přítomné v sále 

pobavilo a celé představení uběhlo 
neuvěřitelně rychle.

Knížku Co by můj syn měl vědět 
o světě, stejně jako ostatní Backma-
novy tituly, si můžete vypůjčit v měst-
ské knihovně.

Jana Jedličková,
městská knihovna
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Oslavy výročí ZUŠ jsou v plném proudu

V letošním roce slaví Základní umě-
lecká škola Mnichovo Hradiště 60 
let od svého založení. První zmínky 
o škole (dříve LŠU) jsou v městské 
kronice v roce 1958. Třicetileté vý-
ročí založení zároveň slaví pěvec-
ký sbor Zvonky fungující při ZUŠ  
a výtvarný obor Základní umělecké 
školy.

Po úspěšných a krásných osla-
vách Zvonků připravených manželi 
Hejlovými můžete nyní navštívit 

první ze série výstav v Galerii Ko-
nírna ve dvoře ZUŠ pořádaných 
výtvarným oborem. Jde o výstavu  
bývalých žáků ZUŠ, kteří v rozvíjení 
svých taletů pokračují studiem na 
středních a vysokých školách vý-
tvarného zaměření anebo při jiném 
studiu pokračují ve vlastní tvorbě. 
K výstavě se zatím přihlásilo deset 
studentů. 

Střední umělecko-průmyslovou 
školu studují Kryštof Malík a Soňa 
Kanderálová, Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou Maya Tranová,  
Akademii výtvarných umění Sára 
Syslová, fakultu architektury Vyso-
kého učení technického v Brně Fany 
Podzimková a na dalších školách se 
s uměleckými disciplínami potýkají 
Martin Vozný, Helena Červinková,  
Zuzana Trojáková, Petra Pořízková 
a Natálie Pecinová. Slavnostní verni-
sáž těchto autorů se konala 2. břez-
na  a výstava potrvá do 31. března 
včetně. Můžete ji navštívit vždy 
ve středu mezi 15. a 17. hodinou  
a v sobotu mezi 9. a 11. hodinou, 
nebo po dohodě na telefonním čísle 

606 858 110.
Následovat bude tzv. Výstava 

„akademiků“. To jsou  tvůrci, kteří 
absolvovali naši základní uměleckou 
školu, pokračovali dalším studiem, 
profesionalizovali se a dnes již pů-
sobí jako akademičtí malíři, grafici, 
architekti, ilustrátoři, designéři, vý-
tvarní pedagogové, módní návrháři, 
historici umění apod. Tato výstava 
bude  zahájena slavnostní vernisá-
ží a setkáním výtvarníků v pondělí  
9. dubna v 16 hodin, takřka v před-
večer hlavního výročního galakon-
certu k 60. výročí  ZUŠ MH.

Výroční koncert se bude konat 
ve čtvrtek 12. dubna  v 18 hodin  
v městském divadle v Mnichově 
Hradišti. Vystoupí na něm kromě 
současných žáků a učitelů ZUŠ také 
významní hosté, kteří byli žáky či 
jsou absolventy naší umělecké ško-
ly. Účast přislíbila pěvkyně Národní-
ho divadla v Praze Veronika Eichle-
rová, houslista Jan Adam z Pražské 
komorní filharmonie či operní pěvci 
Národního divadla a Státní opery  
Praha, manželé Miloš a Jana Horá-

kovi. Vystoupí též orchestr Základní 
umělecké školy pod vedením Vero-
niky Fuhrmanové a Jana Čížka. 

Zveme všechny přátele umění  
a naší školy srdečně na připravova-
né oslavy. Ještě později, 22. května 
můžete zhlédnout Výroční muzikál 
ZUŠ a 24. května se účastnit Vý-
ročního happeningu na náměstí   
v Mnichově Hradišti s názvem ZUŠ 
OPEN. V červnu bude následovat 
Výroční  výstava současných žáků 
výtvarného oboru ZUŠ v Galerii Ko-
nírna.

V březnu 2018 vydáme tiskem 
rovněž sborník – Almanach ZUŠ 
2018, který bude obsahovat nahléd-
nutí do historie školy, jména učitelů 
působících v ZUŠ, jména žáků školy 
ve výročním roce, příspěvky žáků  
a mnoho barevných fotografií ze 
současného života školy.

Jak lépe oslavit hlavní výročí 
roku 100 let republiky než dobrou 
prací  s mladou generací?

Eva Ševců,
Základní umělecká škola MH

Záběr z výstavy Pavla Vašíčka Barokní krajina v Čáslavi.

V infocentru nově zakoupíte 
letenky na lety balonem
Městské informační centrum se 
nově stává prodejním místem lete-
nek firmy Baart s.r.o. (www.vylet-
balonem.cz), která organizuje lety 
horkovzdušnými balony. 

Lety balonem jsou dlouhodobě 
žádaným zážitkem v Českém ráji, 
stejně tak jako skvělým dárkem pro 
vaše blízké.  A co takový let obnáší? 

Letenky, které v našem infocen-
tru zakoupíte, mají platnost jeden 
rok, do kdy je nutné letenku aktivovat 
online přes webové stránky, případ-
ně přes email nebo telefonicky. Po 
aktivaci však má letenka neome-
zenou platnost a nepropadne vám, 
dokud let neabsolvujete. Dle druhu 
zakoupené letenky si s koordináto-
rem letu dohodnete termín, čas a 
případně i místo odletu. A pak už se 
můžete těšit na váš start. Na startu 
proběhne příprava před letem a po-
stavení balónu. Celá příprava balónu 
k letu trvá cca 20 až 30 minut. Účast-
níci letu se mohou aktivně podílet na 
přípravě balónu, při tom je nutné do-

držovat pokyny pilota. Vyhlídkový let 
balónem následně trvá zhruba jednu 
hodinu, v závislosti na podmínkách 
pro přistání se délka letu může pohy-
bovat od 50 do 80 minut. Celá akce 
zabere obvykle tři nebo čtyři hodiny. 

Let balónu je možný v letním ob-
dobí buď ráno (po východu slunce) 
nebo navečer (asi dvě hodiny před 
západem slunce). Přes den balóny 
nelétají s ohledem na termiku způ-
sobenou sluncem. V zimním období 
mohou obvykle balóny létat během 
celého dne. Po přistání proběhne 
tradiční křest prvoletců, kteří na 
památku obdrží křestní list vzducho-
plavce se svým novým balonářským 
jménem a titulem. 

Personál infocentra vám rád 
poradí s výběrem letenky, odpoví na 
vaše dotazy a na místě vám i vysta-
ví letenku. Tak si k nám zaleťte pro 
svůj let.

Tomáš Hejdrych
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Milena má problém 
a Šárka zase talent!
V březnovém divadelním představe-
ní v rámci abonmá se představí he-
rečka Šárka Vaculíková jako Milena, 
mladá žena, která má těsně před 
svatbou. Co všechno se jí v takové 
chvíli honí hlavou, jaké má obavy  
z manželství a nerozmyslí si to na-
konec? To se dozvíte v Divadle Mni-
chovo Hradiště v podělí 12. března 
v 19 hodin. 

Šárka Vaculíková tuto zdařilou 
one woman show napsala, režírova-
la a sama v ní hraje. Hra vznikla pů-
vodně jako absolventská inscenace 

autorky na katedře autorské tvorby  
a pedagogiky pražské DAMU a na-
bízí možnost zhodnotit jak autorské, 
tak herecké dovednosti mladé he-
rečky v hravé, zábavné, místy ale  
i vážné inscenaci.

Představení lze doporučit všem 
ženám před svatbou, po svatbě,  
s dětmi i bez nich i všem mužům 
(těm, co doma uklízejí, i těm, co ne-
uklízejí).

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Koncert Impressions 
pro úžasnou harfu a hoboj

Nadcházející koncert abonentního 
cyklu Kruhu přátel hudby se bude 
konat výjimečně ve středu 14. břez-
na v 19 hodin. Do Mnichova Hradiště 
zavítá harfistka Kateřina Englichová 
a hobojista Vilém Veverka. 

Kateřinu Englichovou můžeme 
zařadit k předním evropským inter-
pretům naší doby. Po studiích se tato 
umělkyně soustředila výhradně na 
dráhu sólové hráčky, je ale zároveň 
vyhledávanou komorní partnerkou. 
Vilém Veverka je jedním z nejre-
spektovanějších českých hobojistů a 

jako sólista vystupuje s významnými 
českými orchestry. V koncertě na-
zvaném Impressions zazní v podání 
těchto dvou velkých osobností sou-
časné české komorní hudby skladby 
od autorů Maurice Ravela, Alphonse 
Hasselmanse, Luboše Sluky nebo 
Clauda Debussyho.

Abonentní koncerty Kruhu přá-
tel hudby jsou otevřené i zájemců 
bez předplatného.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Statečný kovář Mikeš
přemůže dokonce i draka
Klasická pohádka vypráví o klukovi, 
který si vyrazí do světa na zkušenou, 
aby nakonec zvítězil nad strašlivým 
drakem i lidskou hloupostí. 

Kovářský synek Mikeš se roz-
hodne vyjít do světa, aby poznal, 
jak to na něm chodí, a nakonec 
nalezne odvahu, přátelství a možná 
ještě něco navíc. Přijďte mu při jeho 

putování držet palce, nudit se určitě 
nebudete!

Pohádku přijede do Mnichova 
Hradiště zahrát loutkové divadlo Do-
kola, a to v neděli 17. března od 15 
hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Do tanečních? Místa jsou 
volná pro páry i sólisty
Zápis do tanečních lekcí vedených 
Martinem Šimkem a Terezou Řípo-
vou je v plném proudu a mladí zá-
jemci, kteří by se rádi naučili základy 
společenských tanců, mají možnost 
přijít se zapsat. Míst bylo ke dni uzá-
věrky tohoto vydání Kamelotu ještě 
dost.

Přihlášky jsou k dostání v in-

formačním centru, při přihlášení je 
třeba uhradit tisícikorunovou zálohu, 
platba je možná v hotovosti i převo-
dem. Často se nás ptáte, zda je tře-
ba se přihlásit v páru – nutné to není, 
ale rozhodně je to výhodou.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Kino zve na mimořádnou projekci k MDŽ, 
koncert i poslední Švankmajerův film
V březnu Kino Mnichovo Hradiš-
tě vedle obvyklých žánrů nabídne 
několik hudebních projekcí, a to 
nejen filmových, po delší době opět 
filmové překvapení, pásmo krátkých 
pohádek pro nejmenší diváky a u 
příležitosti Mezinárodního dne žen 
ve čtvrtek 8. března promítání pro 
ženy a dívky zdarma a s přípitkem. 

Divačky se mohou těšit na no-
vou českou komedii Jiřího Vejdělka 
Tátova volha s plejádou známých 
českých hereček v hlavních rolích 
(Balzerová, Vilhelmová, Holubová, 
Maciuchová, Cibulková, Vašáryová). 
Tato velmi milá akce je aktivitou ve-
dení města, které ji také financuje. 
Samozřejmě jsou zváni i muži, ty 
však lístek přijde na 130 Kč. Lístky 

si lze vyzvednout a koupit v kan-
celáři městského infocentra nebo  
u pokladny kina po předchozí doho-
dě. Vstupenky nejsou tentokrát na 
místa, diváci si mohou sedat podle 
vlastního výběru. Rezervace tedy 
nejsou možné. Vzhledem k atrakti-
vitě této akce očekáváme velký zá-
jem, a proto se zajištěním vstupenek 
neváhejte! Kapacita kina je 151 míst  
a 20 přístavků.

A co ještě v březnu uvidíte? 
Přineseme vám záznam koncertu 
německé skupiny Scorpions s ná-
zvem Scorpions Forever, hudební 
dokument Ewa Farna 10: Neznámá 
známá a poprvé můžete přijít do 
našeho kina na živý koncert dvou 
mladoboleslavských kapel Isara 

a Resuscitace, hrajících keltskou 
hudbu a melodický rock. Na filmové 
překvapení vás pozveme v pátek 
16. března. Také film Hmyz inspi-
rovaný Čapkovou hrou Ze života 
hmyzu si nenechte ujít – podle slov 
světově uznávaného režiséra Jana 
Švankmajera je to jeho poslední ce-
lovečerní film. Pro velký úspěch při-
dáváme reprízu filmu Prezident Bla-
ník a českého dokumentu Krkonoše.

Děti zveme na dva nové animo-
vané filmy Včelka Mája: Medové hry 
a Králíček Petr (ten dětem promítne-
me i na Velikonoční neděli, 1. dubna 
dopoledne). Příznivce hororů a akč-
ních filmů zaujme jistě Winchester: 
Sídlo démonů (natočeno podle sku-
tečné události) a Cizinec ve vlaku. 

Jedinečný dokument o přírodě z pro-
dukce BBC Earth: Den na zázračné 
planetě s českým komentářem Ivana 
Trojana uvidíte ve středeční dopole-
dní projekci. Na předvelikonoční Po-
peleční středu dopoledne přijďte na 
oblíbený Špindl.

Poslední cestopisná přednáška 
před dlouhou odmlkou až do listo-
padu bude v úterý 20. března na 
téma Izrael – Svatá země v obležení  
a vyprávět vám o něm bude cestova-
tel Jiří Kalát.

Přejeme vám krásné Velikono-
ce, úspěšný vstup do jarního období 
a těšíme se na vás v kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Jak jste prožili 20. století? ptají se žáci 
z Mnichova Hradiště svých sousedů
Soužití Čechů a Němců, mnichovský 
diktát a 2. světová válka a osvobo-
zení, zánik rodné obce po zřízení 
vojenského výcvikového prostoru 
Ralsko, kolektivizace zemědělství, 
služba u letectva v Československé 
lidové armádě, sovětská okupace v 
srpnu 1968. O těchto tématech mluví 
se žáky ZŠ Studentská a se studen-
ty místního gymnázia jejich o několik 
generací starší sousedé z Mnichova 
Hradiště a okolí. Dětem tak přes své 
osobní vzpomínky přibližují některé 
momenty moderních dějin. 

„Žáci se setkali mimo jiné  
s Reinhardem Hornem, rodákem 
z dnes již zaniklé obce Prosička 
nedaleko Vicmanova nebo s Růže-
nou Šorejsovou, která dodnes žije  
v areálu rodného statku v Hoškovicích  
a žákům vyprávěla o tom, co se se 
statkem dělo během kolektivizace. 
Oldřich Vytvar vzpomíná na dobu, 
kdy v Mnichově Hradišti šili soukro-

mí krejčí. Nezapomněl ani na hvězd-
né okamžiky mnichovohradišťského 
volejbalu. Olga Musilová popsala 
vyhnání Čechů z pohraničí v roce 
1938, kde její tatínek působil jako 
četník. Jiří Křepelka popsal své klu-
kovské zážitky z války a také službu 
u vojenského letectva na přelomu 
50. a 60. let minulého století,” před-
stavuje pamětníky Michal Šimek  
z organizace Post Bellum, která pro-
jekt Příběhy našich sousedů v Mni-
chově Hradišti realizuje.

Děti v projektu Příběhy našich 
sousedů hledají a nahrávají vzpo-
mínky pamětníků ze svého soused-
ství. Příběh pak vyprávějí formou 
rozhlasové nebo televizní reportáže, 
digitalizují fotografie, bádají v archi-
vech a v odborné literatuře. Příběhy 
našich sousedů v Mnichově Hradišti 
vyvrcholí slavnostní závěrečnou pre-
zentací před spolužáky, pamětníky, 
rodiči a širokou veřejností. Ta se 

uskuteční v úterý 27. března od 17 
hodin v kině v Mnichově Hradišti. 
Závěrečnou prezentaci město Mni-
chovo hradiště zařadilo mezi akce 
pořádané ke 100. Výročí vzniku 
Československa. 

Příběhy našich sousedů fi-
nančně podpořily a realizují město 
Mnichovo Hradiště a Středočeský 
kraj ve spolupráci s neziskovou or-
ganizací Post Bellum, která buduje 
Paměť národa, nejrozsáhlejší pa-
mětnickou sbírku v Evropě. Jak se 
kriticky ptát, jak zpracovat příběh a 
poutavě ho vyprávět, učí lidé z Post 
Bellum ve školách od roku 2013. 
Dosud se do projektu zapojilo téměř 
tří tisíce žáků a studentů z jednaše-
desáti měst po celé České republice, 
kteří zdokumentovali či dokumentují 
celkem pět set sedmdesát pamětnic-
kých příběhů.

Redakce

Středa 7. února se stala pro 26 
prvňáčků slavnostním dnem. Spo-
lu s paní učitelkou Ivou Průškovou 
navštívili městskou knihovnu, kde 
na ně čekalo pasování na čtenáře. 
Protože se děti od září pilně učily 
písmenka a čtení, přišel za nimi do 
knihovny rytíř Román Litera Kniho-
mol z Povídkovic, svobodný pán na 
Říkadlech a Básni, aby je po složení 
zkoušky a stvrzení čtenářského slibu 
pasoval na rytíře řádu čtenářského.

Děti se usadily na svá místa a 
za slavnostního zvuku fanfár přikrá-
čel rytíř, který děti nejdříve pozdravil 
smeknutím klobouku, poté je přivítal 
a přečetl znění slibu. Nato děti jedno 
po druhém předstupovaly před rytíře 

a četly větu, kterou pro ně připravila 
paní učitelka. Tím rytíři dokázaly své 
čtenářské umění. Potom před rytí-
řem poklekly a byly pasovány zlatým 
mečem. Navíc každé dítě dostalo od 
paní učitelky krásnou knihu.

Všechny děti zkoušku splnily  
a udělaly tím rytíři, paní učitelce i ně-
kolika přítomným rodičům velkou ra-
dost. Nakonec si děti pochutnaly na 
skvělém zákusku, který pro všechny 
připravila paní učitelka.

Doufáme, že se knihy stanou 
dětem zábavou a že některé z nich 
budeme potkávat i v naší knihovně.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Rytíř pasoval na čtenáře šestadvacet prvňáčků

Médii silně válcována,
možná jí trochu zvoní hrana,

s ní skvělé jsou noci, dni i rána,
líp svědčí jí postel nežli vana,
ta nejlepší bývá ohmataná...

Za jiným nikdy neodbíhá
a večer pěkně se s ní líhá,

vždy bude oddanou milenkou,
jež polaská duši vám myšlenkou,

nechť zůstane navždy s námi – KNIHA!

Publikováno v souvislosti s Březnem – měsícem knihy

HÁDANKA
Kateřina Podávková

Klub českých turistů
naváže na slavnou historii
V roce 1903 vznikl v Mnichově Hra-
dišti odbor Klubu českých turistů. 
Jak víme z dobových materiálů, po 
pětadvaceti letech své existence již 
disponoval pracovní, výletní, uby-
tovací a lyžařskou sekcí. Členové 
klubu kromě společných výletů do 
okolí značkovali a upravovali cesty 
a památky, zřizovali turistické uby-
tovny, podíleli se na archeologic-
kém výzkumu a také vydávali mapy, 
pohlednice a publikace související  
s jejich činností. 

Ve čtvrtek 15. února 2018, tedy 
po 115 letech od svého vzniku, se 
ve Volnočasovém centru sešla čty-
řicítka zájemců o obnovení činnosti 
Klubu českých turistů v Mnichově 
Hradišti. Jaké byly jejich pohnutky? 
Kromě společných výletů pro rodiny 
s dětmi či seniory zazněla od zú-
častněných i touha podílet se např. 

na úpravě cest a míst v jejich okolí 
a dopomoci jim ke zlepšení, přispět 
ke značení a vytyčení nových cest 
či sdílet nápady ohledně možných 
turistických cílů. Cennými informa-
cemi a radami ohledně fungování 
KČT přispěl i host tohoto setkání, 
jímž byla Josefa Mašínová, místo-
předsedkyně KČT v Mladé Boleslavi  
a zároveň i místopředsedkyně Stře-
dočeské oblasti této organizace. 

Díky zájmu všech přítomných 
se společné setkání stalo zároveň 
zakládací schůzí pobočného spolku 
KČT Mnichovo Hradiště, došlo také 
ke zvolení členů výboru. Ze schůzky 
vzešla též řada zájemců o členství 
v KČT, jejichž číslo samozřejmě ne-
musí být konečné. Je jen na Vás, 
zda se budete chtít přidat ke spole-
čenství stejně naladěných lidí, kteří 
rádi tráví volný čas turistikou.     ...12
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Cambridge English na zdejším gymnáziu
Ano, čtete správně! Studenti Gym-
názia Mnichovo Hradiště budou 
moci přímo na své domovské škole 
skládat prestižní Cambridge English 
Exams a získat tak mezinárodně 
uznávaný certifikát o svých jazyko-
vých znalostech.

Cizí jazyky patří k našim priori-
tám dávno – všichni studenti se po 
celou dobu studia učí intenzivně 
angličtinu (minimálně ji mívají tři,  
v některých ročnících až pět hodin 
týdně). Od sekundy (2. ročník os-
miletého studia) přibývá druhý cizí 
jazyk – na výběr je  vzhledem k regi-
onálnímu pracovnímu trhu stále ob-
líbená němčina, ale i češtině blízká 
ruština či libozvučná francouzština. 
Samozřejmostí je dělení tříd na sku-

piny tak, aby se v jazykových hodi-
nách dostal ke slovu opravdu každý. 
K dvěma povinným cizím jazykům 
si mohou zájemci zvolit pro posled-
ní dva ročníky studia ještě latinu či 
konverzační kurz nabízející orien-
tační  seznámení s třetím jazykem. 
A ten, komu tato nabídka nestačí, 
může ještě navštěvovat kroužek 
španělštiny. Jazyky nejen vyučuje-
me, ale snažíme se studentům vy-
tvářet příležitost k jejich použití – ať 
už při tradiční studentské výměně 
s gymnáziem z bavorského Bam-
berka, studijních cestách do Velké 
Británie, poznávacích výjezdech do 
Rakouska a dalších zemí či účastí  
v projektech Erasmus+.

Vraťme se ale k angličtině – 

aktivní ovládání tohoto jazyka je  
v dnešním světě základ a podmín-
ka studia (a to nejen v zahraničí), 
úspěšného uplatnění v práci i mož-
nosti cestovat. A protože úrovně 
potřebné ke zvládnutí státní maturity 
z angličtiny dosahují  naši studenti 
již v průběhu studia, hledali jsme 
způsob, jak je motivovat k dalšímu 
rozvoji. Spolupráce s Cambridge 
Exams Center nám k tomu dává 
skvělé možnosti. 

V praxi to bude vypadat tak, že  
v posledních dvou ročnících se bude 
v kurzech angličtiny postupovat po-
dle učebnic připravujících na mezi-
národní zkoušky – a kdo bude chtít, 
může pak přímo ve škole zkoušky 
absolvovat. Přípravu budou zajišťo-

vat angličtináři z gymnázia, zkoušky 
ale již proběhnou v režii speciálně 
vyškolených lektorů Cambridge 
Exams Center a dle striktních me-
zinárodně respektovaných pravidel. 
Složení zkoušek je samozřejmě 
zpoplatněno a je pro studenty zcela 
dobrovolné – kdo do toho nepůjde, 
ať už z finančních či jiných důvodů, 
zakončí své středoškolské vzdělání 
v angličtině běžnou maturitou. Věří-
me ale, že většina gymnazistů mezi-
národní  certifikát získá – a hrdě ho 
pak uplatní třeba při žádosti o mezi-
národní stipendium nebo při hledání 
zaměstnání či brigády.

                                                                                                           
Lenka Sosnovcová,

Gymnázium Mnichovo Hradiště

Žáci mají nového 
kamaráda, bydlí ve škole
Ahoj! Jsem užovka červená a jme-
nuji se Bob. Pocházím z Ameriky, 
ale narodil jsem se v Praze. Zpočát-
ku jsem nevěděl, co se mnou bude, 
ale naštěstí se mě ujala má nová 
„rodina“, děti ze Základní školy v So-
kolovské ulici v Mnichově Hradišti. 

Mezi mé koníčky patří plavání. 
Vy lidé se před koupáním svléknete, 
já to však dělám naopak. Nejdříve 
vlezu do vody a pak se svléknu, pro-
tože koupel mi pomáhá sundat můj 
starý kabát a ukázat nový. Ten si 
potom rád nahřívám na vyvýšeném 
místě v mém útulném bytečku. Ně-
kdy ho opouštím, abych se pomazlil 
s mými novými lidskými kamarády. 
Myslím, že se jim líbím! Také rád po-
zoruji dění v okolí. Někdy je to vážně 

šrumec, to vám tedy povím!
Jsem tu již dva měsíce a velmi 

se mi daří. Rostu jako z vody a mě-
řím už téměř 40 centimetrů. Ještě 
ale musím spořádat spoustu myši-
ček, abych dosáhl své plné velikosti.

Přeji vám všem krásný den!                                                             
  

Bob a Petra Hadravová 
(jeho adoptivní matka), 

Základní škola Sokolovská

EWA: O superpotravinách

EWA – environmentální výchovně 
vzdělávací aktivity – to je projekt, 
který v letošním školním roce každý 
měsíc přináší našim žákům, přede-
vším z 2. stupně, možnost vyzkou-
šet si a zažít přírodovědná témata 
trochu jinak. Aktivity jsou dobrovol-
né, žáci se jim věnují, až na výjimky, 
mimo výuku.

Prosincová a lednová EWA 
se zaměřila na potraviny. Zatímco  
v prosinci žáci hledali výrobky s růz-
nými potravinářskými logy či značka-
mi a zjišťovali jejich význam, v lednu 
došlo na praktické činnosti. Zaměřili 
jsme se na stále populárnější su-
perpotraviny. Kromě zapálených 
zájemců z 6. třídy se této aktivity 
zúčastnili i žáci z 8. a 9. ročníků, a to 
v hodinách volitelného předmětu Ve-
dení domácnosti. Ti všichni připravili 

pestrou nabídku sladkých i slaných 
pokrmů z těchto surovin a ve čtvrtek 
1. února proběhlo velké ochutnává-
ní. Největší úspěch zaznamenaly 
energetické chia tyčinky s kustovnicí 
a pohankovými pukanci. Snědlo se 
ale i vše ostatní – slané muffny s  
quinoou, roláda z červené řepy či 
chia sušenky, ze sladkých variant pak 
datlový salámek, avokádová „nutella“ 
nebo cookies s červenou řepou. 

Pro některé šlo v tomto případě 
o první setkání s takovýmto druhem 
potravin. Pozitivní je však fakt, že 
všechny recepty byly rozebrány, 
takže věřím a doufám, že se některé  
z těchto vynikajících dobrot objeví  
i u vás doma.

Terezie Nohýnková,
učitelka ZŠ Studentská

Na náměstí se děje věcí!
Spoustu akcí zažívají žáci prvního 
stupně v době vyučování. Tím ov-
šem pro ně nabídka zážitků nekončí. 
V družině to totiž žije a akce střídá 
akci. Posuďte sami!

Malování na vodní hladinu – to 
zní velmi lákavě. A děti, které to 
opravdu nalákalo, si tuto zajímavou 
výtvarnou techniku mohly vyzkoušet 
v rámci školní družiny. Šlo o EBRU, 
tradiční tureckou malbu, která je 
dokonce na seznamu nehmotného 
dědictví UNESCO. Pod vedením 
školené lektorky si mohly děti na-
malovat hned dva originální obrázky. 
Pro velký zájem jsme tvořili hned 
dvě odpoledne a musím říci, že se 
nám tato akce moc vydařila.

Magie a hlavně legrace – to 
bylo náplní dalšího družinového 
odpoledne. Přijel nás opět navštívit 

kouzelník Francesco se svými zvíře-
cími kamarády medvědem, slonem 
a housenkou. Děti si mohly také 
vyzkoušet kouzlit a čarovat. Někteří 
z nás, včetně vychovatelek, se stali 
oběťmi kouzelnických vtípků, ale 
nebyli jsme naštvaní, kdepak. Užili 
jsme si to! 

Masopust nás převlékl a roztan-
čil. V pátek odpoledne 9. února se 
budova na náměstí hemžila straši-
dly, princeznami, čertíky, piráty, ča-
rodějnicemi a dalšími krásnými mas-
kami. Zatancovali jsme si na známé 
písničky, děti si zasoutěžily v růz-
ných disciplínách, které pro ně paní 
vychovatelky připravily, a nechyběla 
ani malá sladká odměna.

                        
Michaela Matoušová, Veronika 

Čečelská, ZŠ Studentská

Voda, led a sníh – děti jsou stále v pohybu

cviků. První várka dětí odjela spolu 
s učiteli tělesné výchovy vstříc tý-

Letošní zima nám sice nijak velkou 
sněhovou nadílku nedopřála, na 
třeskuté mrazy také nedošlo, naše 
pohybové radovánky nám to však 
nezkazilo. Žáci ZŠ Studentská si bě-
hem zimního období přišli v oblasti 
sportu na své – zařádili si ve vodě, 
na ledu i na sněhu.

Děti z druhých a třetích tříd 
zahájily v polovině února svůj pla-
vecký výcvik, který tradičně probíhá  
v turnovském městském bazénu.  
V deseti lekcích se postupně budou 
seznamovat s vodou a poté pronikat 
do plaveckého umění.

Většina žáků z prvního stupně 
míří do Turnova v zimních měsících 
ještě za bruslením. Prostřednictvím 
různých druhů aktivit se nejen baví, 
ale hlavně tak skluz po skluzu získá-
vají potřebnou jistotu a zdokonalují 
své bruslení. 

Pro sedmé a částečně i devá-
té ročníky začalo v druhém měsíci 
nového roku období lyžařských vý-

dennímu kurzu do Příchovic. Druhá 
skupina odjela týden po nich, a to do 

Plavů u Tanvaldu. 
Učitelé ZŠ Studentská

Březen, tulipánový měsíc, 
přináší naději nemocným

svými učitelkami kreslily, malovaly, 
lepily a na závěr z toho vznikl veliký 
koš výtvarných prací, které předáme 
Centru Amelie v Liberci. Všechny 
obrázky a výrobky budou zdobit 
chodby, pokoje a prostory onkolo-
gických oddělení a určitě udělají 
nemocným radost.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová

Již třetím rokem Mateřská škola v 
Mírové ulici spolupracuje s Cent-
rem Amelie v Liberci. Toto centrum 
pomáhá lidem s onkologickým one-
mocněním a jejich blízkým. Mottem 
Amelie je tulipán, a březen je tak ka-
ždoročně označován „tulipánovým 
měsícem“. 

My jsme se do „tulipánového 
měsíce“ zapojili výtvarným tvořením. 
Zapojily se všechny třídy a děti se 

Ve školce se ochutnávalo

náře Kamelotu k vyzkoušení.

Naďa Kudrnáčová,
Mateřská škola Mírová

Jíte zdravě? My v naší školce určitě. 
V úterý 30. ledna měli díky vedoucí 
školní jídelny paní Sieberová a ku-
chařkám možnost ochutnat  poma-
zánky, které děti dostávají v rámci 
svačinek, jejich rodiče. V nabídce 
byla celerová pomazánka s taveným 
sýrem, pomazánka z červené řepy, 
švédská a balkánská pomazánka. 

Rodiče této možnosti využili  
a určitě jim také chutnalo. Uvítali 
rovněž možnost odnést si vytištěné 
recepty na všechny pomazánky. 

Poděkování patří nejen rodičům, 
kteří si ochutnávku pochvalovali, ale  
i kuchařkám a vedení mateřské ško-
ly, kteří akci pro rodiče připravili.

A na závěr jeden recept pro čte-

BALKÁNSKÁ POMAZÁNKA
Suroviny: 60g ramy, 70g ta-
veného sýra, 20g cibule, 50g 
sterilovaných červených fazolí 
ve slaném nálevu, 10g rajského 
protlaku nebo kečupu, sůl, čes-
nek dle chuti.
Postup: Ušleháme ramu se sý-
rem, přidáme pomleté fazole a 
jemně nasekanou cibuli, rajský 
protlak, ochutíme a vyšleháme.
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Soutěže jsou na školách stále oblí-
bené a zdá se, že většina učitelů je 
nevnímá jako nějaké ohrožení pro 
děti. Přesto mohou být pro mnoho 
dětí zdrojem stresu, mohou vést k 
podvádění, k obviňování, a to roz-
hodně nepřispívá k dobrým vztahům 
ve třídě, navíc kvůli nim děti mohou 
ztrácet zájem o činnosti, které ne-
jsou odměňované. Jde tedy zvýšit 
aktivitu a výkon u dětí jinak, bez 
soutěží?

Soňa Rýdl, lektorka kurzu Re-
spektovat a být respektován, zavíta-
la ve čtvrtek 22. února do Mnichova 
Hradiště a ve své přednášce s ná-
zvem Přátelské nekonkurenční pro-

středí jako cesta k efektivnímu učení 
se zaměřila právě na toto téma. Dále 
se společně s námi zamyslela i nad 
hodnocením ve školách, hlavně proč 
má smysl scházet se ke konzultacím 
ve třech. Takový způsob, kdy hod-
notí individuálně práci konkrétního 
dítěte tři lidé a každý ze zúčastně-
ných má možnost se k němu vyjád-
řit, zeptat se a také spolu s ostatní-
mi stanovit další postup, se v praxi 
osvědčil. Více na našem webu www.
map-mh.cz.

Poslední akcí MAP Mnichovo-
hradišťsko před koncem projektu, na 
niž vás chceme pozvat, bude semi-
nář s názvem Jak vypadá škola bez 

poražených. Koná se ve čtvrtek 15. 
března na půdě Základní školy Stu-
dentská a povede ho Mgr. Lucie Be-
ranová, která je učitelkou a zároveň 
metodičkou prevence právě na ZŠ 
Studentská. Seminář bude vycházet 
z myšlenek Thomase Gordona, au-
tora knihy Výchova bez poražených.

Tento psychoterapeut dlouho 
pracoval s dětmi a na základě svých 
pozorování si uvědomil dvě skuteč-
nosti: na jedné straně viděl, jak do-
spělí svým jednáním dětem často 
nevědomky ubližují, zároveň však 
věděl, že pracovat s dětskými emo-
cemi je nesmírně těžké, a nemá-li k 
tomu člověk dostatečnou průpravu, 

často je to téměř nemožné. Bylo mu 
zřejmé, že jsou to právě učitelé, kteří 
musí dennodenně zvládat projevy 
nejrůznějších dětských emocí od 
frustrace až po zoufalství, a že jsou 
z toho často bezradní.

V rámci semináře „zboříme“ mý-
tus ideálního učitele, vyzkoušíme si, 
jak může učitel efektivně komuniko-
vat se žáky a rodiči a co může udělat 
pro to, aby byl ve své roli učitele au-
tentický. Seminář je vhodný jak pro 
začínající i zkušené učitele, tak pro 
rodičovskou veřejnost.

Kamila Kořánová,
MAP Mnichovohradišťsko

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Patří soutěže do škol?

Zimní víceboj v Bakově

vítězství naše škola postoupila do 
okresního kola, takže se brzy mů-
žeme těšit na další skvělé sportovní 
výkony. 

Podrobné výsledky víceboje 
naleznete na webových stránkách 
naší školy.

Miroslava Kuchrýková,
učitelka, ZŠ Studentská

V úterý 6. února se žáci 1. stupně 
zúčastnili zimního víceboje v Bako-
vě nad Jizerou. Soutěžilo se v osmi 
disciplínách a naši žáci dokázali, 
že hod, šplh, běh i skok zvládají na 
jedničku. 

Zcela zaslouženě jsme vybojo-
vali první místo nejen jako škola, ale 
děti z naší školy stály na stupních 
vítězů i v kategorii jednotlivců. Díky 

Karnevalové radovánky
da na koloběžce, hokejové nájezdy  
a mnohé další pobavily děti i rodiče. 
Kdo už měl sportu dost, zašel do 
jedné ze tříd, kde si mohl vybarvit 
obrázek, vytvořit si zvířecí škraboš-
ku nebo si vyzkoušet práci s interak-
tivní tabulí.

Děkujeme SDH Mnichovo Hra-
diště, vychovatelkám a učitelkám  
z prvního stupně a také pomocní-
kům z řad našich žáků za přípravu 
a organizaci zdařilé akce. Těšíme se 
na příští rok.

Učitelé ZŠ Studentská

V sobotu 20. ledna se v odpoledních 
hodinách sešli na sále ZŠ Student-
ská velcí i malí na tradičním dětském 
karnevale. Masky dorazily v opravdu 
hojném počtu, a tak nebyl problém 
potkat v prostorách školy princeznu, 
bílou paní, baletku či pandu, ale také 
policistu, kovboje nebo jednorožce. 

Na sále se ve svěžím rytmu tan-
čilo na živou hudbu a tu a tam bylo 
řádění tanečníků vystřídáno a zklid-
něno soutěží. Nespočet úkolů pak 
čekal na děti na školních chodbách. 
Běh s hasičskou hadicí, skákání na 
trampolíně, prolézání tunelem, jíz-

Učíme se pomocí Stages
během Stages využívají hudební 
nástroje, trénují kombinace pohybů, 
pracují s tvary a čísly. Samy sle-
dují své pokroky a mají příležitost 
vyzkoušet si aktivity, které nikdy 
předtím nezkusily. Žádná hra se ne-
opakuje, vždy se hraje jen jednou. 
Proto nikdo není nejlepší nebo nej-
horší. Pokaždé se startuje nanovo 
a všichni mají stejnou šanci. Tímto 
způsobem mohou děti objevit svůj 
skrytý potenciál a dál ho rozšiřovat.

Novou výukovou metodu testuje 
v České republice jen několik málo 
škol. V Mnichově Hradišti je to kromě 
ZŠ v Sokolovské ulici také ZŠ Šver-
mova, což jsou jediné dvě školy ve 
Středočeském kraji. Velmi si vážíme 
této šance a věříme, že vynaložené 
úsilí se všem mnohonásobně vrátí.

 
Petra Kašparová a Tereza 

Musilová Ficková, ZŠ Sokolovská

Na podzim loňského roku měli peda-
gogové Základní školy v Sokolovské 
ulici jedinečnou příležitost zúčastnit 
se školení v metodě Stages. Auto-
rem tohoto systému výuky je Opher 
Brayer, izraelský expert na rozvoj 
talentů, který tuto metodu s velkým 
úspěchem zavedl ve své domovině.

Výuková metoda Stages je 
naprosto inovativní a vhodná pro 
všechny věkové skupiny dětí. Děti 
postupují po malých krůčcích a roz-
víjejí své schopnosti různými směry. 
Zároveň jsou již po krátkém čase 
schopny své nově nabyté schop-
nosti analogicky přenášet i do jiných 
oblastí. Opher Brayer slibuje zrych-
lení tempa učení se novým věcem, 
vytvoření přirozeně matematického 
myšlení a růst kreativity. 

Na Základní škole v Sokolov-
ské ulici pilotně zkouší výuku podle 
metody Stages žáci třetích tříd. Děti 

Malá olympiáda v našem městě
která ve školce k dispozici nejsou. 
Cvičily na žíněnkách, houpaly se na 
kruzích, skákaly na trampolínách, 
vylézaly na žebřiny, sjížděly z lavi-
ček , vyskakovaly na kozu – zkrátka 
zážitků bylo plno. Celou halou bylo 
slyšet smích i povzbuzování kama-
rádů, a to bylo dobře. Každá ze tříd 
měla svá jako dresy barevná trika, 
která ke sportování patří, a tak to 
bylo jako na olympiádě.

Jenomže vše jednou končí,  
a tak skončilo i naše sportování. Je 

To se ví, že to ve čtvrtek 8. února ve 
sportovní hale BIOS nebyla pravá 
olympiáda, ale byl to takový velký 
sportovní den pro malé kluky a hol-
čičky z Mateřské školy v Mírové ulici. 
I děti se řídily heslem „není důležité 
zvítězit, ale zúčastnit se“, a tak se ho 
zúčastnily všechny děti od těch nej-
mladších po ty starší.

Samozřejmě jako správní spor-
tovci jsme se všichni rozcvičili a pak 
to začalo. Děti měly možnost úměr-
ně jejich věku cvičit na nářadích, 

pravda, že některým se ještě vůbec 
nechtělo odejít.

A kdo byl nakonec vítěz? Přece 
všichni! Na závěr děti nastoupily na 
stupně pro ně připravené a odmě-
nou jim byly „malé školkové medai-
le“. Pro nás pro všechny pak byla 
odměnou radost a rozzářené dětské 
oči.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová

Automechanik junior 2018
Ve středu 7. února se ve Střed-

ním odborném učilišti Hubálov 
uskutečnilo krajské kolo celostátní 
soutěže odborných znalostí a do-
vedností Automechanik Junior 2018, 
které zahájil radní Středočeského 
kraje Karel Horčička. Žáci třetích 
ročníků oboru Mechanik, opravář 
motorových vozidel ze středočes-
kých středních škol postupně plnili 
úkoly na deseti stanovištích. 

Na každém pracovišti museli 
soutěžící prokázat odborné znalosti 
zodpovězením testových otázek, 
identifikovat předměty z oblasti kon-
strukce a oprav motorových vozidel 
a předvést praktické dovednosti při 
plnění úkolů z oblasti diagnostiky, 
oprav a seřizování motoru, elek-
trického příslušenství motorového 

vozidla, brzd, spojky a převodového 
ústrojí, tlumičů pérování a vyvažová-
ní kol. 

Vyhlášení výsledků a předává-
ní hodnotných cen, které věnoval 
Středočeský kraj, odborová organi-
zace Odbory KOVO MB ze Škoda 

Auto a město Mnichovo Hradiště, se 
zúčastnil předseda Výboru pro vý-
chovu, vzdělávání a zaměstnanost 
zastupitelstva Středočeského kraje 
Karel Filip a zástupkyně Odborů 
KOVO MB Jitka Žáková. 

Soutěžící, kteří obsadili  první 
a druhé místo, budou reprezento-
vat Středočeský kraj v celostátním 
finále soutěže 26. března v Service 
Training Centru Škoda Auto v Kos-
monosech. Všichni účastníci soutě-
že však prokázali vysokou odbornou 
úroveň před závěrečnými zkouškami 
a určitě naleznou dobré pracovní 
uplatnění  v tomto žádaném oboru 
na trhu práce.

Miroslav Kolomazník,
SOU Hubálov

PĚTICE NEJLEPŠÍCH
1. Martin Provazník 
SOŠ a SOU dopravní Čáslav 
2. Dominik Váchal 
SOŠ a SOU Beroun – Hlinky 
3. Lukáš Týnovský 
SOŠ a SOU Kladno – Dubská 
4. Jan Růžička  
ISŠT Benešov  
5. Jiří Kohout  
SOU Hubálov
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INZERCE

Junioři Sokola MH jsou přeborníky Libereckého kraje ve volejbale
Po třech turnajích si mladí volejba-
loví hráči Sokola Mnichovo Hradiště 
v čele krajského přeboru vytvořili 
dvoubodový náskok před druhou 
Duklou Liberec. Základ týmu v prv-
ních dvou kolech tvořili hráči žá-
kovského družstva Vojtěch Bígl, 
Ondřej Hulínský, Tadeáš Kysela  
a Jiří Pazour, které doplnili kadeti Ja-
kub Kováč a Milan Ponocný. V prv-
ním a druhém kole náš tým porazil 
všechny své soupeře. Až ve třetím 
kole při absenci Pazoura najednou 
zaváhal proti Dukle Liberec, ale i tak 
do posledního dějství soutěže šel  
s náskokem dvou bodů a pouhou 
jedinou porážkou. 

V neděli 18. února se konalo  
v České Lípě čtvrté závěrečné kolo 
krajského přeboru juniorů a kade-
tů Libereckého kraje ve volejbale. 
Naše družstvo tentokrát přijelo  
v juniorském složení, když nemoc-
né hráče Bígla a Kyselu zastoupili 
uzdravení Jakub Eichler a Filip  
Kováč a tým posílil Matouš Krato-
chvíl.

V prvním zápase jsme se utkali  
s týmem Slávie Liberec a v poklid-
ném tempu zvítězili 2:0 (18, 9). 
Druhým soupeřem nám byla Dukla 
Liberec, která přijela na tento turnaj 
s velmi nabitým týmem. V první sadě 
začala Dukla lépe a vedla dokonce 
7:0, poté jsme dokázali vyrovnat na 
10:10, ale Dukla znovu odskočila na 
17:13, ale i tento náskok jsme otočili 
v náš prospěch. Koncovka ale patřila 
našemu soupeři. 

V druhé sadě jsme si role otoči-
li, my jsme vedli a soupeř dotahoval, 
koncovku jsme uhráli, a tak se mu-
selo rozhodnout v tie-breaku. Zde 
se hrálo většinou podle našich not 

a soupeř dotahoval, ale v koncovce 
Dukla několikrát dobře blokovala  
a měla dokonce dva mečboly. Oba 
se nám podařilo odvrátit a následně 
dvěma ubráněnými míči, kterými 
jsme zvládli zaútočit, jsme utkání 
rozhodli v náš prospěch 2:1 (-22, 
21, 14). 

Poslední utkání s Lokomoti-
vou Česká Lípa už bylo více méně 
formalitou, ale i tak jsme ho ode-
hráli koncentrovaně, ale v pohodě,  
a soupeře jsme zdolali 2:0 (18, 19)  
a při závěrečném ceremoniálu jsme 
si mohli po pěti letech opět vychutnat 
oslavy krajského titulu Přeborníka 
Libereckého kraje v kategorii junio-

rů. Na titulu s poměrem jedenáct ví-
tězství ku jediné porážce se podíleli 
hráči Vojtěch Bígl, Vratislav Dutka, 
Jakub Eichler, Ondřej Hulínský, bra-
tři Filip a Jakub Kováčové, Matouš 
Kratochvíl, Tadeáš Kysela, Michal 

KONEČNÁ TABULKA KRAJSKÉHO PŘEBORU 
JUNIORŮ A KADETŮ 2017/2018

1. TJ Sokol Mnichovo Hradiště (junioři): 11 výher, 1 prohra, sety 22:5, 
míče 634:497, 23 bodů

2. VK Dukla Liberec (junioři): 8 výher, 4 prohry, sety 19:10, míče 632:568, 
20 bodů

3. TJ SLAVIA Liberec (kadeti): 5 výher, 7 proher, sety 11:17, míče 
539:606, 17 bodů

4. TJ Lokomotiva Česká Lípa (kadeti): 0 výher, 12 proher, sety 4:24, 
míče 511:645, 12 bodů 

Novák, Jiří Pazour a Milan Ponocný 
pod vedením trenérů Karla Maděry  
a Jiřího Skřivana.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

INZERCE

Odevzdejte rozbitý mobilní telefon a vyhrajte nový
Naše infocentrum se nově stává 
sběrným místem projektu Remobil, 
což je neziskový projekt sběru pou-
žitých i rozbitých mobilních telefonů. 
Jak to funguje? 

Například Vám praskl displej 
mobilu, a jelikož oprava je drahá, 
koupíte si nový. Starý mobil však 
nevyhodíte, ale přinesete nám ho do 
infocentra. Označíme ho štítkem s 
vaším jménem a kontaktem na vás 
a vložíme do sběrného boxu. Auto-
maticky jste tak zařazeni do soutěže, 
ve které můžete vyhrát nový mobilní 
telefon v hodnotě 10 000 Kč. Záro-
veň přispíváte na dobrou věc, jelikož 
dáváte práci hendikepovaným lidem, 
kteří mobilní telefon ekologicky 
zrecyklují, pomáháte chránit životní 

prostředí a co víc, firma Retela, or-
ganizátor projektu, za každých sto 
kusů vybraných mobilních telefonů 
přispěje tisícikorunou pro Jedličkův 
ústav a jeho školy. 

Veškeré informace o projektu 

naleznete na webu www.remobil.
cz. Těšíme se na vás a vaše staré 
mobilní telefony.

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště
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KINO

10. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BLACK PANTHER 3D
Příběh afrického válečníka bojujícímu proti nepříteli v podání studia Marvel.

2. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PREZIDENT BLANÍK 
Pokračování seriálu Kancelář Blaník se točí kolem prezidentských voleb.

3. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
Snímek věnovaný úloze Winstona Churchilla v obraně Anglie před nacisty.

4. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POHÁDKY Z HOR
Rumcajs, Krkonošské pohádky, Bob a Bobek a další pohádky v pásmu. 

7. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Závěrečný film trilogie dle celosvětově úspěšné knižní předlohy.

8. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TÁTOVA VOLHA
Nová komedie Jiřího Vejdělka plná hvězdných hereček.

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

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

14. BŘEZNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
Zebry, pandy, vorvani a další živočichová v úžasném dokumentu BBC. 

14. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HMYZ
Poslední film Jana Švankmajera inspirovaný Čapkovým Ze života hmyzu.

17. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TÁTOVA VOLHA
Nová komedie Jiřího Vejdělka plná hvězdných hereček.

18. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Další dobrodružství včelky Máji, tentokrát na Velkých medových hrách!

KALENDÁR AKCÍˇ

24. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
Vdova Winchesterová chrání svou rodinu před démony obývajícími dům.

20. BŘEZNA, 18:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
IZRAEL – SVATÁ ZEMĚ V OBLEŽENÍ
Jiří Kalát bude vyprávět o zajímavostech z regionu, kde pobýval celý rok.

21. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NIT Z PŘÍZRAKŮ
Film ze světa módního návrhářství o vlivu lásky na tvorbu mistra oboru. 

22. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Režisér Milan Cieslar přichází po Špindlu s další novou komedií! 

23. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
Ewa Farna vystupuje již deset let. Dokument zachycuje celou její kariéru.

25. BŘEZNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
KRÁLÍČEK PETR
Boj králíčka Petra a jeho zvířecích kamarádů s majitelem farmy o zahradu.

28. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CIZINEC VE VLAKU
Cestující se připlete ke kriminálnímu spiknutí, což roztočí napínavý kolotoč.

28. BŘEZNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ŠPINDL
Týden na horách přináší zábavu, odpočinek i milostná dobrodružství!

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

29. BŘEZNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TÁTOVA VOLHA
Nová komedie Jiřího Vejdělka plná hvězdných hereček.

15. BŘEZNA, 19:30, KONCERT
KONCERT DVOU KAPEL – ISARA A RESUSCITACE
hudební pořad s Isarou (celt-folkrock) a Resuscitací (melodický rock).

16. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Kvalitní film, jehož titul se dozvíte až v kinosále.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
2., 9., 16. A 23. BŘEZNA, 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.

5. AŽ 9. BŘEZNA, SKIAREÁL FILIP
JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH
Pobyt na horách je určen pro děti a mládež ve věku od 8 let. Nabízíme krás-
né a lety ověřené ubytování v penzionu U Potůčku ve Smržovce, od které-
ho je 10 minut chůze lyžařský areál Filip. V případě, že nebude dostatek 
sněhu, jsou v plánu výlety po okolí. Dětem přidejte k běžnému kapesnému 
i 1150 Kč na permici na vlek. Tu zajistíme až na místě podle aktuálních 
sněhových podmínek. Autobus odjíždí 5. března z parkoviště u mladobole-
slavské Olympie v 9:00 hodin. Pozor, pobyt vhodný pouze pro lyžaře, kteří 
dovedou bez obtíží sjet svah! Snowboard si mohou s sebou vzít účastníci 
starší 15 let! Cena: 3050 Kč (doprava, strava a ubytování).

5. AŽ 7. BŘEZNA, 8:00 AŽ 16:30
HRAVÉ JARŇÁKY V KLUBU
Spousta pohybových, logických nebo stolních her, vyrábění a zábavy. Hlásit 
se můžete na jednotlivé dny nebo na všechny tři prázdninové dny. Přihlášky 
nejpozději do 28. února. V ceně je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, 
oběd, pitný režim, program a materiál. Cena: 250 Kč/osoba/den.

13. BŘEZNA, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lek-
tora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně je 2x výpal a materiál. 
Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. Výrobky si přijdeme naglazo-
vat 27. března. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

17. BŘEZNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky všeho věku a je veden lektor-
kou Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a 
šicí stroj je vhodné mít s sebou, ale není to podmínkou. Přijďte relaxovat a 
ušít si originální kabelku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 14. břez-
na osobně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. Minimální 
počet účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 200 Kč/osobu.

29. BŘEZNA, 8:00 AŽ 16:00
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V KLUBU
Prázdninový den plný povídání o Velikonocích, tvoření, her a dalších aktivit. 
Přihlášky nejpozději do 26. března. Cena: 250 Kč/dítě.

13., 20. A 27. BŘEZNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu ro-
dičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. la a výtvarná činnost pro 
nejmenší děti v doprovodu rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

1., 15. A 22. BŘEZNA, 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.

DIVADLO

14. BŘEZNA, 19:00, KRUH PŘÁTEL HUDBY
KONCERT IMPRESSIONS
Vilém Veverka je nejedním hudebním kritikem označován za nejlepšího 
českého hobojistu současnosti. Může se směle porovnávat se světem, jak 
dokázal už triumfem v prestižní mezinárodní soutěži hobojistů Sony Foun-
dation v Tokiu (2003) či dvouletým angažmá u Berlínských filharmoniků 
(2003–2005). V Mnichově Hradišti vystoupí v roce, ve kterém slaví své čty-
řicátiny. Jeho spolupráci s nejznámější českou harfistkou Kateřinou Engli-
chovou odstartovala v roce 2009 společná nahrávka Risonanza, zaměřená 
výhradně na tvorbu českých autorů 20. století (Eben, Hanuš, Haas), kterou 
oba šíří, vedle skladeb barokní epochy, na společných koncertech. Pořa-
datel by rád zaměřil pozornost publika jmenovitě k tvorbě skladatele Pavla 
Haase (1899–1944), bratra známého meziválečného herce Hugo Haase, 
jehož život tragicky skončil v koncentračním táboře v Osvětimi.

12. BŘEZNA, 19:00, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
MILENA MÁ PROBLÉM 
Divadelní one woman show Šárky Vaculíkové odehrávající se pár hodin 
předtím, než si mladá dáma oblékne svatební šaty. Čeká ji vstupenka do 
ráje, nebo cesta do záhuby lemovaná věčným utíráním záchodového pr-
kénka? K dispozici je i několik vstupenek na „volnou kasu“. Divadlo v Ce-
letné Praha.

17. BŘEZNA, 15:00
O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Klasická pohádka o klukovi, který si vyrazí do světa a zvítězí nad drakem 
i hloupostí. Pohádku přijede do Mnichova Hradiště zahrát loutkové divadlo 
Dokola.

OSTATNÍ

31. BŘEZNA, 11:00, SÁL ZŠ STUDENTSKÁ
RESTAURANT DAY VELIKONOČNÍ  
8. Restaurant Day v Mnichově Hradišti. Přátelský gastrofestival vítá jaro s 
velikonoční tématikou, spoustou výborného jídla a pití, muzikou a jarním 
minitržištěm.

6., 15., 20. a 29. BŘEZNA, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
AUTOBUSEM DO BAZÉNU V MLADÉ BOLESLAVI 
Společné výlety bezplatným autobusem do mladoboleslav-
ského krytého bazénu pokračují. Autobus odjíždí z náměs-
tí 6. března v 16:30, 15. března v 9:30, 20. března v 16:30  
a 29. března v 10:30 hodin. Účastníci získají v bazénu navíc 10pro-
centní slevu ze vstupného.

SOKOLOVNA
17. BŘEZNA, 8:30
REGIONÁLNÍ PŘEBORY DOSPĚLÝCH VE STOLNÍM TENISE
Turnaj nejlepších stolních tenistů regionu. Na sportovní událost zve TJ So-
kol Mnichovo Hradiště.

MAP

31. BŘEZNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRKONOŠE 
Procházka našimi horami je úchvatným obrazovým i hudebním zážitkem.

30. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MÁŘÍ MAGDALÉNA
Autentický a lidský portét jedné z nejosudovějších žen v dějinách lidstva.

1. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KRÁLÍČEK PETR
Boj králíčka Petra a jeho zvířecích kamarádů s majitelem farmy o zahradu.

31. BŘEZNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SCORPIONS FOREVER
50 let historie rockové legendy v unikátním filmovém dokumentu!

Od soboty 24. března se na Masa-
rykovo náměstí v Mnichově Hradi-
šti vrátí pravidelné farmářské trhy 
a začnou zde svou již šestou sezo-
nu. Stejně jako v minulých letech 
budou probíhat každou sobotu 
dopoledne a přinesou širokou na-
bídku kvalitních českých potravin, 
sklizených či vyrobených s láskou 
k dobrému jídlu a respektem k pří-
rodě.  

Produkty prodávané na mni-
chovohradišťských trzích pocháze-

jí převážně od pěstitelů a výrobců 
z okolí, takže je můžete zakoupit 
naprosto čerstvé, bez ošetření pro 
dlouhou cestu a uskladnění. Na 
jarních trzích bude samozřejmě  
i velké množství sadby, květin  
a velikonočních dekorací. 

Pokud chcete na trhu prodat 
své výrobky nebo výpěstky, ne-
váhejte kontaktovat organizátory 
trhu na telefonním čísle 602 100 
470 nebo emailu trhyfarmarske@
gmail.com. Aktuální informace  
o trzích  jsou na www.trhyfarmar-
ske.cz  a pro informace o aktuál-
ním sortimentu se můžete přidat 
do facebookové skupiny Pojizer-
ské Farmářské Trhy. 

Pavlína Honzů,
Pojizerské farmářské trhy

Farmářské trhy zpět v Hradišti

15. BŘEZNA, 17:00 AŽ 19:00, ZŠ STUDENTSKÁ
JAK VYPADÁ ŠKOLA BEZ PORAŽENÝCH
Mgr. Lucie Beranová, učitelka a metodička prevence na Základní škole Stu-
dentská, bude na semináři vycházet z myšlenek psychoterapeuta Thomase 
Gordona.

18. BŘEZNA, 14:00 AŽ 17:00
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI – VÍTEJTE V DŽUNGLI
Zveme všechny děti na maškarní bál do džungle. Kromě tance a soutěží 
pro vás bude připraven doprovodný program s ukázkou balónkové show. 
Každé dítě si domů odnese malý dárek. Občerstvení zajištěno ve školní 
jídelně. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 2-3 děti).

20. BŘEZNA, 17:00 AŽ 19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – ŠITÉ VELIKONOČNÍ DEKORACE
Návrhy, střihy, látky i šicí stroje máme k dispozici. Stačí jen přijít. Tvoření je 
vhodné pro dospělé a děti od 6 let s doprovodem rodičů. Přihlášky do 16. 
března. Kapacita omezena! Cena: 180 Kč.

21. BŘEZNA, 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).
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V sokolovně se chystá 
jarní a letní bazar
V sobotu 24. března od 9 do 12 hod 
v sokolovně v Mnichově Hradišti pro-
běhne bazar jarních a letních věcí. 
Zájemci zde budou moci nakoupit 
oblečení pro děti i dospělé, boty, 
hračky, jízdní kola, odrážedla, ko-
čárky, knížky, těhotenské oblečení  
a další zboží. 

Na bazaru budou mít svůj stá-
nek i Dobrotety, dobrovolnice, které 
už pravidelní účastníci bazarů mo-

hou znát. Koupí jejich výrobků při-
spějete na dobrou věc. 

Pokud budete mít vy sami zá-
jem o prodej, tak prosím pište na 
e-mail bazarmh@seznam.cz nebo 
volejte na 737 944 015. Stoly a židle 
budou k dispozici. 

Přijďte dobře a levně nakoupit. 
Těšíme se na Vás.

Jiřina Bartoňová

Na osmdesát posluchačů z řad nejen 
našich spoluobčanů, ale i z širokého 
okolí se v podvečer 7. února v prosto-
rách mnichovohradišťského Volno-
časového centra vydalo na společ-
nou cestu za přírodními i kulturními 
památkami krajiny pod Ještědem  
s RNDr. Dominikem Rubášem, geo-
logem Geoparku Ralsko a učitelem 
Základní školy Kobyly, a to v rámci 
představení jeho nové knihy Přírod-
ní klenoty Podještědí – obrazového 
průvodce kraje s bohatou geologic-
kou a geomorfologickou pestrostí, 
domovem chráněných rostlin a ži-
vočichů.

Prostřednictvím fotografií, pře-
vážně pořízených samotným auto-
rem (celkově jich v knize napočítá-
me na 800), jsme se mimo jiné prošli 
pod mnichovohradišťskými skalními 
sruby nad řekou Jizerou, rozhlédli 
se z čedičového suku třetihorní sop-
ky Káčov, stanuli pod Čertovou zdí  
u Českého Dubu, prozkoumali ne-
jednu jeskyni, napili se ze studánek, 
ke kterým si autor nechal vypracovat 
i mikrobiologické a chemické rozbo-
ry a kterým se podrobněji věnoval 
již ve své předchozí knize Prameny  
a studánky v Podještědí. Dále jsme 
se pokochali výhledy z četných vy-
hlídek a celkově načerpali inspiraci  
k putovaní po tomto koutu naší vlasti.

Geolog Dominik Rubáš a jeho kniha 
věnovaná krajině pod Ještědem zaplnili sál

Kniha je celkově rozdělena do sedmi 
hlavních kapitol, každá z nich pojed-
nává o určité, svým způsobem spe-
cifické oblasti v Podještědí, a hned 
první se věnuje oblasti mezi naším 
městem a Sychrovem u Turnova.
Odborný text, který je ale přístupný 
i běžnému čtenáři, je dále doplněn 
o kresby, básně či pověsti, v nepo-
slední řadě pak je kniha vzpomínkou 
na autorovo aktivní putování krajinou 
blízkou jeho srdci v doprovodu jeho 
věrného psího přítele, jemuž svou 
knihu i věnoval. 

Dominik Rubáš, který je absol-
ventem mnichovohradišťského gym-
názia, posluchače svým projevem  
a svými znalostmi velmi zaujal, od-
měnou mu byl dlouhotrvající potlesk. 

Řada účastníků si poté představova-
nou knihu, jejíž vznik město Mnicho-
vo Hradiště finančně podpořilo, za-
koupila a mnozí z těch, kteří už knihu 
vlastnili, si přišli pro autorův podpis. 

Jménem všech účastníků pod-

večera Dominiku Rubášovi děku-
jeme za velmi příjemný a poučný 
podvečer.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

INZERCE

Studánka pod Káčovem
Mnichovohradišťské studánky vzal 
čas. Včetně té, která bývala cí-
lem vycházek na Horku. Musíme 
se smířit s tím, že v okolí našeho 
města žádnou nemáme? Naštěstí 
ne. A to díky Dominiku Rubášovi, 
autorovi knihy Přírodní krásy Pod-
ještědí. Píše v ní: „Necelý kilometr 
jihozápadně od vrchu Káčov vyvě-
rá v rokli slabý pramen (50°33´00“, 
14°58´21“). V minulosti zde pravdě-
podobně stávala zděná studánka, 

jejíž rozbořené trosky dnes leží pod 
pramenem.“

Povstane studánka z oněch 
trosek? Najdou se pamětníci, kteří 
znají její původní podobu? Stane se 
další turistickou zajímavostí na trase 
ke Káčovu vedoucí naučné stezky?  
My všichni, kteří zprávu o její exis-
tenci uvítali, společně doufejme, že 
ano. 

Daniela Břoušková

Nádherný podvečer 
v hoškovické Hasičárně
Mnichovohradišťsko a okolí objek-
tivem Karla Hubače – promítání 
fotografií a videí, to byl název akce, 
kterou uspořádal v pátek 16. února 
osadní výbor Hoškovice. V nově 
opravené Hasičárně se sešlo více 
než 50 lidí, kromě místních dorazili 
někteří i z Mnichova Hradiště. A ur-
čitě nelitovali! 

Všichni přítomní byli okouzleni 
poetickými záběry Drábských svět-
niček, Mužského, Valečova, Kosti, 
rybníků, potoků či luk v různých 

ročních i denních dobách. Všechny 
fotografie své nebo svého kolegy 
Petra Kotka Karel Hubač doprovodil 
zasvěceným komentářem o fotogra-
fovaném místě či okolnostech zá-
běru. Hodinová prezentace uběhla 
velmi rychle, a tak se přítomní shodli 
na tom, že by rádi brzy zhlédli po-
kračování. Členové osadního výboru 
doporučují podobnou akcii  svým 
kolegům v jiných vesnicích!

Jana Dumková

Městské muzeum pátrá
po bojovnících za svobodu
Milí čtenáři, městské muzeum ve 
spolupráci s ing. Vratislavem Šver-
mou z Veselé už delší dobu shroma-
žďuje informace o obyvatelích Mni-
chova Hradiště a okolí, kteří bojovali 
na frontách 2. světové války. Zatím 
se podařilo nalézt příbuzné čtyř vo-
jáků – Karla Otty, Josefa Kočího, 
Aloise Juřice a Františka Kysely.

V městské kronice jsme však 
objevili následující zápis: „V podzim-
ní den ráno 17. září 1942 bylo město 
rozrušeno zprávou, že byli zatknuti 
příbuzní těch, kdož odešli za hrani-
ce, a odvezeni do tábora v Svatobo-
řicích. Zatčeni byli Marie Jiráčková, 
učitelka, Anna Ottová, Alois Juřic, 
jeho manželka a dcera, A. Tondrová 
a Marie Malínská.“

Prosíme všechny, kdo mají ja-
kékoliv informace o Marii Jiráčkové 
a A. Tondrové, případně o jejich 
vazbách na osoby, které odešly  
v době protektorátu za hranice, aby 

se ozvali pracovníkům muzea na 
čísle 326 771 001 nebo elektronic-
kou poštou na muzeum@mnhradis-
te.cz.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

INZERCE

V březnu a dubnu proběhne  
v Mnichově Hradišti pravidelné 
čištění místních komunikací, je-
hož první etapa je naplánovaná 
na 21. březen (podrobný har-
monogram, který napovídá, kdy 
přijdou na řadu konkrétní ulice, je 
opět k dispozici na webu města 
mezi zprávami z odboru investic 
a komunálního hospodářství). 
Jako první přijdou na řadu na-
příklad ulice Víta Nejedlého, Zá-
mecká, Palackého, 1. máje nebo 
Masarykovo náměstí.

Prosíme řidiče, aby respek-
tovali dočasné omezení parková-
ní dle dopravního značení. V pří-
padě jeho nerespektování bude 
stejně jako při minulých čištěních 
využito odtahu vozidel. Náklady 
na manipulaci s vozidlem budou 
následně bezohledným řidičům 
vyměřeny k úhradě. (red)

Začíná jarní očista

S osudy Karla Stanislava Otty, který 
bojoval u Tobruku i v řadách RAF, se 
už čtenáři Kamelotu mohli seznámit.
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ
František Dámec a Jan Dámec – mnichovohradišťští stavitelé

Podívali jste se někdy v Mnichově 
Hradišti na reprezentativní budovy, 
v nichž sídlí různé místní instituce, 
a zamysleli se nad tím, kdo je posta-
vil? Ve většině případů by byla stej-
ná odpověď – stavební firma Dámec. 
Od 80. let 19. století do poloviny 20. 
století, tedy více než 60 let, asi nej-
významnější mnichovohradišťská 
stavební firma. 

Dnes už bychom nositele jména 
Dámec v Mnichově Hradišti stěží 
hledali. Potomci rodiny žijí v Praze 
i v nedalekém Turnově. Na mnicho-
vohradišťském hřbitově najdeme vý-
pravný rodinný hrob a v městském 
muzeu archivní fond Dámcovi. Za 
poskytnuté materiály děkuje muze-
um paní RNDr. Dušaně Kafkové, 
rozené Dámcové. Následující text 
vychází z rodinných pamětí, které 
sepsal její dědeček Jan Dámec, na-
rozený v roce 1897.

Podle rodinné tradice přišli 
předkové rodu do Čech z Francie. 
Pocházeli z města Metty, proto byli 
jmenováni De Mettz, což bylo poz-
ději počeštěno na Demetzovi a po-
sléze Dámcovi. V gruntovní knize 
mnichovohradišťské je v roce 1791 
zmiňován cvokař Ondřej Dametz  
a jeho manželka Kateřina v souvis-
losti s koupí domku pod kostelem sv. 
Jakuba v dnešní ulici 1. máje. Po-
kračovatelem rodu byl syn Antonín, 
švec. Jemu se v roce 1832 narodil 
syn Heřman, který se nejprve vyučil 
řezníkem, ale později převzal po otci 
řemeslo obuvnické. Do povědomí 
hradišťských občanů se zapsal jako 
aktivní člen ochotnického divadel-
ního spolku, kde vykonával i funkci 
knihovníka. 

Heřmanu Dámcovi a jeho ženě 
Kateřině se 20. února 1857 narodil 
syn František. Po absolvování obec-
né školy v Mnichově Hradišti studo-
val na mladoboleslavské reálce. Po 
jejím zakončení v roce 1873 nastou-
pil nejprve jako zednický pomocník 
do Vrchlabí a začal zde navštěvovat 
stavitelské kurzy. Pracoval pro firmu 
Bujatti, jejíž továrna byla také v Haš-
kově u Mnichova Hradiště a na jejíž 
výstavbě se v roce1874 podílel. Od 
majitelů poté dostal nabídku praco-
vat v jejich podniku ve Vídni, bylo 
mu umožněno zde i studovat. Podle 
jeho vlastních vzpomínek si po dobu 
studií přivydělával doučováním,  
a protože byl dobrý houslista,  
i hraním v kavárnách. Když se chtěl 
podívat domů, šel z Vídně do Hradi-
ště pěšky. V roce 1886 vykonal na 
místodržitelství ve Vídni stavitelské 
zkoušky a začal pracovat jako samo-
statný stavbyvedoucí pro firmu Bu-
jatti v Haškově. Získal stavitelskou 
živnost a o rok později byl jmenován 
soudním znalcem okresního soudu 
v Mnichově Hradišti.

V roce 1889 se František Dá-
mec oženil s Johannou Matesovou, 
jejíž otec byl známým hostinským.  
V manželství se narodila v roce 
1890 dcera Ludmila a v roce 1897 
syn Jan. Rodina bydlela v činžovním 
domě čp. 35 na rohu náměstí a Pa-
lackého ulice, jejž František Dámec 
postavil na místě starého domu, kte-
rý předtím koupil a zboural.

V 90. letech postavila Dámco-
va firma ve městě řadu rodinných 
domů, ale také radnici, rozhlednu, 
školy na náměstí i v dnešní Sokolov-
ské ulici, Okresní dům (dnes budova 
polikliniky), stavěla v Kompertově 
továrně na obuv (pozdější chemické 
čistírně), v továrnách Bujatti, pra-
covala na valdštejnských dvorech, 
v cukrovaru, v pivovaru Klášter, na 
zámku, na všech valdštejnských 
myslivnách a kostelech. Její majitel 
koupil také pozemky před cukrova-
rem, kde zřídil pilu a výrobnu ce-

mentového zboží.
František Dámec byl jednou  

z vůdčích osobností mnichovohra-
dišťského  veřejného života. Účast-
nil se práce v různých spolcích, byl 
členem Sokola, Čtenářské besedy, 
hrál ochotnické divadlo, pracoval  
v Ústřední matici školské, byl před-
sedou spolku turistů, angažoval se 
v okrašlovacím spolku a ve spolku 
pro vybudování plovárny v Poříčí  
u železného mostu.

V roce 1903 byla Františku Dám-
covi zadána stavba okresního cho-
robince v Turnovské ulici. Při její rea-
lizaci se dostal i vzhledem k různým 
politickým intrikám do finančních 
problémů a dům na náměstí musel 
prodat. Později  zakoupil pozemek  
u nádraží a postavil tam rodinný dům 
čp. 519. Bydlel v přízemí, kde měl i 
stavební kancelář. Patro obývala 
jeho dcera Ludmila provdaná za ber-
ního úředníka Františka Rejzka, jenž 
se po sňatku stal vedoucím rodinné 
pily. V době první světové války byla 
stavební činnost utlumena, také po 
vzniku republiky se firma zabývala 
spíše jen opravami domů. Převzala 
ale  stavby a údržbu mostů a kaná-

lů na celém mnichovohradišťském 
okrese. František Dámec se dál 
účastnil veřejného života, stál v čele 
ochotnického souboru Tyl, v jehož 
inscenacích hráli i ostatní členové 
rodiny. 10. května 1925 ještě režíro-
val hru Gabriely Preissové Její pas-
torkyňa, ale 20. září 1925 ve věku 68 
let zemřel.

Rodinný podnik už v té době 
vedl Jan Dámec. Jak už bylo zmí-
něno výše, narodil se v roce 1897. 
Měšťanskou školu absolvoval  
v Praze a v roce 1911 zde nastoupil 
na stavební obor školy průmyslové. 
Po absolvování 1. ročníku začal na 
otcovo přání pracovat o prázdninách 
a ve volném čase jako zednický 
učeň a vyučil se zedníkem. Při stu-
diu si vydělával také jako pomocný 
stavbyvedoucí. Maturitní zkoušku 
složil v roce 1916 s vyznamenáním.  
V roce 1917 však musel nastoupit 
do armády. Byl přidělen ke staveb-
nímu oddílu v Kečkemétu, odkud  
dezertoval, ale byl zatčen a poslán 
na frontu do Itálie. Po skončení války 
se přihlásil k vysokoškolskému stu-
diu techniky v Praze jako mimořádný 
posluchač, odstěhoval se do Prahy 

a pracoval jako stavitelský asistent 
u několika stavebních firem. Podí-
lel se například i na stavbě budovy 
Legiobanky Na Poříčí (dnes palác 
Archa) stavěné podle projektu archi-
tekta Gočára, na realizaci vodojemu 
na Letné či zdymadel na Vltavě. 20. 
června 1923 složil s vyznamenáním 
stavitelské zkoušky a převzal stav-
bu železničního mostu ve Vojanech  
v Podkarpatské Rusi.

2. února 1924 se oženil a An-
nou Špůrovou z Hořic v Podkrko-
noší, přestěhoval se do rodinné vily  
v Mnichově Hradišti a převzal otcův 
podnik. 1. ledna 1925 vytvořili se 
švagrem obchodní společnost „pod-
nikatelství staveb pozemních, beto-
nových a silničních Dámec a Rejzek, 
parní pila, zpracování dřevěných vý-
robků, prodej stavebních hmot, uhlí 
a dříví v Mnichově Hradišti.“ 

I přes rozrůstající se konkurenci 
stavebních firem se podnik úspěšně 
rozvíjel. Firma prováděla stavební 
práce v pivovaru Klášter, v cukro-
varu a na panských dvorech firmy 
Schöller, postavila železobetonový 
most přes Jizeru v Mohelnici, dům 
pro řezníka Karla Ottu na rohu ná-

městí i dům čp. 6 pro klenotníka 
Vratislava Seelicha. Stavěla v Kom-
pertově továrně na obuv, pracovala  
i v Mladé Boleslavi na stavbě výstav-
ních pavilonů pro pivovar Klášter  
a další firmy. Podnik byl rozšířen  
o živnost cementářskou a výrobu 
xylolitových podlah.

Jan Dámec, stejně jako jeho 
otec, byl aktivní ve spolkovém životě 
ve městě. Vstoupil do 22 spolků, byl 
členem Sokola, místopředsedou klu-
bu turistů, předsedou okrašlovacího 
spolku, členem veslařsko-plavecké-
ho klubu, sportovního klubu, anga-
žoval se v místním odboru Národní 
jednoty severočeské, byl členem 
představenstva pensionátu Příhra-
zy, výboru ochotnického spolku Tyl, 
obce baráčníků a v neposlední řadě 
členem obecního zastupitelstva  
a městské rady. Kromě toho se an-
gažoval v národně demokratické 
straně, psal do tisku a pracoval ve 
Společenstvu stavitelů.

V Dámcově rodině vyrůstali dva 
synové, František se narodil v roce 
1925, Jan v roce 1928.

Na přelomu 20. a 30. let firma 
postavila několik domů na Vrchlic-

kého návrší,  budovu Okresní hos-
podářské záložny (dnes Komerční 
banka), stavebně upravila budovy 
bývalé Glancovy továrny pro nově 
založenou tiskárnu látek továrníka 
Blocha (pozdější Severka). V době 
hospodářské krize na počátku 30. 
let se i v Dámcově firmě objevily 
problémy, nastaly také neshody 
Jana Dámce se švagrem Rejzkem. 
V roce 1935 došlo k rozdělení podni-
ku, Rejzek si ponechal pilu a obchod  
s uhlím, Dámec živnost stavitelskou, 
cementářskou a prodej stavebních 
hmot, převzal finanční závazky sta-
rého podniku, s nimi i dluh 50 000 
Kč. Odstěhoval se z rodinné vily  
a pronajal si dům čp. 252 v Turnov-
ské ulici, kde zřídil kancelář i byt. Zá-
roveň celý dům zrekonstruoval.

Na konci 30. let koupil pozemek 
v sousedství pily u železniční tra-
tě, kde chtěl  postavit rodinný dům  
a sídlo podniku. Koupil také pozem-
ky na protější straně Boleslavské uli-
ce a postavil zde několik rodinných 
domů. Začal také stavět budovu 
Okresní požární pojišťovny na rohu 
Jiráskovy a tehdejší Heroldovy ulice 
(dnes ulice Ivana Olbrachta), kde 
byla později umístěna pošta.

Do plánů prosperující firmy 
však zasáhla zhoršující se meziná-
rodní situace. Jan Dámec se jako 
důstojník v záloze účastnil květnové  
i zářijové mobilizace v roce 1938. Po 
okupaci se zapojil do protinacistické-
ho odboje.  Společně s velitelem po-
sádky v Haškově, podplukovníkem 
Kolenatým, legionářem Glancem, 
farářem Pušmanem a několika dal-
šími muži utvořili odbojovou skupinu, 
napojenou na mladoboleslavskou 
část organizace Obrana národa. Je-
jich činnost však byla koncem roku 
1940 prozrazena, všichni členové 
byli zatčeni gestapem, odvezeni do 
Terezína, později vyslýcháni v Praze 
na Pankráci i v Petschkově paláci. 
Pro nedostatek důkazů byli zhruba 
po půl roce od zatčení propuštěni, 
ale nadále sledováni gestapem. Jan 
Dámec se po propuštění vzdal veřej-
né činnosti, staral se však o rodinu 
svého přítele Kolenatého, který byl 
v době heydrichiády znovu zatčen  
a zastřelen. Na sklonku války dosta-
la  Dámcova firma práci v Hyblerově 
továrně ve Svijanech, zde se jim 
podařilo zaměstnat více než 30 lidí 
a zachránit je tak před nasazením 
v Říši. Zároveň navázal Jan Dá-
mec styk s partyzánskou skupinou 
majora Volka. Městský kronikář za-
znamenal, že 4. května 1945 Jan 
Dámec spolu s nadporučíkem Jenč-
kem vyvěsili jako první v Mnichově 
Hradišti československý prapor. 

Po osvobození pokračoval Jan 
Dámec ve své veřejné angažova-
nosti. Vstoupil do strany lidové, byl 
aktivním členem spolku mnichovo-
hradišťských rodáků v Praze, vě-
noval se ochotnickému divadlu, jak 
velela rodinná tradice. Ve spolku Tyl, 
jehož jednatelem byl do roku 1948, 
hrál i režíroval, hrála i jeho manžel-
ka, oba synové, sestra i teta Anežka 
Prousková.  

Po stránce profesní měl Jan 
Dámec další plány. V roce 1947 se 
plánovala stavba školy na Vrchlic-
kého návrší. Všichni místní stavitelé 
(Dámec, Šulc, Honc, Kameník) se 
spojili, utvořili konsorcium a chtěli 
školní budovu stavět společně. Změ-
ny, které přinesla nová politická situ-
ace po únoru 1948, však znamenaly 
konec prosperující stavební firmy  
a rodině Dámcově přinesly problémy 
a pronásledování. Jan Dámec ze-
mřel 19. října 1976.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

František Dámec, stavitel, jehož firma proměnila tvář města i jeho okolí. Jan Dámec, Františkův syn, navázal na otcovo podnikání i veřejné aktivity.

Budova chorobince v Turnovské ulici vybudovaná Františkem Dámcem. František Dámec v 90. letech 19. století vystavěl také školu v Sokolovské.

Také radniční budova je dílem firmy Františka Dámce. Okresní hospodářská záložna a okresní dům, práce členů rodiny Dámců.



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

Pro inzerenty

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 3/2018, náklad 3500 ks, vychází 2. března 2018
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

FARMA PTÝROV

ubytování

jízda na koni

restaurace

jedinečný volnočasový areál na okraji Českého ráje

www.farmaptyrov.cz | www.koneptyrov.cz

užívejte si společně rodinné chvíle na veNkově
v jedinečné atmosféře farmy ptýrov

zažĳte krásný pohled na svět z koňského hřbetu
v jakémkoli věku

Poškádlete Vaše chuťové pohárky jídly připravenými
z čerstvých regionálních surovin

dvoulůžkové pokoje
apartmány
zázemí pro turistiku
stanování / kempování

svezení dětí i dospělých
jezdecká škola
hiporehabilitační pobyty
ustájení koní

nekuřácká restaurace
dětský koutek
venkovní letní terasa
kvalitní kuchyně

u m n i c h o v a h r a d i š t ě

sauna půjčovna kol dětské hřiště
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R E PR E Z E N TAČ N Í

PLES M N I C H O VO
H R A D I Š T ĚMĚSTA

Město Mnichovo Hradiště a Klub 
Mnichovo Hradiště děkuje všem 
partnerům a pořadatelům za podpo-
ru a organizaci XI. reprezentačního 
plesu, který se uskutečnil 3. února v 
sále ZŠ Studentská.

Konkrétně bychom chtěli po-
děkovat těmto sponzorům hlavních 
cen: AUTOSTYL Jiří Kracík, BAART, 
Comfeel, COMPAG Mladá Boleslav, 
COOP Mnichovo Hradiště, ELTRO 
ŠŤASTNÝ, EMH Stavební CZ Martin 
Hajzler, ITBUSINESS, JWL Jewelle-
ry, Karosář.cz (Hoškovice), Kinský 
dal Borgo, Nábytek Honza, Pohřeb-
ní služba Petr Šimek, PRESS-HA-
MMER, PROF SVAR, Showcars, 
TĚŽEX – Luboš Dvořáček, Saturn 
služby, Stavotrans, Truhlářství Lang 
a Truhlářství Tuček. A naše díky pat-
ří rovněž několika desítkám sponzo-
rů dalších cen, jejichž úplný seznam 
naleznete ve videu z plesu, které je 
touto dobou zveřejněné na strán-

kách města i městském facebooku. 
Starosta města také děkuje všem 
pořadatelům a dobrovolníkům za 
bezproblémovou organizaci, všem 
účinkujícím a v neposlední řadě 
řediteli ZŠ Studentská Vladimíru 
Čermákovi, který umožnil uspořádat 
ples v prostorách školy.

Redakce

Díky vám všem!

...dokončení ze strany 5
Více informací o možnosti členství v klubu se dozvíte od Markéty Tomášové (hin-

gina@seznam.cz, 732 680 514) či od Ondřeje Šindeláře (ondrejuv@gmail.com, 720 
070 039). V každém případě vězte, že první akce nově vzniklého spolku proběhnou  
o víkendu 7. a 8. dubna. V sobotu se zapojíme do akce Ukliďme Česko a v neděli vyra-
zíme na první společný výlet na zříceninu renesančního zámku Zásadka. Podrobnosti 
se dozvíte s přibližujícím se datem akcí. 

Děkujeme těm, kteří se zúčastnili první společné schůzky (či projevili svůj zájem 
telefonicky či písemně) a přesvědčili nás o smyslu této aktivity. Věříme, že povědomí  
o existenci KČT v Mnichově Hradišti se rychle rozšíří, že nám budou přibývat ušlapané 
kilometry a že budeme společně poznávat krásy a tajuplná zákoutí blízkého i vzdále-
nějšího okolí Mnichova Hradiště.

Markéta Tomášová, 
Klub českých turistů Mnichovo Hradiště

Klub českých turistů
naváže na slavnou historii...


