
PSYCHOLOG
Rodák z Mnichova Hradiš-
tě, uhlazený pedagog, kli-
nický psycholog i nadšený 
mineralog. To všechno byl 
Stanislav Langer.

str. 11

CISTERNA
Hasiči z JPO Mnichovo 
Hradiště budou již brzy 
jezdit k zásahům ve zbrusu 
nové cisterně, která nahra-
dí tu z roku 1989.
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ZÁPISY
Zatímco předškoláci zamí-
ří se svými rodiči do školy 
poprvé 4. dubna, děti, které 
se chystají teprve do škol-
ky, čeká zápis v květnu.
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Celý svět u Vás doma!

Ještě rychlejší internet
Široká nabídka TV programů
Volání Vás začne bavit

INZERCE

Nově vydané pohledy v infocentru
Městské informační centrum připravilo na novou turistickou sezónu deset druhů nových pohledů 
z Mnichova Hradiště a okolí. Zájemci z řad turistů, ale i místních obyvatel, se mohou těšit na nové 
krásné pohledy, například na mnichovohradišťský zámek, zříceninu hradu Valečov, zříceninu hra-
du Zásadka, historické centrum města, hrad Kost, rozhlednu Čížovku nebo kostelík v Mohelnici 
nad Jizerou. Všechny nové pohledy si můžete prohlédnout a samozřejmě i koupit za 7 Kč u nás 
v infocentru, případně si je můžete prohlédnout na Facebooku infocentra (www.facebook.com/
infocentrumMH).     Tomáš Hejdrych, Infocentrum Mnichovo Hradiště

Stavba začala! Děti by měl nový pavilon 
školky přivítat ještě letos na podzim

tri kilometry
po rovine

 Vážení a milí Hradišťáci,
možná jste již zaznamenali, že naše město definitivně procitlo ze 

zimního spánku. Pohyb, který je vidět na řadě míst po celém městě, to 
potvrzuje. Vedle zahájení stavby nového pavilonu mateřské školy, pokračo-
vání prací na atletickém areálu u 2. základní školy či na vchodu do divadla  
a obřadní síně začaly také opravy chodníků naplánované v minulém roce. 
Práce začaly či začínají v ulicích Na Výsluní, v Polní a Na Průhonu v ji-
hozápadní části města, kde rekonstrukce navazuje na již vloni opravené 
povrchy v Sadové a Průběžné ulici. Od počátku března se dělníci zabydleli 
také v Máchově ulici a ulicích S. K. Neumanna a Studentské, kde vymě-
ňují inženýrské sítě. Jakmile budou hotovi, město opraví tamní chodníky 
i komunikace. V této části města by mělo být hotovo v červenci. V březnu 
již proběhly opravy chodníku v ulici Družstevní. Dále soutěžíme realizátora 
oprav ulice 5. května a Jana Švermy, připravujeme práce na Přestavlcké... 
Inu, není toho málo. Všechny tyto investice jsou součástí koncepce, na kte-
ré se svými připomínkami podíleli mnozí z Vás. 

V některém z minulých vydání Kamelotu jsem avizoval, že bychom le-
tos rádi opravili více než tři kilometry chodníků. Tomu rozhodně hodláme 
dostát. Rádi bychom však ve spolupráci se stavebním odborem šli ještě 
dál. V Mnichově Hradišti máme celkem 45 kilometrů chodníků, z nichž celá 
řada si nutně žádá naši pozornost. Jednoduchým počítáním se dostáváme 
k tomu, že pokud bychom v příštích 15 letech dokázali do chodníků a míst-
ních komunikací „nasypat“ letošních 14 milionů (z toho 10 milionů činí do-
tace), dostali bychom se do stavu, kdy by městskou kasu zatěžovaly již jen 
drobné lokální opravy. Více o tomto tématu se dočtete v článku na straně tři. 

Rozumím všem z Vás, které aktuální objem stavebních úprav a vysoká 
rozpracovanost v ulicích města netěší. Jistě, nejde o komfortní situaci. Vý-
sledky nám však budou odměnou za trpělivost! A pokud se před stavebním 
ruchem skutečně potřebujete schovat, doporučuji se zaměřit na oslavy 100 
let republiky v našem městě a vyrazit na novou výstavu historických veloci-
pedů v muzeu nebo akci k výročí 60 let ZUŠ v našem městě.

Přeji Vám příjemný začátek jara.
Ondřej Lochman, starosta města

DOBROVOLNICTVÍ MLADÉHO SKAUTA SI VŠIMLI I ZA HRANICEMI MĚSTA

Letitou a nezištnou pomoc skauta Matěje Křepelky jeho kamarádovi Honzovi ocenilo před několika měsíci město Mnichovo Hradiště udělením ceny města 
pro mládež. Na konci února jej však titulem Mladý hrdina ověnčila také Česká pojišťovna. A z pozornosti měl radost celý 1. skautský oddíl MH.      ...7

Bagry se pustily v Jaselské ulici do 
práce a v druhé polovině března 
začaly hloubit základy pro nový pa-
vilon, který rozšíří kapacitu zdejší 
mateřské školy o 26 míst. A to prav-
děpodobně již letos.

V projektu, jehož realizace 
odstartovala již vloni modernizací 
školní kuchyně, pokračuje firma 
Kasten. Původně se předpokládalo, 

že by pavilon mohl vzniknout taktéž 
již v roce 2017, kvůli procesním ná-
ležitostem (investice je realizována 
s pomocí dotačních peněz z IROP, 
město díky ní z celkových 16 milionů 
korun hradí pouze 1,4 milionu!) bylo 
město nuceno realizaci odložit.

„Naposledy vznikl v Mnichově 
Hradišti nový zděný objekt určený 
pro potřeby škol či školek v období 

první republiky. Také od posled-
ní výstavby montovaného objektu 
mateřské školy nás dělí již přes 35 
let,“ poznamenává starosta Ondřej 
Lochman. Není tedy divu, že rodiče 
malých dětí po podobném rozšíření 
volali léta. Dočkat by se měli v ideál-
ním případě 1. září, na kdy je otevře-
ní nové třídy přeběžně naplánováno, 
pokud bude průběh stavby ideální.
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Díky spolku MH2net mohou zá-
jemci sledovat stavbu online, rovněž 
z ní vznikne časosběrný dokument. 
Podobně hodlá MH2net zaznamenat 
také stavbu školního hřiště u náměs-
tí a v budoucnu i komunitního centra 
v Mírové ulici, za což mu radnice 
děkuje.

Redakce
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Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 23. dubna 
2018. V sále Klubu na Masarykově náměstí začne 
zasedání jako tradičně v 17 hodin. Program, pro-
jednávaná témata i materiály pro jednání budou  
v dostatečném předstihu dostupné na webu měs-
ta v sekci Zastupitelstvo. Jednání zastupitelstva je 
veřejné a hosté z řad veřejnosti jsou vřele vítáni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

INZERCE

Ukliďme Česko: s odpadky opět zatočí dobrovolníci
7. dubna proběhne další ročník celo-
státní akce Ukliďme Česko. 

Stejně jako v minulých letech se 
zapojí i naše město a místní části. 
Zatím plánujeme vyčištění prostor 
kolem nádraží a Dolců, úklid míst-
ních částí si naplánují jednotlivé 
osadní výbory. Uvítáme návrhy na 
případná další místa vhodná k úkli-
du, samozřejmě se musí jednat o 
pozemky města. Kontaktní osobou 
je Dana Stránská, Odbor investic 
a komunálního hospodářství, tele-
fon 725 895 420, dobrovolníci se 

mohou zaregistrovat na stránkách 
akce http://www.uklidmecesko.cz/
event/16943. Registrace není povin-
ná, stačí se rozhodnout a v sobotu 
ráno přijít na jedno z plánovaných 
míst.  

V době uzávěrky Kamelotu ještě 
nebyla místa úklidu  dořešena, takže 
aktuální informace najdete na strán-
kách akce, dále  na stránkách města 
a na Facebooku.

Dana Stránská, odbor investic 
a komunálního hospodářství MÚ

ČERNÉ SKLÁDKY
S příchodem jara začaly velké úklidy domácností, což se zároveň proje-
vilo větším nepořádkem ve městě  i jeho okolí. K tomu, aby se objevily 
hned dvě černé skládky, jedna ve Veselé za hřbitovem, druhá u místní 
části Sychrov, stačil v březnu jediný týden. V obou případech se jednalo o 
nábytek, který by bylo možné zdarma odložit ve sběrném dvoře. 

Na odklízení černých skládek doplácejí všichni občané, protože pe-
níze na jejich likvidaci jdou z rozpočtu města z kapitoly odpadového hos-
podářství, a ovlivňují tak výši ročního poplatku za odpady.
V případě, že budete svědky nedovoleného odkládání odpadu, volejte 
ihned městskou policii.

Starou cisternu 
vymění za novou
CASka, tedy cisternová automobilo-
vá stříkačka, je pro hasiče něco jako 
druhá základna na kolech. Vyjíždí 
nejen k požárům, ale také k ostat-
ním mimořádným událostem, může 
být využita například při nouzovém 
zásobování lokality užitkovou vodou 
v době extrémního sucha a zároveň 
je pojízdným skladem hasičského 
vybavení, které by se při zásahu 
mohlo dostat ke slovu. Není tedy 
divu, že z vozového parku každé 
hasičské jednotky je právě CAS tím 
nejvytíženějším vozidlem.

Mnichovohradišťská jednotka 
požární ochrany (JPO) v současnos-
ti využívá starší cisternu, rok výroby 
1989, která vyžaduje stále více péče 
a stále častější odstraňování závad. 
Ta však již brzy poputuje do důcho-

du. Město ve spolupráci s jednotkou 
Sboru dobrovolných hasičů Mnicho-
vo Hradiště totiž podalo v listopadu 
loňského roku žádost o dotaci na 
pořízení nové cisternové automobi-
lové stříkačky, která uspěla. Z cel-
kových pořizovacích nákladů ve výši 
7,5 milionu korun dotace pokryje 95 
procent, město tak značné omlazení 
vozového parku hasičů přijde na 375 
tisíc korun.

V Mnichově Hradišti funguje jed-
nak profesionální útvarová jednotka 
Hasičského záchranného sboru ČR 
spadající pod boleslavský územní 
odbor, vedle ní také JPO Mnichovo 
Hradiště, která bude právě vybavena 
novou cisternou.

Redakce

Poděkování za MDŽ
Tradičně jsme v Domově Modrý 
kámen slavili 8. března Mezinárod-
ní den žen. Zástupkyně ředitelky 
Iveta Čermáková spolu se sociální 
pracovnicí Kateřinou Svobodovou  
a vedoucí sestrou Ivanou Hanu-
šovou popřály všem klientkám  
a předaly jim, jak je zvykem, kara-
fiát. Letos poprvé však přišli klient-
kám i zaměstnankyním popřát také 
zástupci města Mnichovo Hradiště, 

starosta Ondřej Lochman spolu  
s místostarostou Jiřím Bínou a Ale-
šem Rychlým. Pan starosta milými 
slovy a krásnou růží ocenil obětavou 
a náročnou práci našich zaměstnan-
kyň. Stejným dárkem potěšil i všech-
ny klientky domova. Vážíme si toho 
a moc děkujeme.

Marie Smutná,
Domov Modrý kámen 

Krajného klavírní recitál
Už 19. dubna v 19 hodin se klavír-
ním recitálem skutečné kapacity, só-
listy Pražského komorního orchestru 
a České filharmonie Borise Krajné-
ho, rozloučíme se 46. sezónou Kru-
hu přátel hudby. Ten vystupoval  
v takových síních, jako je Carnegie 
Hall, Kennedy Center nebo National 
Gallery ve Washingtonu, londýn-

ská Wigmore Hall, Čajkovského sál  
v Moskvě a v mnoha dalších.

Do Mnichova Hradiště přijíždí 
tento náš nejpřednější klavírista 
zahrát romanticky laděný klavírní 
koncert.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Trosečník Robinson
Než se venku konečně oteplí a děti 
si vyběhnou hrát ven, připravilo diva-
dlo na sobotu 7. dubna od 15 hodin 
poslední pohádku sezóny. Tentokrát 
se ponoříme do příběhu inspiro-
vaného knihou Daniela Defoa Ro-
binson Crusoe. Čeká nás pohádka  
o dětské duši v každém z nás, o síle 
představivosti, příběh o umění přežít 
v divoké přírodě, o střetu odlišných 

kultur, o přátelství a o tom, že se 
člověk nemá do dobrodružství vrhat 
nepřipravený, ale musí se nejdříve 
mnohé naučit, aby si dokázal poradit 
v nečekaných situacích. 

Představení je interaktivní a je 
vhodné pro děti od 3 let.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Mezinárodní den tance
Zveme vás na první ročník Meziná-
rodního dne tance v Mnichově Hra-
dišti, který se koná 29. dubna od 10 
hodin (místo konání zatím vybíráme, 
bude uvedeno v kulturním kalendáři 
města na webu a na plakátech). 

Tento den je jako Mezinárodní 
den tance oslavován po celém světe 
od roku 1982. Česká republika se 
připojila poprvé v roce 2010 a roz-
tančí se na mnoha místech i letos. 

Buďte u toho! 
Oslava MDT v Mnichově Hradi-

šti proběhne formou volných taneč-
ních hodin, dílniček či workshopů 
různých tanečních stylů, s různými 
lektory a pro širokou dospěláckou  
a dětskou veřejnost. 

Informace na e-mailu roztance-
nehradiste@seznam.cz. 

Lucie Podařilová

Přijďte na posezení s básníkem Josefem 
Jindrou a na křest jeho nové sbírky
Spolek rodáků a přátel Mnichova 
Hradiště a okolí připravil na poslední 
dubnový čtvrtek posezení se sobo-
teckým básníkem Josefem Jindrou. 
Představíme – a symbolicky zde 
pokřtíme jeho novou básnickou sbír-
ku,nazvanou Kudy kam. 

Ke své sbírce sám autor v úvodu 
říká: „Verše bývají všelijaké, s rýmy  
i bez rýmů, veselé i smutné, o lásce  
i o rozchodu, oslavné i hanobící, mla-
distvé i stařecké, smyslné i pruderní, 
starobylé i konjunkturální, bývají jako 
klidná řeka či zase docela jiná řeka, 
měnlivá a hravá před pádem do hlu-
biny, ale především jsou verše dobré 
nebo špatné. Vznikají podle stavu 
mysli autora, který žije v představě, 
že píše dobrou báseň. A nejhorší je, 
když neví Kudy kam. K jaké poezii.  
A tak to vypadá jako vrabčí hnízdo 
na hlavě. Ale Jiří Žáček říká, že  
v dobré knize má být všechno, od ži-
vota po smrt a od lásky k rozchodu.“

...a tak knížečka o 64 stranách 
představuje poezii často milostnou, 
ale překvapivě i odlehčeně žertov-
nou či Přemejšlenky „zchumlané 
z epigramů“. Nescházejí zde ani 
básně věnované našemu kraji, Čes-

kému ráji či lidem z něj (Fráňa Šrá-
mek...). Prostě pro každého něco. 
Nově uváděnou knížku si v rámci 
akce budete moci i zakoupit, stejně 
jako některé z autorových předcho-
zích sbírek (Bělení prádla, Střípky  
v zemi, August se ráno nesměje…) 
a určitě vám autor rád připojí i osob-
ní věnování.

Sbírku Josefa Jindry graficky 
upravila a ilustrovala mnichovohra-
dišťská výtvarnice Martina Bachová 

– která se na posezení s básníkem 
představí i jako recitátorka, spolu  
s další Mnichovohradišťačkou Vil-
mou Barusovou.

Přijďte se potěšit poezií a zklid-
nit běh života na příjemnou podve-
černí akci (s drobným občerstvením) 
do sálku Volnočasového centra Zá-
mecká v Mnichově Hradišti, ve čtvr-
tek 26. dubna od 17:00 hodin.

Redakce

Absolvent Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze, který pracoval ve výzkumu chemie 
a fyziky pevných látek – monokrystalů – v Tur-
nově a má za sebou desítky odborných prací, 
patentů, řady přednášek v zahraničí i meziná-
rodní úspěchy výzkumu. Psát literaturu začal 
s odchodem do důchodu (1997), a to básně, 
povídky, novinové články, reportáže, rozhovory 
i články historické (např. vlastivědný sborník 
Od Ještěda k Troskám, Zpravodaj Šrámkovy 
Sobotky). 

Na internetu jeho dílo můžete najít třeba v Časopise autorů Jičínska 
ČAJ či na webu Moudrý senior). Žije s manželkou v Sobotce stále aktiv-
ním životem, často organizuje kulturní akce.

JOSEF JINDRA (*1934 V SOBOTCE)

KOMUNITNÍ CENTRUM
Stavba víceúčelového objektu  
v Mírové ulici, kde vznikne školní 
jídelna, zázemí Klubu dětí a mlá-
deže či prostor pro společenské 
aktivity, patří k největším plánům 
vedení města na letošní rok. 
Nyní je konečně jasné, kdy dojde 
k přestěhování trafostanice, což 
je krok, jenž začátku stavby nut-
ně předchází. Společnost ČEZ ji 
přesune v období duben-srpen.
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INZERCEDobročinná sbírka: pomozte lidem postiženým DMO
Ptáte-li se, co se skrývá pod zkrat-
kou DMO, jedná se o zákeřnou ne-
moc zvanou dětská mozková obrna. 
Pojem dětská představuje období, 
ve kterém se nemoc začne projevo-
vat, označení mozková určuje místo, 
kde dochází k poruše, a termín obr-
na vyjadřuje, že tato nemoc působí 
problémy s hybností těla. Při DMO 
dochází ke špatnému vývoji nebo 
poškození motorických oblastí moz-
ku, a to má za následek nedostateč-
nou kontrolu hybnosti a vadné drže-
ní trupu a končetin. DMO se začne 
projevovat už v prvních měsících či 
rocích života, ale zpravidla se s ros-
toucím věkem již nezhoršuje.

A právě na pomoc lidem posti-
ženým DMO startuje v Mnichově 
Hradišti dobročinná sbírka, kterou 
pořádá spolek DMO Pobyty, pod 
záštitou města Mnichova Hradiště 

výpomoc jednotlivcům postiženým 
DMO.

Spolek DMO POBYTY založila 
za pomoci své sestry a známých 
Kateřina Maxová z Mladé Bolesla-
vi. Sama postižená touto nemocí 
se snaží prostřednictvím tohoto 
sdružení pomáhat lidem stejně hen-
dikepovaným. Občanské sdružení 
DMO Pobyty organizuje pobyty pro 
tělesně postižené z celé republiky  
a je neziskové. Veškeré finanční pro-
středky si musí jeho předsedkyně 
Kateřina sehnat sama. Jejím úkolem 
je přitom zorganizování pobytu od 
začátku do konce. Vytipovat lokalitu 
pro pobyt, zajistit akce během poby-
tu a hlavně najít osobní asistenty, 
bez kterých by pobyt ani nemohl být. 
Cílem těchto pobytů je povzbudit  
a vytrhnout tělesně postižené z den-
ních stereotypů a umožnit jim zažít 

někdy i to, co nezažije ani zdravý 
člověk. Sdružení se také snaží najít 
finanční prostředky na pomůcky pro 
handicapované a usnadnit jim již tak 
těžký život.

Chcete-li lidem s DMO pomoci, 
není nic jednoduššího než vhodit 
libovolný příspěvek do tří kasiček 
umístěných přímo v Mnichově Hra-
dišti. Naleznete je na podatelně 
městského úřadu, v městském in-
formačním centru na Masarykově 
náměstí a také ve foyer městského 
kina. Přispět můžete také přímo 
na bankovní účet sbírky č. 107-
2589520277/0100. Děkujeme všem, 
kteří pomůžou!

Více informací: www.dmopoby-
ty.cz

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mn. Hradiště

a Klubu Mnichovo Hradiště. Cílem 
sbírky je shromáždění finančních 
prostředků na pokrytí nákladů spoje-
ných s pořádáním ozdravných poby-
tů pro postižené DMO a individuální 

Co chystáme nového na státním zámku Mnichovo Hradiště v roce 2018
Státní zámek Mnichovo Hradiště 
je jedním ze sbírkově nejbohatších 
státních zámků pod správou Národ-
ního památkového ústavu v České 
republice. Především se zde nachá-
zejí kmenové sbírky rodu Valdštejnů.  
Ten zde působil od roku 1622, kdy 
jej po konfiskacích majetku Václava 
Budovce z Budova, věhlasného pro-
testantského šlechtice, koupil slavný 
vojevůdce třicetileté války Albrecht  
z Valdštejna. Zámek patřil jeho rodu 
až do roku 1946. Po vydání takzva-
ných Benešových dekretů v roce 
1946 byl zámek zkonfiskován a je až 
do dnešních dnů státním majetkem 
pod správou Národního památko-
vého ústavu (NPÚ). V loňském roce 
bylo soudně, po stažení žádosti  
o církevní restituci, definitivně potvr-
zeno státní vlastnictví kaple sv. Anny 
jako součásti komplexu kapucínské-
ho kláštera s kostelem sv. Tří králů, 
takže i tento objekt  nadále patří pod 
státní správu NPÚ.

V letošním roce chystá NPÚ 
ve svých areálech, které jsou NKP 
(národními kulturními památkami) 

spadajícími pod správu NPÚ nový 
celorepublikově jednotný orientační 
systém včetně piktogramů s jednot-
livými pokyny pro chování v areá-
lech zámků. V areálech zámeckých 
zahrad, které jsou v rámci republiky 
unikátními historickými komplexy se 
vzácnými dřevinami, stavbami, fran-
couzskými a anglickými parky a mají 
být dokladem historie i pro generace 
budoucí, se totiž bohužel rozmáhá 
nepochopení mezi návštěvníky pro 
jejich mimořádnou hodnotu a ná-
ročnou údržbu. V areálu státního 
zámku Mnichovo Hradiště je tomu 
také tak a momentálně nejvíce ohro-
ženou částí areálu je prostor před 
již zmíněným kostelem sv. Tří králů  
a kaplí sv. Anny v období po otevření 
zahradního občerstvení U Františky. 
Budeme velmi rádi za pomoc při ší-
ření osvěty, o jak cenný areál v rámci 
ČR a Evropy se jedná a jak nutnou  
a speciální péči potřebuje.

Na zámku také letos pokračuje 
oprava zámecké ohradní zdi, kterou 
financuje NPÚ z rozpočtu státního 
zámku. Finanční prostředky vynalo-

žené v letošním roce však nebudou 
tak rozsáhlé jako v minulých dvou le-
tech při realizaci první etapy opravy 
z dotace Ministerstva kultury. 

První etapa oprav od Orlické 
brány ke křižovatce ulice Zámec-
ké a V Lípách byla v loňském roce 
dokončena a letos i v dalších letech 
se bude pokračovat postupnou re-
alizací druhé etapy oprav ohradní 
zdi v ulici V Lípách. V letošním roce 
půjde především o úsek okolo vozo-
vé brány, který bude velmi náročný  
z hlediska odvodnění vstupu,  
v němž se tvoří při velkých srážkách 
neprůchodná louže kvůli nešťastné-
mu spádování ulice V Lípách. Úpra-
vy ohradní zdi zasahují do provozu 
zámeckého parku, a vyžadují tak 
shovívavost návštěvníků s větším 
stavebním provozem v areálu zámku 
souvisícím i s cestami, které budou 
ošetřeny po dokončení stavby.

V loňském roce byly dále 
opraveny čtvery zámecké dveře  
v hlavním průčelí zámku, instalo-
váno šest zdobných laviček a košů  
v zámeckém parku a letos proběhne 

další pokračování, jak revitalizace 
dalších dveří a oken orientovaných 
do nádvoří zámku, tak i instalace 
dalších laviček.

Součástí I. návštěvnického 
okruhu na zámku v Mnichově Hra-
dišti bude nově renesanční kazeta, 
vykládaná jantarem a slonovinovou 
řezbou renesančních portrétů a vý-
jevů z antiky z poloviny 16. století, 
která byla restaurována nákladem 
130 000 Kč z výstavního fondu NPÚ 
v loňském roce. Kazeta pochází ze 
severoněmecké dílny v Königsbergu 
ve východním Prusku a je cenným 
královským šperkařským kouskem, 
který byl, pravděpodobně za vlády 
císaře Ferdinanda III. Habsbur-
ského, věnován pruským králem 
Ferdinandu Arnoštu z Valdštejna 
(1622-1656), jenž zastupoval císaře 
při mírových jednáních na sklon-
ku třicetileté války ve Vestfálsku 
v letech 1646-1648. Kazeta byla 
vystavena v Praze spolu s dalšími 
sbírkami začátkem letošního roku 
na reprezentativní výstavě Národ-
ního památkového ústavu Podoby 

a příběhy. Zrestaurovaná kazeta  
a dva portréty protestantských mo-
ravských Valdštejnů budou k vidění 
již o Velikonocích letošního roku.

Pokračuje se také v revitalizaci 
stávající expozice I. návštěvnického 
okruhu postupným restaurováním 
jednotlivých exponátů, především  
původního textilního čalounění se-
dací soupravy v přijímacím salónu  
a v předpokoji hraběnky a restauro-
váním pocelánu a keramiky.

Letošní rok je v rámci NPÚ 
vyhlášen Rokem české šlechty  
v evropské diplomacii a rokem Sto-
letí republiky, státní zámek je také 
součástí těchto projektů svým kultur-
ním programem oživených prohlídek 
zasvěcených osobám české šlechty 
ve službách evropské diplomacie. 
Tou byl například věhlasný rodák  
z Mnichova Hradiště, baron Fran-
tišek Koller, generál a diplomat 
rakouského císařského vojska v 
napoleonských válkách, který vezl 
Napoleona do vyhnanství na ostrov 
Elbu. Kníže Lothar Metternich, du-
chovní otec založení Svaté aliance 

protinapoleonských mocností po na-
poleonských válkách na Vídeňském 
kongresu, který navštívil zámek při 
schůzce Svaté aliance v roce 1833. 
Kristián z Valdštejna, který byl hosti-
telem při schůzce panovníků tří moc-
ností. A další...

Kulturní program 2018 nalezne-
te na webových stránkách státního 
zámku Mnichovo Hradiště www.
zamek-mnichovohradiste.cz v sekci 
Kultura a akce. A také v příštím vy-
dání Kamelotu.

Na závěr upozorňujeme, že 
nadále pokračuje zdařilá celorepub-
liková soutěž NPÚ pro návštěvníky 
hradů a zámků pod jeho správou 
Klíč k památkám (viz www.npu.cz), 
která umožňuje při splnění soutěž-
ních podmínek návštěvníkům ušetřit  
a mít vstup do šesté památky zdar-
ma.

Věříme, že sezóna 2018 bude 
pro návštěvníky na Státním zámku 
Mnichovo Hradiště přínosná a ob-
jevná.

Státní zámek Mnichovo Hradiště

Zimní ministadion 
v Kruhách po roce opět ožil
Tak jako každý rok, i letos byla na 
hřišti v Kruhách připravena a napuš-
těna plocha pro malé kluziště. I když 
jsme tomu už moc nevěřili, přeci 
jen dorazilo koncem února pořádně 
mrazivé počasí. Kluziště zamrzlo  
a šlo se na to... 

Tatínkové se snažili, aby byla 
ledová plocha každý den připravena 
v co nejlepším stavu, maminky  trpě-
livě vařily čaj a chystaly občerstve-
ní. Odměnou všem byly spokojené 
úsměvy všech dětí a jejich snaha  
o co nejlepší bruslařské a hokejové 
výkony. 

Tak zase za rok.

Václav Vaníček

Nejprve den otevřených dveří, potom zápis
Mateřská škola Mírová oznamuje, 
že zápis dětí přijatých k předškol-
nímu vzdělávání od školního roku 
2018/2019 do Mateřské školy města 
Mnichovo Hradiště se bude konat 
ve dnech 2. a 3. května od 14:30 
do 16:00 hodin na jednotlivých ma-

teřských školách, tedy v Mírové ulici 
čp. 683, v Jaselské ulici čp. 1238  
a ve Veselé ve Školní ulici čp. 70.

Zápisu budou předcházet dny 
otevřených dveří, které se uskuteč-
ní na všech zmíněných místech 25. 
dubna. V Mírové ulici bude otevřeno 

od 14:30 do 16 hodin, v Jaselské uli-
ci od 8 do 10 hodin a ve Veselé mezi 
14:30 a 16. hodinou.

K zápisu s sebou budete potře-
bovat občanský průkaz, rodný list 
dítěte, evidenční list s vyjádřením 
o zdravotním stavu dítěte. Evidenč-

ní list a další tiskopisy obdržíte 25. 
dubna v rámci dnu otevřených dveří 
přímo ve školkách. Další informace 
na webových stránkách školy.

Alena Volfová,
Mateřská škola města MH

Trojnásobnou investici do chodníků letos
umožnily dotace. Bude tomu tak i nadále?
Částka 14 milionů korun, která bě-
hem letošního roku ve městě a jeho 
místních částech poputuje na budo-
vání nových chodníků či opravy těch, 
jejichž stav opravy umožňuje, je re-
kordní. Město dosud na chodníky ze 
svého rozpočtu vynakládalo ročně 
kolem tří až čtyř milionů korun (to je 
průměrná částka za posledních 10 
let). Jen pro porovnání na investice 
všeho druhu po odečtení manda-
torních výdajů běžně na investice 
zůstane cca 25 milionu korun ročně. 
Není tedy divu, že probíhající sta-
vební práce jsou vidět na celé řadě 
míst současně.

Letos v březnu započaly práce  
v ulicích Studentská, S. K. Neumana 
a Máchova, kde dochází k potřebné 
výměně vodovodních, kanalizač-
ních a plynových řadů a přípojek. 

Po výměně a opravě sítí tu dojde 
k přeložení chodníku a pokládce 
nového asfaltového povrchu v ulici 
Studentská (od náměstí po křižo-
vatku s Máchovou ulicí) a v ulici  
S. K. Neumanna. Úpravy vycházejí 
ze zpracovávané územní studie.

Zahájena byla také oprava 
chodníků v ulicích Na Výsluní,  
v Polní a Na Průhonu, kde dojde vždy  
k opravě celé délky chodníků po 
obou stranách ulice v celkové délce 
1,5 kilometru.

Kopat se bude letos také pří-
mo na Masarykově náměstí. I zde 
musí před rekonstrukcí vlastního 
náměstí proběhnout údržba sítí. Od 
dubna do června tak budou v jižní  
a západní části náměstí pracovat 
plynaři, což ovlivní provoz na par-
kovišti před restaurací U Karlových 

Varů, ten bude omezen. Kopat se 
bude i do chodníku před prodejnou 
COOP. Práce však budou probíhat 
po etapách. V červnu naváže na 
severní a východní straně náměstí 
údržbou svých sítí společnost ČEZ. 
Tady se práce dotknou chodníků od 
Zlaté Hvězdy (dům, v němž funguje 

samoobsluha) až ke knihovně.
„Samozřejmě by nebylo reálné 

dávat takovou část peněz pouze na 
chodníky. Investovat je třeba také 
do jiných oblastí. Tak velký objem 
financí jsme si letos mohli dovolit 
jen díky získaným dotacím. Pokud to 
zjednoduším, bez dotací chodníky 
a cesty do dobré kondice jednodu-
še nedostaneme. Obce jsou státem 
dlouhodobě podfinancované, a tak 
nám nezbývá než „leštit kliky“, kde 
se dá. Zatím se výsledky dostavu-
jí, držte palce, aby tomu tak bylo  
i v příštích letech (už na rok 2019 je 
například naplánovaná revitalizace 
ulice Jaselské, v Cestkách, ČSLA či 
Šlikovy),“ podotýká starosta Ondřej 
Lochman. 

Redakce
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Živé město s Osamu Okamurou
Proč jsou některá města úspěšná 
a jiná zanikají? Zacházíme dobře  
s prostorem ve městě? Co nám měs-
to přináší a kolik nás to stojí? Jak je 
na tom Mnichovo Hradiště? Odpo-
věď na tyto a další otázky se dozvíte 
na přednášce Osamu Okamury, 
která je naplánována na čtvrtek 12. 
dubna od 18 hodin ve Volnočaso-
vém centru v Zámecké ulici. 

Osamu Okamura je architekt 
věnující se nyní vývoji měst, inova-
cím v nich a šíření dobré praxe. Je  
kurátorem mezinárodního projektu 
Shared Cities. V letech 2013–2017 
byl programovým ředitelem meziná-
rodního festivalu a konference pro 
obyvatelnější města reSITE. V roce 
2014 byl vybrán mezi New Europe 
100 – sto výjimečných inovátorů ze 
střední a východní Evropy časopi-
sem Res Publica, společností Goo-
gle a Visegradským fondem ve spo-
lupráci s Financial Times. Přednášel 
na univerzitách a institutech v USA, 
Japonsku, Thajsku, Turecku, Ně-
mecku, Rakousku, Polsku, Sloven-
sku, Maďarsku, Rumunsku, Srbsku, 
Ukrajině a České republice. V letech 
2005–2012 působil jako šéfredaktor 
časopisu ERA21. Je členem Správ-

ní rady Nadace české architektury, 
členem Komise rozvoje urbanismu, 
architektury a veřejného prostoru 
Rady MČ Prahy 7. Vystudoval Fa-
kultu architektury ČVUT v Praze  
a pražskou AVU, obor konceptuální 
tvorba. Studoval na ENSA Nantes 
ve Francii.  

Setkání pořádá spolek Tvoříme 
místo a město Mnichovo Hradiště  
V rámci volných přednášek o ar-
chitektuře a urbanismu. Místo: Vol-
nočasové centrum, Zámecká 744, 
Mnichovo Hradiště. Čas: 12. dubna 
v 17:00 hodin. Vstup zdarma. Těší-
me se na vás!

Milan Macoun,
Tvoříme místo

Návod jak být šťastný (nebo aspoň spokojený)
Milí čtenáři, rádi bychom vám tento-
krát představili nový trend v naučné 
literatuře, který by vám neměl unik-
nout. Protože začíná jaro a příroda 
se probouzí, i my v sobě můžeme 
probudit novou životní radost. Nepo-
třebujeme k tomu lepší práci, víc pe-
něz nebo drahou dovolenou. Stačí, 
když se naučíme dívat na svůj život 
a věci okolo nás novým způsobem.

Pokud to chcete zkusit, přijďte 
si vypůjčit některou z následujících 
knih a uvidíte sami.

1. Meil Wiking: Lykke. Tajemství 
nejšťastnějších lidí na světě

Autor vás vezme na výpravu za 
pokladem jménem Lykke, tedy hle-
dáním a nalézáním dobra, které ve 
světě kolem nás ještě je.

2. Gill Hasson: Technika Mindful-
ness: Jak se vyvarovat duševní 
prokrastinace pomocí všímavosti 
a bdělé pozornosti

Mindfulness neboli meditace 

všímavosti se na Západě v po-
sledních letech stala významným 
fenoménem. Jde o duševní trénink 
zaměřený na prožívání přítomného 
okamžiku, což má vědecky pro-
kázaný blahodárný vliv na zdraví  
a duševní pohodu. Praktikuje ho 
též mnoho známých osobností.  
A v neposlední řadě stovky nemoc-
nic po celém světě zavádějí léčebné 
programy založené na všímavosti.

3. Louisa Thomsen Brits: Hygge: 
Tajemství spokojeného života

Dánové jsou považováni za 
nejšťastnější národ na světě. Za je-
jich spokojeností stojí hygge, což je 
pocit sounáležitosti a tepla, moment 
pohody a radosti. Tato malá knížka 
vám pomůže hygge najít ve vašem 
životě a užívat si jej každý den. 
Uvařte si šálek kávy, uvelebte se ve 
svém oblíbeném křesle a přesvědčte 
se, o kolik krásnější je život s hygge.

4.  Bronnie Ware: Rok pro změnu. 

52 úvah pro život bez výčitek
Autorka se ve své nové knize 

krátkých úvah, črt, zamyšlení a mi-
nipříběhů ze života zabývá tím, jak 
je důležité žít život bez zbytečných 
výčitek a lítostí, které pak na konci 
života vedou k trpkosti a pocitu pro-
marněných šancí.

5.  Jon Kabat-Zin: Život samá po-
hroma: Jak čelit stresu, nemoci  
a bolesti pomocí moudrosti těla  
a mysli

Tato kniha nás nabádá, aby-
chom zpomalili a věnovali pozornost 
moci, kterou má naše vlastní mysl 
nad fyzickým a emocionálním zdra-
vím. Budeme-li se podílet na zlep-
šení svého draví a duševní pohody, 
přispějeme tak ke zdraví celé naší 
země. 

Připojme se k této tiché revoluci!

Jana Jedličková,
městská knihovna

„Přivolejme s jarem i naději“ bylo  
i letos mottem Tulipánového měsíce, 
projektu, který v březnu již pošesté 
realizovala nezisková organizace 
Amelie, z. s., která se projektem 
snaží upozornit na potřebu podpo-
ry onkologicky nemocných a jejich 
blízkých nejen v oblasti léčby, ale  
i v psychosociální rovině. 

Do projektu na podporu onko-
logicky nemocných a jejich blízkých 
se zapojily i děti z mateřské školy 
Mírová a Základní školy Sokolovská  
v Mnichově Hradišti. Děti vytvořily 

krásné obrázky i originální jarní de-
korace, které po celý měsíc březen 
zdobily a stále zdobí nejen prostory 
Komplexního onkologického centra 
v Liberci a Centra Amelie, ale pomá-
haly upozornit na potřebu psychoso-
ciální péče při onkologické nemoci  
i v libereckých obchodních centrech 
či terminálu MHD.

Za nádherné výtvory dětem  
z Hradiště i jejich učitelkám moc dě-
kujeme.

Petra Kuntošová,
Amelie, z. s.

Amelie děkuje dětem z Hradiště

Na začátku recese, na konci konec dlouholetých 
přátelství. Libor Hörbe vydává svou třetí knihu
Přestože Libor Hörbe je rodákem  
z Turnova, již od dětství žije v Mni-
chově Hradišti. Milovník muziky  
a aktivní člen místní kapely Lihomor, 
který hraje na kytaru, elektrickou ky-
taru a banjo, se během let od hudby 
dostal díky psaní písňových textů  
k poezii a nakonec i k literatuře.  
V roce 2011 své literární ambice 
představil v povídkové knize Ná-
vrat odnikud, v roce 2015 mu vyšel 
společenský román Labyrint mysli. 
Obě knihy se s úspěchem prodávaly  
v České republice a na Slovensku.

V únoru vyšla autorova třetí kni-
ha Dvanáct šancí na nevěru, která 
přináší atraktivní zápletku.

Tři páry víkendových chalupářů 
a jeden pár místních tvoří partičku 
veselých lidí okolo padesátky, kteří 
se spolu léta scházejí. Při jednom 
společném sezení v místní hospodě 
přijde tahoun společnosti, redaktor 
Petr Bauer, s nápadem třikrát o ví-
kendech postupně vystřídat všechny 
muže z party u partnerek svých ka-
marádů. Zdánlivě nerealizovatelný 
hec se nakonec doopravdy rozjede 
a vyústí v sérii víkendů, kde se tito 
letití kamarádi poznávají zcela jinak, 
než jak byli doposud zvyklí. Protože 

se předem dohodnou, že erotika 
není vyloučena a záleží na dohodě 
promíchaných dvojic, odehraje se 
během třech týdnů dvanáct velmi 
specifických návštěv a vztahy mezi 
přáteli se posunou do zcela nečeka-
ných rovin. Experiment je nakonec 

opravdu dotažen až do konce a po 
něm se celá parta definitivně rozpa-
dá. Na každý ze zúčastněných párů 
má akce, původně recese, zásadní 
vliv a po ní už nic není jako dřív.

Redakce

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

Tátova volha vstoupila 
do kina ve velkém stylu
Podobně jako loňský Anděl Páně 2  
a předloňská Teorie tygra patří i le-
tošní Tátova volha nejen k filmům, 
které se divákům velmi líbí, ale navíc 
ke snímkům s nejvyšší návštěvností, 
a to již od své premiéry. Po premié-
ře 8. března, kdy bylo v našem kině 
zcela očekávaně vyprodáno i s pří-
stavky (171 diváků), bylo kino takřka 
plné i v sobotu 17. března, kdy ná-
vštěvníci obsadili 146 diváků.

Děkujeme všem, kteří dorazili,  

a to hlavně za trpělivost při čekání ve 
frontě. Vejdělkovu filmu pak přejeme 
ještě dlouhé úspěšné tažení český-
mi kiny! U nás v Mnichově Hradišti 
můžete tuhle „dámskou jízdu“ vidět 
ještě 6. a 18. dubna. Věříme však, 
že divácký zájem ani poté neopadne 
a budeme pokračovat dalšími reprí-
zami.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Po více než dvou letech jsme se  
v pátek 16. března opět vrátili k fil-
movému překvapení. K naší velké 
radosti přišlo úctyhodných 48 divá-
ků, z toho šest odešlo po začátku 
filmu, ostatních 42 vydrželo do kon-
ce – a jistě nelitovali! Promítal se 
izraelsko-německý film Cukrář, který 
měl premiéru na loňském MFF Kar-
lovy Vary a byl jedním z favoritů na 
Křišťálový glóbus.

Film o vztazích dvou mužů  
a jedné ženy, o jedné židovské je-
ruzalémské cukrárně a německém 
cukráři z Berlína upoutal nejen pří-
během, ale i silnými vyhrocenými 
emocemi.

Určitě vás tedy někdy v budouc-
nu na „tajný“ film zase pozveme!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

V březnu překvapil Cukrář

8. květen: Den vítězství v Mnichově Hradišti
V úterý 8. května oslavíme Den ví-
tězství, a připomeneme si tak konec 
2. světové války velkým slavnostním 
programem. 

Město ve spolupráci s Klubem 
Mnichovo Hradiště a Sdružením 
přátel vojenské historie SEVER 
2013 připravuje celou řadu lákadel  
k oslavě tohoto dne. Akce se usku-
teční na parkovišti u vlakového ná-
draží. Těšit se můžete na výstavu 
dobové techniky 2. světové války, 
vojáky v dobových uniformách, spa-
nilou jízdu historických vozidel a vr-
cholem programu bude bojová ukáz-
ka, která bude představovat konec 2. 
světové války v regionu a zapojí se 
do ní veškerá dobová vojenská tech-
nika, která do města dorazí.

Na místě bude zajištěno ob-
čerstvení a pro děti také dětské 
tvořivé dílny. Oficiální zahájení je 
naplánováno na 13 hodin, bojová 

ukázka začne v 16 hodin. Kompletní 
program naleznete již v příštím čísle 
Kamelotu!

Akce není vhodná pro děti do tří 

let a vaše domácí mazlíčky.

Dominik Malý,
Klub Mnichovo Hradiště

Čtyři sestry a každá jiná
Konec divadelní sezóny završí po-
řádná pecka – hra 4 sestry od diva-
dla Studio DVA, komedie o módě, 
dietě, touze po lásce, milostných 
dobrodružstvích, chlípném včelaři  
a překvapení v kompostu. 

Táta měl hodně rád ženy  
a s každou z těch, které měl, měl 
dceru. Gábinu (Ivana Chýlková), Bibi 
(Berenika Kohoutová), Karin (Jana 
Stryková) a Marušku (Anna Šišková). 

Každá z dcer má nejen jinou mámu, 
ale i povahu, rozmary, potíže a touhy.  
4 sestry jsou šílenou komedií o tom, 
že i když si pořádně lezete na nervy, 
je přece lepší prožít život s rodinou 
než bez ní. 

Pozor! Hru divadlo uvede  výji-
mečně v neděli 8. dubna v 19 hodin.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Jeden prodej abonmá 
vrcholí, další se rozbíhají
Tento měsíc, den po posledním abo-
nentním představení v městském 
divadle, začíná prodej divadelního  
i hudebního abonmá na příští se-
zónu. Už 9. dubna po 4 sestrách a 
20. dubna po koncertu Borise Kraj-
ného mohou stávající abonenti přijít 
do kanceláře divadla a zakoupit si 
předplatné na další rok. Mají na to 
čas do konce května – pokud si do 
té doby někdo svá místa „neobnoví“, 
propadnou ve prospěch nových zá-
jemců. Více informací vám rádi po-
skytneme v kanceláři divadla.

Zatímco prodej předplatných na 
bové abonentní cykly začíná, prodej 

abonentek na divadelní „minisérii“ 
Jaro hereckých osobností je v plném 
proudu. Pokud stále váháte nad 
koupí předplatného, vězte, že času 
není nazbyt! Toto jaro vás pozveme 
na tři představení, a to s Milanem 
Kňažkem, Pavlou Tomicovou a Kar-
lem Rodenem a Janou Krausovou. 
Zkrátka dvě komedie a jedna one 
man show. Silný kulturní zážitek 
zaručen! 

Místa rezevujte v Klubu Mnicho-
vo Hradiště.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště
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Stavění máje opět na náměstí
Městský parlament dětí a mládeže 
Mnichovo Hradiště vás srdečně zve 
na stavění máje, které se již potřetí 
bude konat na Masarykově náměstí, 
letos v pondělí 30. dubna od 15:30 
do 17:00 hodin. 

Samotné zdobení máje je pak 
naplánováno na 16:00 hodin. Těšit 
se můžete na bohatý doprovodný 
program, jehož součástí bude na-
příklad Česká beseda či vystoupení 
obce baráčníků. V průběhu akce 
si budete moci také zakoupit něco 
drobného na zub. Po ukončení 

programu vás dále zveme na Rej 
čarodějnic pořádaný Sborem dobro-
volných hasičů.

Na závěr bychom rádi poděko-
vali městu Mnichovo Hradiště, TĚ-
ŽEXu a již zmíněnému Sboru dob-
rovolných hasičů Mnichovo Hradiště, 
bez kterých by akce neproběhla.
Rádi uvítáme veškeré dobrovolníky 
ochotné se zapojit do zdobení máje, 
či dokonce do jejího hlídání.

Tereza Semlerová,
Městský parlament dětí a mládeže

Školky v městské knihovně
Během února a března navštívilo naši knihovnu cel-
kem 90 dětí z obou místních mateřských školek a 21 
žáků mnichovohradišťské praktické školy. Knihovnice 
z dětského oddělení Kateřina Vítová pro děti připra-
vila pestrý program, který zaujal snad všechny děti. 
Ukázalo se, že i v dnešní době plné technických hra-
ček, mobilů a tabletů, dokážou děti stále zaujmout 
také knížky. Děti v knihovně ukázaly, že znají hrdiny 
a ilustrace mnoha klasických dětských knížek a že 
se umí ke knížkám správně chovat. Za odměnu si 
mohly prohlédnout krásné dětské knížky s tradičními 
pohádkovými postavami nebo nový hit dětských kni-
hovniček – knihy s odklápěcími okénky. Naše knihov-
na už jich nakoupila více než deset a další budou 
určitě přibývat. Nyní se zvídavé děti mohou podívat 
například na to, co se děje s odpadem, jak to vypadá 
v podzemí, na letišti, u hasičů, ve vesmíru nebo v 
lese a na zahradě. (jaj)

Městské muzeum zve na výstavu o historii místní cyklistiky nazvanou Dokola 
okolo kola. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna od 17 hodin. Výsta-
vu zahájí pan Jaroslav Koloc, vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ. Výstava 
představí exponáty ze soukromé sbírky pana Stanislava Hnízdila doplněné 
muzejními předměty a předměty z jiných soukromých sbírek. Otevřeno bude 
do 31. srpna denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin. (duj)

V muzeu se otevírá nová výstava

V dubnu do kina na nové Avengers, 
Hastrmana nebo na další Fakjů, pane učiteli
Dubnový program kina je plný no-
vých filmů, na opakování z minulých 
měsíců zbylo tentokrát jen málo mís-
ta. Co tedy uvidíte?

Nejočekávanější novinkou jsou 
noví Avengers: Infinity War s hvězd-
ným hereckým obsazením, které 
uvedeme koncem dubna ve 2D i 3D 
formátu, s titulky i s dabingem. Dále 
jde do kin český film Hastrman s 
Karlem Dobrým v hlavní roli – lze ho 
označit za romantický thriller.

Kdo se chce dobře pobavit a za-
smát, může přijít na několik nových 
komedií. Nový český film Tomáše 
Svobody (natočil například dva díly 
Hodinového manžela) má název 

Dvě nevěsty a jedna svatba a popi-
suje jeden předmanželský trojúhel-
ník. Další česká komedie Pepa v 
hlavní roli s Michalem Suchánkem je 
o padesátníkovi Pepovi a krizi střed-
ního věku, která ho postihla. Ori-
ginální chorvatsko-srbská válečná 
komedie Básník, který málem zabil 
Hitlera připomíná styl legendárního 

britského seriálu Haló, haló a určitě 
přiláká příznivce tohoto druhu humo-
ru. Třetí pokračování oblíbené ně-
mecké série Fakjů, pane učiteli 3 po-
staví učitele-samouka Zekiho před 
nesnadný úkol – dovést svou třídu 
k maturitě. A konečně francouzská 
komedie Vezmeš si mě, kámo? už 
podle názvu napovídá, že se bude 
jednat o svatbu dvou mužů, která ale 
bude fingovaná.

Pro milovníky napětí jsme při-
pravili akční film s Brucem Willisem 
Přání smrti a politický thriller podle 
skutečných událostí odehrávající se 
v roce 1976 Operace Entebbe, který 
vypráví o únosu francouzského le-

tadla do Ugandy a o boji za životy 
rukojmích.  Česká příroda zazáří ve 
dvou nádherných dokumentech Pla-
neta Česko a Krkonoše (ten hrajeme 
v dopolední projekci). Nabídneme 
vám také letošní vítězný oscarový 
film Tvář vody mexického režiséra 
Guillerma del Toro.

Pro děti a mládež jsou připrave-
ná fantasy Tomb Raider, hraná nor-
ská pohádka Cesta za králem trollů 
a animovaný film V husí kůži.

Užívejte si jaro a přijďte také do 
kina, těšíme se na vás!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Film Teorie všeho o životě 
fyzika Hawkinga opět v kině
Nedávno zesnulý astrofyzik Stephan 
Hawking, dobře známý celému svě-
tu, je natolik proslulý svými teoriemi 
a svým statečným bojem s nevyléči-
telnou chorobou, která jej připoutala 
na víc než 50 let na invalidní vozík, 
že na jeho počest uvidíte v našem 
kině opět film o jeho životě s názvem 
Teorie všeho. Hlavní roli geniálně 
ztvárnil britský herec Eddie Redma-
yne a v roce 2015 si za ni zcela za-
slouženě odnesl Oscara za nejlepší 
mužský herecký výkon v hlavní roli.

Přidanou projekci snímku Teorie 

všeho uvidíte v sobotu 7. dubna od 
17:30 hodin.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Také v Sokolovské ulici v únoru sportovci sklízeli medaile
V pátek 9. února v naší družině za-
čala 1. zimní dětská olympiáda ZŠ 
Sokolovská. Zúčastnili se sportovci  
z 1. C, 2. A a 2. B pod vedením orga-
nizátorek olympiády Šárky Kollárové 
a Hany Rejzkové. Celých čtrnáct 
dní olympiáda probíhala v šesti dis-
ciplínách, a to v biatlonu, jízdě na 
bobech, v běhu na lyžích, curlingu, 
snowboardingu a v hokeji. 

9. února jsme začali nástupem 

všech sportovců stejně jako na 
olympijských hrách v Jižní  Koreji. 
Sportovci nastupovali s vlajkami  
a olympijským ohněm za hudebního 
doprovodu. A hry mohly začít! Spor-
tovci bojovali ve všech disciplínách, 
jak nejlépe dovedli. Postupně získá-
vali více a více medailí a i publikum 
se při bojích rozrůstalo. Počasí nám 
přálo a my s obrovským nasazením 
závodili a fandili. Celý průběh her tak 

rychle utekl, až tu byl závěr a spor-
tovci se mohli těšit na závěrečný ce-
remoniál s vyhlášením vítězů. 

Olympijský výbor Kutil krouž-
ku pod vedením Hanky Rejzkové 
napekl dohromady osmnáct perní-
kových medailí. Zlatých, stříbrných  
i bronzových. Olympijský výbor brzy 
zjistil, že se v našem městě našla 
druhá Ester Ledecká – tedy naše 
nejlepší Kačenka Štejnarová ze třídy 

2. B, která získala hned tři medaile. 
Náš český hokejový tým slavil triumf  
a získal také zlatou. Porazil dokonce 
i tým silného Ruska.

Náš olympijský oheň stále hoří, 
těšíme se na další dětskou olympiá-
du, ať tu letní, nebo zimní.

 Olympionici z 1. C, 2. A a 2. B, 
Šárka Kollárová a Hanka Rejzková, 

Základní škola Sokolovská

Úspěšní olympionici hrdě pózovali s medailemi i diplomy. Nejúspěšnější sportovkyně, uprostřed úplně nejlepší Kačka Štejnarová.

Fanoušci podporovali své kamarády a někteří dokonce přinesli transparenty. Část diváků sportovní hry dostaly do varu!

Preventivní program 
Veselé zoubky s Hurvínkem
První třídy se 2. března zúčastnily 
výchovně preventivního programu 
zaměřeného na péči o zdravý chrup. 
O přihlášení našich prvňáčků do 
preventivního programu se postarala 
naše paní ředitelka Eva Hajzlerová. 

Kolegyně učitelky si program 
úspěšné drogerie DM chválily po 
všech stránkách. I když byl obsaho-
vě a časově poměrně náročný, děti 
se dokázaly soustředit a zapamato-
vat si zásadní informace, které pak 
zúročily v pracovních listech. Lákavá 
odměna v podobě dárkové tašky 

byla také patřičnou motivací. 
„K zubaři na prevenci dvakrát za 

rok dupy dup a zdravě jíst, ať tě od 
kazu nebolí zub! Správný kartáček  
i nitku vem a do koupelny běž i více-
krát za jeden den. Pak budeš zdravé 
krásné zuby mít, to je správný módní 
hit.“

Hravou výukovou formou s pod-
porou vtipného Hurvínka to bude na 
zoubkovou školu krásná vzpomínka!  

Hana Rejzková, 
Základní škola Sokolovská

Děti pódia hrály 
na festivalu v Mostě

O jarních prázdninách se divadelní 
soubor Děti pódia vydal uvést své 
nové představení Strašidlo canter-
villské od Oscara Wilda na festival s 
názvem NaNečisto, což je nepostu-
pová přehlídka amatérských divadel-
ních souborů. 

Od čtvrtka 8. března až do ne-
děle 11. března trávili v Mostě svůj 
volný čas nejstarší žáci souboru a 
sledovali přehlídku divadel nejen 
svých vrstevníků, ale také dospě-
lých. Součástí akce byly i semináře, 
kde se účastníci mohli dozvědět 
něco o herectví, přednesu nebo 
loutkách. Zároveň byla přítomna i 
odborná porota, která účastníkům 
radila, co na jejich představení změ-
nit nebo vylepšit. Vzhledem k tomu, 
že se účastnily převážně soubory, 
které se dále hodlaly přihlásit na po-
stupové přehlídky, neměl náš soubor 
lehkou úlohu. Hlavním tématem byl 
takzvaný nonsens, tedy vyjádření 
děje postrádající smysl. Ale i přes 
to si vysloužily Děti pódia velký ap-
laus a respekt. Protože jako jediní z 
dětí hráli na velkém jevišti namísto 
komorní scény, měli veselé kostýmy 
a také jejich činoherní představení 
bylo oproti ostatním ojedinělé. To se 
však odrazilo na názoru poroty, kte-
rá dětem doporučila vyzkoušet i jiný 
směr a techniku. 

Všechny rady si vzal soubor k 
srdci a už teď přemýšlí nad tématem 
a provedením nového představení. 

Padly i názory, že by se příště moh-
ly využít metody Bertolda Brechta 
nebo storytellingu. Vedoucí souboru 
Stanislava Matulová se v tomto ohle-
du nebrání ničemu a je ráda, že děti 
samy zmíněné metody chtějí využít 
a že již chápou smysl dramatických 
cvičení, která je na každotýdenních 
setkáních provází. 

„Zjistili jsme, že vlastně všech-
no to, co tam ostatní dělali, známe, 
ale divadlo to pro nás nikdy nebylo. 
Držíme se klasiky, ale teď, když si to 
umíme představit, tak rádi zkusíme i 
něco jiného. Naši příznivci se však 
nemusí bát, úplně alternativní scénu 
dělat nechceme, jen použijeme víc 
věcí, které umíme, a propojíme to s 
nějakým zajímavým textem, ale je to 
zatím jen myšlenka,“ řekla herečka 
Anička Brzáková, která v nové hře 
ztvárňuje jednu z hlavních rolí, Ame-
ričanku paní Ottisovou. 

Pro veřejnost by Děti pódia 
chtěly hru Strašidlo cantervillské 
uvést v Městském divadle v Mni-
chově Hradišti nejpozději do konce 
školního roku, a to ve chvíli, kdy bu-
dou na své představení připraveni i 
mladší žáci. Ti by se měli představit 
s inscenací Lví království. Přesný 
termín je zatím v řešení. 

Moc se na své publikum už nyní 
těšíme.

                                                                                                               
Děti pódia,

Základní škola Studentská

Připravujeme se k zápisu
Dne 22. února proběhla v budově 
základní školy na Masarykově ná-
městí akce Školou hravě. Budoucí 
prvňáčci zde spolu s rodiči prochá-
zeli jednotlivými učebnami a na při-
pravených stanovištích procvičovali 
barvy, počítání, geometrické tvary 
a koordinaci pohybů. Předvedli také 
svou zručnost při výrobě vitaminové-
ho lízátka a sportovní zdatnost zase 
prokazovali při plnění úkolů v tělo-
cvičně. Znalost anglického jazyka si 
děti vyzkoušely na interaktivní tabuli. 

O měsíc později, tedy 22. břez-
na, proběhlo druhé setkání předško-
láčků. Tentokrát byly jednotlivé akti-
vity zaměřeny na přípravu k zápisu 
do prvních tříd. 

V únoru jsme se snažili, aby se 
děti hlavně seznámily s prostředím 
naší školy. Cílem březnové akce 
pak bylo předejít zbytečným stresům 
při dubnovém zápisu. Doufáme, že 
jsme cíl splnili.

Učitelé ZŠ Studentská

Víte, co je to Školní 
poradenské pracoviště?
Ráda bych vám na následujících 
řádcích představila jednu z činností 
naší základní školy ve Studentské 
ulici, která často není na první po-
hled tolik vidět. 

Veřejnost možná mnohdy ani 
netuší, že základní škola má tým 
lidí, kteří se zabývají poradenstvím.  
Tuto službu mohou využívat žáci, 
jejich rodiče, ale stejně tak i peda-
gogové nebo ostatní zaměstnanci 
školy. Poradenství či podpora pro-
bíhá většinou formou individuálních 
konzultací nebo prostřednictvím 
práce se skupinou. Tento tým u nás 
tvoří výchovná poradkyně  Mgr. Jana 
Honců, metodička prevence Mgr. Lu-
cie Beranová a školní psycholožka 
Mgr. Hana Slánská.

Školní poradenské pracoviště, 
které zřizuje ředitel školy, úzce spo-
lupracuje především s třídními učite-

li, učiteli výchov a dále s ostatními 
poradenskými zařízeními. Jedním 
z mnoha témat, kterými se zabývá-
me, je prevence rizikového chování. 
Mezi takové chování patří například 
záškoláctví, závislosti, násilí, vanda-
lismus, sexuální zneužívání, rasis-
mus a xenofobie, sebepoškozování 
a další. 

Preventivní programy pro jed-
notlivé ročníky jsou součástí výuky, 
zároveň však spolupracujeme s ex-
ternisty, odborníky na tuto problema-
tiku. Již několik let využíváme služeb 
Semiramis z. ú., což je profesionální 
organizace s dlouholetou tradicí 
v poskytování odborných služeb, 
zaměřených na závislostní a další 
rizikové chování.  

Lucie Beranová,
Základní škola Studentská

Zápis je tady! Většina budoucích prvňáčků
se do škol poprvé podívá ve středu 4. dubna
Pro děti, které nemají mladšího 
sourozence, to bude v mnoha přípa-
dech zcela první setkání se školou. 
Ředitelé Základní školy Sokolovská  
a Základní školy Studentská vyhlá-
sili středu 4. dubna dnem prvního 
termínu zápisu dětí do prvních tříd .

Zápis pro školní rok 2018/2019 
se týká všech dětí narozených mezi 
1. zářím 2011 a 31. srpnem 2012  
a je povinný. Zákonní zástupci musí 
dítě odpovídajícího věku k zápisu 
přivézt buď v řádném, nebo náhrad-
ním termínu. Ten se uskuteční 18. 

dubna.
Veškeré podrobnější informace 

podají zájemcům ředitelé obou škol 
(ZŠ Sokolovská: Mgr. Eva Hajzlero-
vá, 326 172 321, nebo 326 772 526, 
e-mail skola@1zsmhradiste.cz; ZŠ 
Studentská: Mgr. Vladimír Čermák, 

326 771 890, e-mail skola@2zsmh.
cz). Připomínáme však, že zákonní 
zástupci s sebou budou vedle své 
ratolesti nutně potřebovat občanský 
průkaz, rodný list dítěte a kartu po-
jištěnce.

V Mnichově Hradišti budou zá-

pisy probíhat na třech místech. Pro 
Základní školu Sokolovská v pavi-
lonu Chanos naproti sportovní hale 
Bios, pro Základní školu Studentská 
v budově školy na Masarykově ná-
městí č. 244 a pro Základní školu 
Veselá přímo ve škole ve Školní ulici 
č. 70. 

Čas zápisů bude pro všechna 
místa stejný, od 14 do 17 hodin. Ná-
hradní termín 18. dubna bude pro-
bíhat v čase 14:30 až 16:00 hodin.

Redakce
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Projekt MAP Mnichovohradišťsko 
dospěl ke svému závěru. Co zajíma-
vého a dobrého přinesl?

Zapojením učitelů, rodičů, ne-
formálních vzdělavatelů a různých 
dalších zájemců o vzdělávání vznik-
la dlouhodobá koncepce rozvoje 
vzdělávání v Obci s rozšířenou pů-
sobností (ORP) Mnichovo Hradiště 
(Strategický rámec rozvoje vzdělá-
vání a Akční plán).

Díky projektu MAP měli všich-
ni, jimž není vzdělávání lhostejné, 
možnost se vyjádřit a přemýšlet  
o budoucnosti vzdělávání na Mni-

chovohradišťsku v širších souvis-
lostech. Bylo příjemné setkávat se 
v neformálním prostředí na různých 
seminářích, přednáškách, worksho-
pech či exkurzích. Po dobu realizace 
projektu MAP proběhlo celkem 50 
vzdělávacích akcí a některé z nich 
(například Listování s Lukášem Hej-
líkem) vznikly díky spolupráci s míst-
ními vzdělávacími institucemi (ZUŠ, 
gymnázium, městská knihovna).

MAP přinesl a otevřel nová té-
mata v oblasti vzdělávání, přivedl do 
Mnichova Hradiště odborníky zabý-
vající se vzděláváním a jejich před-

nášky či semináře byly pro účastníky 
nejen zdrojem informací, ale také je 
inspirovaly a ovlivnily jejich profesi  
i osobní život. Cenné je také množ-
ství odkazů na články, odborné texty 
a další zdroje na webu MAP (www.
map-mh.cz). Některé akce zaháje-
né pod hlavičkou MAP začínají žít 
vlastním životem a zdá se, že budou 
pokračovat nezávisle na MAP. K nej-
důležitějším konkrétním výstupům 
z MAP patří návrh zřízení pozice 
takzvaného koordinátora vzdělávání 
pro ORP Mnichovohradišťsko. 

Na zásadní změny je 18 měsí-

ců málo, jsme ale přesvědčeni, že 
MAP přinejmenším „zčeřil hladinu“, 
přispěl k částečnému prolomení 
bariér mezi jednotlivci i institucemi, 
a pokud se podaří získat dotaci na 
projekt MAP II, budeme v rozvoji 
vzdělávání v regionu pokračovat. 

Co říci na závěr? Rádi bychom 
všem, kteří se do projektu jakkoli 
zapojili, poděkovali. Věříme, že se 
však v budoucnu znovu setkáme při 
dalších projektech.

Projektový tým 
MAP Mnichovohradišťsko

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Projekt MAP Mnichovohradišťsko skončil

AUTISMUS
Autismus je mentální vývojová 
porucha. Obvykle se začne pro-
jevovat před třetím rokem věku  
a přesná příčina jeho vzniku 
není dosud známa. Autismem je  
v průměru postiženo 15-20 dětí  
z 10 000 a v současnosti v ČR 
žije až 20 000 osob s tímto posti-
žením. Léčba bohužel není mož-
ná, lze pouze léky utlumit někte-
ré projevy onemocnění a zahájit 
behaviorální terapii a poskytnou 
speciální pedagogickou pomoc.

Chlapec podporuje autistického kamaráda, 
vysloužil si za to titul Mladý hrdina
Čtrnáctiletý Matěj Křepelka z Mni-
chova Hradiště není jen obyčejným 
skautem a žákem osmé třídy místní 
základní školy. Během vyučování 
i ve svém volném čase už šest let 
pomáhá kamarádovi Honzovi. Ten 
trpí autistickou poruchou a potřebu-
je pomoc s přípravou na jednotlivé 
předměty i různé mimoškolní aktivi-
ty. Matěj mu tak významně pomáhá, 
aby se snáze začlenil do společnosti 
a nezaostával ve výuce. Za své 
nezištné odhodlání si tak vyslou-
žil ocenění Mladý hrdina. Matějův 
příběh byl objeven díky partnerství  
s Junákem – českým skautem.

Matěj svému spolužákovi a ka-
marádovi Honzovi pomáhá již od 
druhé třídy základní školy. Honza 
totiž trpí atypickým autismem. Ten 
se neprojevuje tak silně jako dětský 
autismus. Oproti „běžným“ autistům 
nemají tyto děti tak velký problém 
komunikovat s ostatními nebo netrpí 
tolik nutkavou potřebou dělat ne-
obvyklé pohyby. Lékaři tuto nemoc 
často odhalí až v pozdějším věku, 
malí atypičtí autisti se proto nejprve 
často léčí s podezřením na poruchu 
soustředění, řeči apod. 

Chlapci spolu tráví spoustu 
času ve škole i mimo ni. Matěj Hon-

zovi pomáhá s přípravou na hodiny, 
doprovází ho na oběd do školní jí-
delny a doma si spolu opakují nově 
probranou látku. „Pomoc Honzovi je 
pro mě samozřejmostí. Nikdy jsem 
neřešil, proč mu pomáhám, prostě to 
dělám,“ říká Matěj. Honza má nárok 
na osobní asistentku, avšak jen na 
několik hodin týdně, pomoc Matěje 
je tak pro něj velmi důležitá. 

Matěj se kromě pomoci kama-
rádovi několik let věnuje i skautingu. 
Je členem 1. oddílu Mnichovo Hra-
diště, kam se dostal už v první třídě 
díky svému staršímu bratrovi. Skaut-

ský oddíl v Mnichově Hradišti má  
v současné době přes 70 členů. Ti 
své aktivity provádějí pod vedením 
Tomáše Pryla, skautským jménem 
Řebik. „Jsme velmi hrdí na to, že  
v řadách skautů jsou chlapci a dív-
ky, kteří se nebojí vystoupit ze své 
komfortní zóny a zcela nezištně po-
máhají druhým. A co víc, je to pro ně 
naprosto automatické a přirozené,“ 
dodává Tereza Sieberová, alias Ba-
Terka, která má v oddílu v Mnichově 
Hradišti na starosti propagaci.

„Matěj je skvělý kluk. Je až ne-
uvěřitelné, s jakou samozřejmostí  
a obětavostí dlouhodobě pomáhá 
svému kamarádovi. Je velkou inspi-
rací pro další děti a mladé lidi, ale 
i pro dospělé. Přesně takové kluky 
a holky hledáme a chceme je oce-
nit tak, aby se i jejich příběhy staly 
motivací pro ostatní,“ komentuje 
hrdinství oceněného Matěje Ivana 
Buriánková z České pojišťovny. 

„Partnerství s projektem Mla-
dý hrdina jsme uzavřeli v říjnu roku 
2017. Je nám velmi sympatické, že 
Česká pojišťovna chce v rámci něj 
oceňovat nejen tak velké činy, ja-
kými je třeba záchrana života, ale  
i skutky každodenního hrdinství, kte-
rým je právě to Matějovo. I ty si totiž 

zaslouží náš velký obdiv a uznání,“ 
komentuje projekt Barbora Trojak, 
tisková mluvčí Junáka – českého 
skauta. 

Předání titulu Mladý hrdina pro-
běhlo v úterý 27. února v klubovně 
1. oddílu v Mnichově Hradišti za 
účasti Matějovy rodiny, jeho kama-
ráda Honzy, skautů, zástupkyně 
České pojišťovny Ivany Buriánkové 
i místních novinářů. Matějovi byl 
předán spolu s titulem i dárek, který 
doplní jeho sbírku železničních mo-
delů. Matějovým snem totiž je stát 
se strojvedoucím. Miluje vše, co se 
točí kolem nádraží, železnic a vlaků. 
Odmalička sbírá modely a sestavuje 
si svá vlastní nádraží. 

Skautskému oddílu z Mnicho-
va Hradiště, jehož je Matěj členem, 
věnovala Česká pojišťovna prostřed-
nictvím své nadace finanční dar na 
podporu rozvoje vzdělávacích a vol-
nočasových aktivit.

Projekt Mladý hrdina odstarto-
vala Česká pojišťovna v září 2017. 
Cílem je oceňovat výjimečné činy 
dětí a mladých lidí, a nacházet tak 
příběhy, které mohou inspirovat.

Ivana Buriánková,
Česká pojišťovna

Na ZŠ Studentská se uskutečnil 
seminář pro učitele a rodiče
Činnost projektu MAP Mnichovohra-
dišťsko se chýlí ke konci. Ve čtvrtek 
15. března se uskutečnil poslední 
seminář pro učitele a pro rodičov-
skou veřejnost s názvem Jak vypadá 
škola bez poražených, jehož vedení 
se ujala Mgr. Lucie Beranová, učitel-
ka ZŠ Studentská. 

Lektorka vycházela z myšlenek 
psychoterapeuta Thomase Gordo-
na a z jeho knihy Škola bez pora-
žených, jejímž poselstvím je mimo 
jiné i důležitost důvěrného vztahu  
a otevřené komunikace mezi dítětem 
a dospělým. Důvěrnost a otevřenost 
se prolínala též celým seminářem, 
kde byly zhruba z poloviny zastou-
peny učitelky a z druhé poloviny ro-
diče, respektive matky. Podtitul Gor-
donovy knihy zní Praktická příručka 
efektivní komunikace mezi učitelem 
a žákem. A právě vzájemná komuni-
kace mezi učitelkami a rodiči byla po 
dobu semináře pro obě strany velmi 
obohacující, což také zaznělo v je-
jich závěrečné reflexi.

Jaká by tedy podle účastnic 
měla být „škola bez poražených“? 
Škola, kam se nebojí chodit dítě 
ani učitel, kam oba dříve zmínění 
chodí s radostí, škola, kde panuje 
partnerství, spolupráce, respekt, 
svoboda, tolerance, bezpečí a jejíž 
prostředí je podnětné a výuka přimě-
řeně náročná dle schopností žáků 

atd. Lektorka představila účastnicím 
kurz efektivního vyučování, jehož 
průkopníkem Thomas Gordon je, 
což je výuka, která přináší žákům 
více vědomostí a zároveň je vede ke 
zralosti a působí na ně způsobem, 
který snižuje konfliktní chování ve 
třídě. Přiblížila též účastnicím meto-
du aktivního naslouchání, kdy dítěti 
dávám najevo zájem o to, co říká,  
a zároveň umím číst mezi řádky (co 
mi chce dítě tím, co říká, skutečně 
říct). V závěru přednášející zbořila 
mýtus „dobrého“ učitele: učitel (ale 
ani rodič) není nadčlověk, je to člo-
věk z masa a kostí, který by neměl 
usilovat o dokonalost, ale měl by 
přijmout sebe samého takového, 
jaký je, a umět pracovat s chybou. 
Jen tak může například zamezit  
i syndromu vyhoření.

Děkujeme Lucii Beranové za 
podnětný a pohodový seminář, který 
v závěru všechny účastnice pozi-
tivně zhodnotily. Názory, jež v jeho 
průběhu zaznívaly, byly užitečné 
pro všechny strany. Rodičovská ve-
řejnost měla možnost nahlédnout 
pod pokličku učitelského povolání  
a učitelé měli naopak příležitost ko-
munikovat s rodiči, k čemuž nebývá 
v běžném provozu mnoho šancí.

Markéta Tomášová,
MAP Mnichovohradišťsko

Projekt Edison
Naše škola se prvním rokem zú-
častnila projektu EDISON pořáda-
ného organizací AIESEC. Projekt 
zprostředkovává pro žáky českých 
škol unikátní možnost setkat se  
s mladými lidmi z odlišných kultur 
a národností. Mnichovo Hradiště se 
tak po dobu jednoho týdne stalo kos-
mopolitním městem. Paní uklízečky 
se mohly konejšit představou, že ty 
zablácené boty, které přešly přes 
čerstvě vytřenou podlahu, chodily 
také v hypermoderním centru města 
Peking či v malebné přírodě gruzín-
ských hor.   

Byl to intenzivní týden plný ang-
ličtiny a poznávání rozličných kultur 
všech koutů světa. Osm vysokoškol-
ských studentů si pro naše žáky při-
pravilo řadu přednášek a interaktiv-
ních aktivit a v průběhu celého týdne 

představovali země, ze kterých po-
cházejí. Výběr byl opravdu pestrý: 
Čína, Kazachstán, Gruzie, Mexiko, 
Rusko, Indonésie a Brazílie. 

Veškerá výuka probíhala  
v anglickém jazyce, a žáci tak měli 
jedinečnou příležitost setkat se  
s angličtinou v její autentické podobě.  
U žáků projekt vzbudil nadšené 
ohlasy. Pro většinu z nich to byla 
první možnost kontaktu se zahrani-
čím, kde se museli spolehnout jen 
sami na sebe a na svou schopnost 
komunikace. 

Velké poděkování patří rodinám 
žáků, které se Edisonů vstřícně uja-
ly, ubytovaly je a staraly se o jejich 
pohodlí.

Michaela Knížková, Petr Novotný, 
Základní škola Sokolovská

Učitelé z mnichovohradišťských škol v Erzhausenu
Během února navštívila naše skupi-
na učitelů ze Základní školy Soko-
lovská, Základní školy Studentská 
a mnichovohradišťského  gymnázia  
společně naše německé partnerské 
město Erzhausen, aby zde pobyla tři 
dny v moderní Hessenwaldschule. 
Během tří dopolední jsme tak měli 
možnost sledovat  vyučování v celé 
řadě předmětů, prohlédnout si vyba-
vení školy a pobavit se s kolegy.

Kromě čerpání inspirace a mož-
nosti porovnání této německé školy 
s našimi školami jsme se snažili 

domluvit rovněž budoucí spolupráci. 
Poděkování za realizaci této 

cesty patří projektové manažerce 
Martině Kulíkové a místostarostovi 
Jiřímu Bínovi. Doufám, že se nám 
podaří uskutečnit nějakou formu vý-
měnného pobytu pro naše žáky, aby 
mohli také poznat nejen vyučování  
v Německu, ale rovněž životní styl  
v tamních rodinách a zajímavá místa 
v okolí Erzhausenu.

Lukáš Umáčený,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Konverzační soutěž
Skupina odvážných žáků naší školy 
přijala výzvu zúčastnit se konver-
zační soutěže v anglickém jazyce. 
Školní kolo trvalo celých pět hodin, 
a tak bylo velmi povzbuzující pozo-
rovat, jakou žáci svým přihlášením 
projevili odvahu, svědomitost a velký 
zápal pro věc.

Se čtyřmi nejlepšími z naší 
základní školy jsme se ve čtvrtek 
15. února vypravili na okresní kolo 
konverzační soutěže do Mladé Bo-
leslavi. Náš žák z osmého ročníku 
Lukáš Eichler minulý rok v okres-

ním kole zazářil a suverénně vyhrál 
mladší věkovou kategorii se ziskem 
sto bodů ze sta možných. V letoš-
ním roce poprvé soutěžil ve starší 
kategorii osmých a devátých tříd  
a rozhodně se neuřízl ostudu – ob-
sadil těsné 2. místo se ziskem 95 
bodů! 

Tímto Lukášovi gratulujeme 
a přejeme mu mnoho úspěchů  
i v ostatních předmětech.

Michaela Knížková, Petr Novotný, 
Základní škola Sokolovská
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Fotbal MSK U11 Slaví první zlato!

INZERCE

Velmi nečekané, ale naprosto za-
sloužené vítězství přinesl březnový 
halový turnaj v Bělé pod Bezdězem 
pro naše mladé borce. Ti jako jedi-
ní v turnaji, který přinesl celou řadu 
velice pěkných a dramatických fot-
balových bitev, neprohráli a obdrželi  
v čele s vynikajícím Čendou Paří-
kem v brance v šesti zápasech pou-
hopouhé dva góly. 

Tým se prezentoval opravdu 
zodpovědným a sebevědomým vý-
konem, který především na turnajích 
ze sklonku loňského kalendářního 
roku kolikrát tolik chyběl. Čenda po 
zásluze „obhájil“ pozici nejlepšího 
brankáře z turnaje hraného dva týd-
ny před bělským kláním v Semilech, 
také ostatní hráči ale odevzdali na 
bělské palubovce své maximum. 
Pochválit je třeba úplné nováčky ha-
lových turnajů vyhrazených pro tuto 
věkovou kategorii Jakuba Novotné-
ho a Adama Pešána, kteří mezi své 
ostřílenější spoluhráče dokonale 
zapadli. 

Jen závěrečný zápas celého tur-
naje odehráli v tu chvíli již jistí vítězo-
vé poněkud laxněji, ale nakonec ne-
připustili ani jednu turnajovou prohru  

a 20 vteřin před koncem po oblé-
hání soupeřovy branky a drobném 
zaváhání gólmana rodící se jedinou 
porážku odvrátili. Pak už následoval 
jen zasloužený potlesk nejen hra-
dišťských fandů a závěrečný cere-
moniál, při němž neolympijští spor-
tovci z Mnichova Hradiště převzali 

VÝSLEDKY MSK U11
FK Litoměřicko 1:1 (Jeníček) 

Sporting Mladá Boleslav 1:0 (Rambousek) 
Jiskra Mimoň 2:0 (Moc 2) 

FK Dobrovice 5:0 (Jeníček 2, Reiter, Moc, Vl. Novák) 
Výběr OFS Ml. Bol. - ročník narození 2008 3:0  

(Rambousek, Moc, Mikšovský) 
Výběr OFS Ml. Bol. - 2007 1:1 (Reiter)

KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
1. MSK 14 13:2 

2. FK Litoměřicko 12 8:2 
3. FC Sporting Mladá Boleslav 11 13:6 

4. TJ Jiskra Mimoň 8 8:8 
5. Výběr Okresního fotb. svazu U11 4 3:9 

6. FK Dobrovice 4 5:16 
7. Výběr OFS U10 3 6:13  

zlaté medaile. 
Jmenovitě to byli tito fotbaloví 

kouzelníci: Pařík, Reiter, Vl. Novák, 
Jeníček, Rambousek, Moc, Pešán, 
Mikšovský a Jakub Novotný.

Marek Reiter,
Mnichovohradišťský SK

INZERCE

Muži Sokola Mnichovo Hradiště  
přeborníkem Libereckého kraje
Po dvanácti letech hráči Sokola Mni-
chovo Hradiště opět zvítězili v kraj-
ském přeboru I. třídy, a stali se tak 
přeborníky Libereckého kraje. Kolo 
před koncem už nemohou být před-
stiženi druhým Jabloncem, který  
v minulém kole jednou zaváhal.

Už od začátku soutěže se v čele 
usadila trojice Bižuterie Jablonec, 
TJ Zikuda Turnov a Sokol Mnicho-
vo Hradiště, která ostatní soupeře 
většinou jednoznačně přehrávala. 
V závěrečných kolech první polovi-
ny se družstva utkala mezi sebou. 
Jablonec všechna svá utkání vyhrál, 
i když souboj se Sokolem se dvakrát 
rozhodoval až v tie-breaku. Sokol 
dvakrát přehrál Turnov, a tak byl po 
polovině soutěže v čele Jablonec. 
Druhý Sokol nakonec ještě jednou 
prohrál v posledním kole s VK Libe-
rec, ale udržel druhé místo. 

Základ týmu v první polovině 
tvořili hráči Tomáš Kratochvíl, On-
dřej Bígl, Michal Studničný, Michal 
Bašus, Miroslav Černý, Matouš Kra-
tochvíl, Jan a Karel Maděrové a Jiří 
Sládeček. Mladíky doplňovali Pavel 
Nachtmann, Václav Bígl a Zdeněk 
Blažek. Z Mladé Boleslavi pak ještě 
hostovali Jiří Konrád a Patrik Feštr. 
Bohužel ještě před koncem první 
poloviny sezona ze zdravotních dů-
vodů skončila pro Konráda, Studnič-
ného a Sládečka, který stihl odehrát 
alespoň ještě jedno kolo v jarní části. 
Z jiných důvodů skončili i bratři Ma-
děrové. 

Do druhé poloviny družstvo So-

kola posílili další hráči z Mladé Bole-
slavi, Filip Frýda a Ladislav Loquens. 

Hned první kolo přineslo neče-
kanou ztrátu tří bodů ze hřiště po-
sledního Frýdlantu a šance na první 
místo se zdála ztracená. V odvetě 
v Jablonci jsme ztrátu snížili o šest 
bodů díky dvěma jasným výhrám 
nad oslabeným soupeřem. Další 
zaváhání však přineslo utkání v Tur-
nově, který se představil hlavně ve 
druhém utkání ve velmi dobré formě, 
kterou potvrdil v dalším kole v Jab-
lonci, kde dokázal jednou vyhrát. 

Tím se naše ztráta na Jablonec 
před posledními dvěma koly snížila 
na dva body. Hned v dalším Sokol 
jednoznačně přehrál Lokomotivu 
Liberec a Jablonec prohrál 0:3 ve 
Vysokém. Bez ohledu na výsledek 
posledního kola se tak Sokol Mni-

chovo Hradiště stal přeborníkem 
Libereckého kraje! 

Druhou polovinu odehráli Tomáš 
a Matouš Kratochvílové, Ondřej Bígl, 
Michal Bašus, Miroslav Černý, Patrik 
Feštr, Filip Frýda, Ladislav Loquens, 
Pavel Nachtmann a Zdeněk Blažek. 
Až na zápas s Frýdlantem hráči 
podávali stabilní výkony. Stoupající 
výkonnost hradišťských odchovanců 
dobře doplňovali zkušení domácí  
i hostující hráči.

Nyní mají hráči měsíc na přípra-
vu na kvalifikaci o II. ligu, která se 
bude hrát 21. a 22. dubna a kde bu-
dou naši soupeři nepochybně kvalit-
nější. Přesto bychom se rádi poprali 
o postup mezi ligové týmy.
    

Zdeněk Blažek,
Kapitán družstva mužů Sokola MH
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KINO

11. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie Filipa Renče podle scénáře Haliny Pawlovské s Klárou Issovou.

4. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PŘÁNÍ SMRTI
Bruce Willis přišel o rodinu, a tak bere v Chicagu zákon do vlastních rukou.

5. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TVÁŘ VODY
Oscarový příběh němé uklízečky a vodního netvora z tajné laboratoře.

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

7. DUBNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE VŠEHO
Oscarový životopisný film o nedávno zesnulém Stephenu Hawkingovi.

7. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TOMB RAIDER
Lara Croft se vydává hledat svého ztraceného otce na záhadný ostrov.

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

11. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
VEZMEŠ SI MĚ, KÁMO?
Africký student se musí rychle oženit. Jenže nezbývá, než si vzít kamaráda.

12. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PLANETA ČESKO
Fascinujícím světem českých zvířat a rostlin provede hlas Kryštofa Hádka.

13. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PEPA
Padesátník Michal Suchánek prožívá krizi středního věku a pokouší se „žít“!

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

19. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM ZABIL HITLERA
Bláznivá komedie, která si dělá legraci z fašistické minulosti.

KALENDÁR AKCÍˇ

25. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OPERACE ENTEBBE
Politický thriller podle skutečných událostí o únosu letadla.

20. DUBNA, 20:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
FAKJŮ, PANE UČITELI 3 
Učitel Zeki musí v pokračování komedie dovést svou třídu k maturitě.

21. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HASTRMAN
Příběh lásky hastrmana a venkovské dívky na motivy knihy Milana Urbana.

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

25. DUBNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
KRKONOŠE 
Procházka našimi horami je úchvatným obrazovým i hudebním zážitkem.

26. DUBNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
AVENGERS: INFINITY WAR
Slavní komiksoví hrdinové opět na plátnech kin v pokračování série.

28. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Česká komedie o muži, jenž se zaplete se sestrami, z nichž jednu si má brát.

27. DUBNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AVENGERS: INFINITY WAR 3D
Slavní komiksoví hrdinové opět na plátnech kin v pokračování série.

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

29. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
V HUSÍ KŮŽI
Animovaný film. Houser se musí postarat o malé kachny a najít jejich hejno.

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

15. DUBNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Rodinné fantasy o třech bratrech, kteří za ztracenou princeznou.

DIVADLO

8. DUBNA, 19:00, ABONENTNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
4 SESTRY
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlíp-
ném včelaři a překvapení v kompostu. Punková crazy komedie o tom, že 
i když si pořádně lezete na nervy, je zábavnější prožít život s rodinou než 
bez ní. Uvádí Studio DVA.

7. DUBNA, 15:00
TROSEČNÍK ROBINSON 
Příběh o dobrodružství, přátelství a umění přežít na pustném ostrově volně 
dle románu Robinson Crusoe Williama Defoa v podání herce a mima Mar-
tina Sochora. Dětské diváky od tří let čeká interaktivní nedělní odpoledne.

19. DUBNA, 19:00, KRUH PŘÁTEL HUDBY
KLAVÍRNÍ RECITÁL BORISE KRAJNÉHO
Představovat našeho předního klavírního virtuosa a hudebního pedagoga 
je patrně zbytečné. Svou úspěšnou kariéru s bezpočtem zahraničních vy-
stoupení odstartoval v roce 1982 ve svých 27 letech ziskem ceny Grand 
Prix du Disque, udělované francouzskou akademií za mimořádné hudební 
nahrávky. Vynesla mu ji interpretace skladeb francouzských romantiků, 
které také budou hlavní náplní jeho hradišťského koncertu. Krajný skvěle 
interpretoval také nahrávky četných klavírních skladeb Chopina, Ravela, 
Bartóka, ale i Bacha, Beethovena, Prokofjeva či Honeggera. Aktuálně má 
za sebou koncerty v 35 zemích světa.

ZÁMEK

23. DUBNA, 17:00, SÁL KLUBU
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Program, projednávaná témata i materiály pro jednání budou  
v dostatečném předstihu dostupné na webu města v sekci Zastu-
pitelstvo. Jednání zastupitelstva je veřejné a hosté z řad veřejnosti 
jsou vřele vítáni.

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

13. DUBNA, 17:00
BESEDA O OSIVECH A SEMENAŘENÍ
Zahrada MH (Spolek Meza) zve na přednášku, jejímž hostem bude botanič-
ka Klára Hrdá (Botanicka zahrada hl. m. Prahy), která založila v ČR iniciati-
vu Semínkovna. Tato iniciativa se snaží podporovat sdílení osiva a přírodní 
zahradničení. Na závěr si promítneme dokument Ohrožená semínka.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. DUBNA, 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 17. dubna. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

6., 13., 20. A 27. DUBNA, 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.

7. DUBNA, 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 4. dub-
na osobně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. Minimální 
počet účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 200 Kč/osoba.

8. DUBNA, 17:00 AŽ 18:30, ZAHRADA ZÁMKU MNICHOVO HRADIŠTĚ
LOUPEŽ DIAMANTŮ
Vydejte se s námi vypátrat, kdo odcizil diamanty. Nechte se vést správným 
úsudkem! Akce je určena nejen pro týmy složené z rodinných příslušníků 
či kamarádů, ale i pro jednotlivce. Podmínkou je, aby alespoň jeden člen 
týmu uměl číst. Průběžný start 17:00 až 18:30 hodin u Vozové brány v ulici 
V Lipách. Vstupné: 50 Kč/osoba.

10. DUBNA, 17:00 AŽ 19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
Zapomeňte na všední shon a přijďte si vyrobit vlastní přírodní kosmetiku. 
Vyrábět budeme peeling proti celulitidě, šumivky do koupele a olej na ob-
ličej. Tvoření je vhodné především pro ženy, které chtějí strávit příjemné 
dvě hodiny. Přihlášky do 2. dubna. Kapacita omezena! Cena: peeling proti 
celulitidě 150 Kč, sada šumivek do koupele 120 Kč, olej na obličej 100 Kč.

27. AŽ 28. DUBNA, 18:00 AŽ 10:00
ČARODĚJNICKÉ PŘESPÁVÁNÍ
Vstupte do našeho čarovného světa. Zahrajeme si spoustu her, a pokud 
počasí dovolí, opečeme si špekáčky a posedíme u ohně. S sebou spacák, 
hygienické potřeby a kostým čarodějnice. V ceně je strava a pitný režim. 
Přihlaste se nejpozději do 23. dubna. Cena: 180 Kč.

30. DUBNA, 15:30 AŽ 22:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ, ZŠ STUDENTSKÁ
STAVĚNÍ MÁJE, LAMPIONOVÝ PRŮVOD A ČARODĚJNICE
Již třetím rokem bude pálení čarodějnic na zahradě ZŠ Studentská před-
cházet zdobení a vztyčování májky, na které v 17:30 naváže lampionový 
průvod od radnice k ZŠ Studentská. Vlastní čarodějnice se budou pálit mezi 
18. a 22. hodinou. 

3., 10., 17. A 24. DUBNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

5., 12., 19. A 26. DUBNA, 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.

4. A 18. DUBNA, 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).

ZUŠ
9. DUBNA, 16:00, GALERIE KONÍRNA
VERNISÁŽ VÝSTAVY AKADEMIKŮ A BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ ZUŠ,
kteří vystudovali v oboru a také v něm pracují. Po vernisáži bude výstava 
otevřena vždy ve středu od 15:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 
11:00 hodin. Případně po dohodě se ZUŠ na tel.: 606 858 110.

12. DUBNA, 18:00, MĚSTSKÉ DIVADLO
SLAVNOSTNÍ VEČER K 60. VÝROČÍ ZUŠ MNICHOVO HRADIŠTĚ 
Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ a vzácní hosté: houslista Pražské komorní 
filharmonie Jan Adam, sólisté Národního divadla Jana a Miloš Horákovi  
a pěvkyně Národního divadla Veronika Eichlerová.

MUZEUM
19. DUBNA, 17:00, STÁTNÍ ZÁMEK MNICHOVO HRADIŠTĚ
DOKOLA OKOLO KOLA: VÝSTAVA HISTORICKÝCH VELOCIPEDŮ
Muzeum města Mnichovo Hradiště Vás srdečně zve na výstavu historic-
kých velocipedů, aneb za historií místní cyklistiky od roku 1894. Expozi-
ce složená z součástí soukromé sbírky Stanislava Hnízdila čítá přes 30 
exponátů včetně Boneshakeru, kostitřasu z Francie, staršího přes 150 let. 
Výstava potrvá do 31. srpna.

21. A 22. DUBNA, 10:30
ZÁKULISÍ A JEVIŠTNÍ TECHNIKA ZÁMECKÉHO DIVADLA
Komentovaná prohlídla speciálně chráněných originálních prostor 
jeviště a mechaniky zámeckého divadla na II. zámeckém okruhu.

OSTATNÍ
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70. výročí úmrtí řádové 
sestry Věry Strakové

Věra Anna Straková se narodila  
7. srpna 1920 v Podolí v domě čp.46. 
Pokřtěna byla v Mnichově Hradišti 
15. srpna téhož roku, o svátku Na-
nebevzetí Panny Marie. Její otec 
Jan byl zedníkem, pocházel z Horní 
Bukoviny čp. 28. Matka Marie se na-
rodila v Hněvousicích šafáři Josefu 
Soukalovi a jeho ženě Marii, rodačce 
z Filipova u Dětenic, dceři tamního 
šafáře Josefa Matějky. Z dětenické-
ho rodu Soukalů pocházel i sobotec-
ký děkan a básník František Soukal 
(1866-1938), její současník. 

Podobně jako on se Věra roz-
hodla jít duchovní cestou a vstoupila 
do kláštera karmelitek v Praze. Řá-

dové sestry chodily na pouť do Staré 
Boleslavi bosé, jak bylo tehdy zvy-
kem. Nepřízeň počasí se jí však sta-
la osudnou, prochladla a onemocně-
la tuberkulózou. Zemřela 27. května 
1948 ve svém rodném Podolí. 

Její hrob se nachází na hřbito-
vě v Mnichově Hradišti, nedaleko 
hřbitovní kaple. Je jedinou řádovou 
sestrou pohřbenou v našem městě? 
Možná ano, protože obvykle odpočí-
vají na klášterních hřbitovech. Kéž 
se sestra Věra přimlouvá za rodný 
kraj a všechny poutníky k jejímu 
hrobu...

Daniela Břoušková

Zřejmě téměř bez povšimnutí mni-
chovohradišťské veřejnosti proběhla 
v našem městě v hotelu U Hroznu 
ve dnech 23. až 25. února letošního 
roku výroční schůze Českého klubu 
velocipedistů 1880. Jedná se o vů-
bec první sportovní spolek založený 
na území Čech v tehdejším Rakous-
ku-Uhersku. 

Klub vznikl, jak je z názvu patr-
né, již v roce 1880 a pod původním 
názvem působil až do roku 1953, 
kdy se stal součástí Sokola. Jeho 
samostatná činnost byla obnovena 
v roce 1994, jeho členové navázali 
na práci svých předchůdců. Klub 
pořádá různé závody, výlety, přátel-
ská setkání a zábavná vystoupení. 
Zúčastňuje se rozličných akcí v Če-
chách i v zahraničí. Zajímavé určitě 
je, že členství v klubu je poněkud 
exluzivní, „musí se zasloužit“ a je 
pouze pro muže. Členové jsou z vět-
ší části sběrateli kol i znalci historie 
cyklistiky. Získávají a schraňují veš-
keré archivní materiály, fotografie, 
pohlednice, dokumenty a vše, co s 
cyklistikou souvisí. Zachraňují též 
stará kola a citlivě je restaurují. 

V našem městě se zasedá-
ní klubu konalo poprvé. Účastníci 
schůzky si nejprve prohlédli sou-
kromou sbírku pana Stanislava 
Hnízdila, jejíž podstatnou část uvidí 

Výroční schůze klubu velocipedistů: 
Milovníci vysokých kol se sešli v Hradišti

návštěvníci muzea na připravované 
výstavě. V sobotu byla na programu 
návštěva Muzea Jawa v Rabakově. 
Po oba dva dny probíhaly odbor-
né diskuse. Mnichovohradišťskou 
cyklistiku na setkání prezentoval 
pan Hnízdil. Z muzejních sbírek byl 
představen historický prapor místní-
ho klubu velocipedistů z roku 1894, 

dobové fotografie a tiskoviny. 
Mezi účastníky setkání bylo 

možno vidět i některé veřejně zná-
mé osobnosti, např. lékaře prof. Pav-
la Pafka, PhDr. Jana Králíka, autora 
knih o motorismu, například i o rallye 
Paříž-Dakar, které se zúčastnil, či 
světově uznávaného znalce historic-
kých kol pana Roberta Štěrbu.

Velocipedisté si samozřejmě 
prohlédli naše město, dostali brožu-
ry o Mnichově Hradišti a všichni také 
obdrželi volné vstupenky na připra-
vovanou muzejní výstavu, které po-
dle vlastních slov rádi využijí.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

INZERCE

Dotazník: Život na Mnichovohradišťsku
v 70. a 80. letech 20. století
Historii města píší životy jeho obča-
nů. Dejme společně vlastním vzpo-
mínkám reálnou podobu, zachyťme 
a uchovejme tak všednodennost 
života v našem městě a jeho 
blízkém okolí v období takzvané 
normalizace pro příští generace –  
v rámci dotazníku Muzea města Mni-
chovo Hradiště, který jsme pro vás 
připravili jako pokračování úspěšné 
výstavy ‚‚Hradiště a Hradišťáci v 70. 
a 80. letech‘‘ a také jako příspěvek  
k oslavám 100. výročí naší republiky. 

Dotazník je anonymní, uvedení 
jména a dalších osobních údajů je 
zcela na vás! Vyzvednout si či jej 
následně odevzdat můžete v Měst-
ském informačním centru v budově 
Klubu na náměstí, v městské knihov-
ně, v trafice paní Šosvaldové či pří-
mo v městském muzeu ve 2. patře 
státního zámku. Druhou možností je 
vyplnění online dotazníku, který na-
leznete na webových a facebooko-
vých stránkách městského muzea.

Vyplněné dotazníky budou ulo-

ženy v muzejním archivu a budou 
sloužit jako pramenný materiál stu-
dentům a badatelům v letech budou-
cích. Věříme, že tak jako nás dnes 
zajímá, jak se v našem městě žilo 
v dobách minulých, bude toto téma 
zajímat i příští generace. Zanechme 
jim tedy co nejbohatší svědectví! Dě-
kujeme za vaši aktivní účast, ochotu 
a pravdivé vyplnění dotazníku.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Švehlova lípa v kampani Stromy svobody
V rámci výročí 100 let republiky při-
pravila Nadace Partnerství kampaň 
Stromy svobody 1918-2018. Cílem 
je nalézt symbolicky 1918 stromů 
vysazených k oslavě vzniku nové 
republiky, k oslavě svobody a demo-
kracie. Organizátoři chtějí motivovat 
majitele stromů k tomu, aby je vyhlá-
sili za památné, a zároveň nabízejí 
pomoc s jejich ošetřením. Vyvrcho-
lením akce by měly být Dny pro Stro-
my svobody od 20. do 28. října a vý-
sadba 2018 stromů připomínajících 
do budoucna toto významné výročí.

Už koncem roku 2017 se do 
kampaně zapojilo také Mnichovo 
Hradiště. Přihlásili jsme takzvanou 
Švehlovu lípu rostoucí v trojúhelníku 
ulic Turnovské, Boženy Němcové a 
Husovy. Na stejný strom pořadatele 
upozornila také paní Milada Opltová, 
nebyla si však jistá datem zasazení.

Švehlova lípa byla vysazena 
dne 28. října 1933 k 15. výročí vyhlá-
šení samostatné republiky. A byla to 
tehdy v Mnichově Hradišti velká slá-

va! Již v předvečer sehrál ochotnický 
soubor Tyl divadelní hru Ferdinanda 
Strejčka Jarní přeháňky 1848 za 
přítomnosti samotného autora, který 
v té době působil jako profesor mla-
doboleslavského gymnázia. 28. října 
ráno se na místě výsadby stromu 
sešli představitelé města, zástupci 
různých spolků a další občané. Slav-
nost zahájil Josef Dusil, náměstek 
starosty města, poté byla vztyčena 
státní vlajka, zahrána státní hymna 
a děti recitovaly vlastenecké básně. 

Po tomto úvodu se přikročilo  
k samotnému zasazení stromu. Za 
každý zúčastněný spolek či organi-
zaci přistoupil jeho zástupce a spolu 
s vhozením hlíny pronesl symbolic-
ké věnování či přání právě zasazené 
lípě. Uveďme například slova teh-
dejšího ředitele chlapecké školy Jin-
dřicha Tancibudka: „ Švehlova lípo, 
vždy připomínej občanům města 
Mnichova Hradiště, že svorná vůle, 
svorný duch, divy činí jako Bůh.“ Zá-
stupce republikánské strany, statkář 

Čeněk Nezdara z Mohelnice, adre-
soval lípě: „ Vyprávěj pokolením bu-
doucím o dobách zlých, jež prožíval 
stát záhy po svém vzniku. Dočkej 
se časů lepších, klidnějších pro náš 
stav, národ, republiku.“ Po skončení 
slavnostního aktu odešli účastníci 
na náměstí, kde koncertovala hudba 
kapelníka Niesnera. Otevřeno bylo 
také okresní muzeum, které tehdy 
sídlilo na náměstí v budově dnešní-
ho Klubu a část jeho expozice byla 
věnována legionářům.

Slavnost byla pojata také jako 
oslava 60. narozenin významného 
prvorepublikového politika Antonína 
Švehly, proto strom byl (a snad stá-
le je) místními nazýván Švehlovou 
lípou.

Dodejme ještě, že v době psaní 
tohoto textu, 16. března, je na mapě 
Stromů svobody již 1085 odkazů – 
viz www.stromysvobody.cz.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

V Hoškovicích se chystají velké oslavy!
Osadní výbor Hoškovice pořádá ka-
ždoročně pouť sv. Jana Nepomucké-
ho, která připadá na první neděli po 
svátku tohoto světce, což je 16. květ-
na. Letos budeme pouť slavit v so-
botu 19. května a nebude to jenom 
pouť! Vzhledem k tomu, že se nám 
povedlo zrekonstruovat naši Hasi-
čárnu na krásný kulturní stánek, roz-
hodli jsme se rozšířit poutní oslavy o 
sraz rodáků a všech, kteří žili v Hoš-
kovicích nebo mají k vesnici osobní 
vztah. Zároveň si celou akcí chceme 

připomenout 100. výročí vzniku sa-
mostatného Československa.

Centrum oslav bude na návsi 
u Hasičárny. Zde bude umístěno 
podium, na němž vystoupí zpívající 
právník Ivo Jahelka, Janovec Jazz 
Band  a Country Stock z Mnichova 
Hradiště, mažoretky Perličky z Tur-
nova a zatančí soubor Pozdní sběr 
z Malé Bělé. Programem bude pro-
vázet Marie Retková, jejíž rodinné 
kořeny také sahají do Hoškovic.

Celému kulturnímu programu 

bude předcházet připomenutí těch 
občanů Hoškovic, kteří padli v prv-
ní světové válce. Vystoupí členové 
Československé obce legionářské 
a položí kytice k pomníku padlých. 
Poté bude následovat bohoslužba.

Začátek akce je plánován na 
13:30 hodin, bohaté občerstvení je 
zajištěno. Zveme tímto občany Hra-
diště i celého okolí do Hoškovic.

Za osadní výbor Hoškovice
Stanislav Dumek
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OSOBNOSTI MĚSTA MNICHOVA HRADIŠTĚ
Doc. PhDr. Stanislav Langer, CSc.

‚‚Naše mládež miluje přepych. 
Nemá správné chování. Neuznává 
autority a nemá úctu před stářím. 
Děti odmlouvají rodičům, srkají při 
jídle a tyranizují své učitele,‘‘ kri-
ticky konstatoval již v pátém století 
před naším letopočtem athénský 
filosof Sókratés a možná, že právě 
tento citát byl o více než 2 400 let 
později inspirací pro průzkum mlá-
deže, kterému svůj život věnoval 
významný český klinický psycholog, 
spoluzakladatel první lékařsko-psy-
chologické poradny v České repub-
lice, zakladatel první psychologické 
poradny pro žáky základní školy, ale 
také vysokoškolský učitel, autor více 
než 130 pedagogicko-psychologic-
kých výzkumných prací a knižních 
publikací, v neposlední řadě pak 
nadšený a uznávaný amatérský mi-
neralog – mnichovohradišťský rodák 
doc. PhDr. Stanislav Langer, CSc.

Stanislav Langer se narodil 21. 
února 1924 v Mnichově Hradišti  
v domě čp. 616 Marii Langrové, ro-
zené Wiedemannové, a Františku 
Langrovi, četnickému strážmistru  
v Mnichově Hradišti. Otcovo po-
volání s sebou přinášelo i časté 
stěhování, které Stanislava Lan-
gra provázelo po celý jeho život. 
V našem městě prožil první čtyři 
roky svého života, v roce 1928 se 
s rodiči přestěhoval do Rybniště na 
Rumbursku, kde také zahájil svou 
povinnou školní docházku v místní 
obecné škole, kterou však dokončil 
v novém bydlišti v Třebechovicích 
pod Orebem na Královehradecku. 
Na rodný kraj nezanevřel, prázdni-
ny trávil u prarodičů v Bakově nad 
Jizerou. Své středoškolské vzdělá-
ní zahájil v roce 1938 na gymnáziu  
v Hradci Králové po přestěhování se 
s rodiči do jižních Čech, pokračoval 
na gymnáziu v Pelhřimově. Po uza-
vření této školy na počátku druhé 
světové války studium na gymnáziu 
dokončil až v roce 1945 v Jihlavě. 
Dva válečné roky strávil v nedale-
kém Bakově nad Jizerou, respektive 
ve Škodových závodech v Mladé 
Boleslavi, kde se vyučil strojním zá-
mečníkem.

S novým bydlištěm v období let 
1945 – 49, kterým se staly Žíželice 
u Chlumce nad Cidlinou, se začala 
psát i nová a pro další kariérní vývoj 
důležitá etapa v životě Stanislava 
Langra, a to studium oboru filozofie  
a češtiny na Filozofické fakultě Ma-
sarykovy univerzity v Brně. Pro skvě-
lé studijní výsledky studium dokončil 
již po třech letech. Jeho prvním uči-
telským místem se v roce 1949 stala 
Základní škola v Doksech. 

V kraji Máchově nalezl nejen 
svůj nový, i když opět jen přechodný 
domov, ale také svou ženu, učitelku 
z Bělé pod Bezdězem. V roce 1951 
se vydali na společnou životní cestu 
a téhož roku se přestěhovali do Se-
mil. Stanislav Langer zde vyučoval 
na základní škole a úspěšně obhá-
jil doktorát z filozofie. V roce 1952 
krátce vyučoval na průmyslové škole 
sklářské v Železném Brodě, ten-
týž rok se se ženou přestěhoval do 
Hradce Králové. Toto město se jim 
stalo již domovem trvalým. 

Dr. Langer se zde začal plně 
věnovat psychologii, sbíral zkuše-
nosti v sociodiagnostickém ústavu 
a na oddělení dětské psychiatrie  
v Krajském ústavu národního zdraví. 
V roce 1957 se stal odborným asis-
tentem na tehdejším Pedagogickém 
institutu, pozdější Pedagogické fa-
kultě, kde přednášel psychologii, 
aktivně přispíval do sborníků fakulty  
a při tom prakticky zkoumal vývoj 
dětského myšlení a chování mláde-
že. Za každým z jeho příspěvků bylo 
důkladné vyšetření velkého množ-

ství dětí a statistické zpracování, 
vše ve spolupráci s matematiky doc. 
PhDr. Drozenem a později s prof. 
PhDr. et. RNDr. Půlpánem. V roce 
1965 Stanislav Langer obhájil svou 
disertační práci z oboru psychologie 
na téma: ‚‚Vývoj myšlení u dětí 9 – 
15 letých‘‘ a získal titul CSc., násled-
ně se v roce 1968 habilitoval na Kar-
lově univerzitě svou prací ‚‚Modely  
pro psychologickou diagnostiku  
a výchovu žáků‘‘ a byl jmenován do-
centem.

Ve spolupráci s MUDr. Mirosla-
vem Novákem založil první lékař-
sko-psychologickou poradnu v naší 
zemi, za výzkumnou práci zaměře-
nou na uplatnění problémových mla-
distvých dostali oba čestné uznání 
Ministerstva zdravotnictví. Přímo  
v základní škole pak první psycho-
logickou poradnu dr. Langer založil  
v Chlumci nad Cidlinou. 

Po 23 letech strávených na pe-
dagogické fakultě v Hradci Králové 
odešel v roce 1980 na pedagogic-
kou fakultu v Ústí nad Labem, a to 
na devět pedagogicky i publikačně 
aktivních let. Externě zároveň pů-
sobil na Vysoké škole chemicko-
-technologické v Pardubicích a na 
Vysokém učení technickém v Praze 
v kurzech pro přípravu inženýrů pro 
pedagogické povolání. V roce 1989 
se vrátil do Hradce Králové, o rok 
později obhájil téměř jednomyslně, 
s výjimkou jediného hlasu, doktorát 
věd, po půl roce mu však univerzitní 
komise udělení akademické hodnos-
ti bez udání důvodu zamítla, stejně 

tak i pozdější jmenování profeso-
rem. Zamítnuto bylo i další působení 
na fakultě.

I přes nenáklonnost minulého 
režimu, závist a nepřejícnost ně-
kterých jeho spolupracovníků jeho 

vědecká a publikační aktivita ne-
skončila. V devadesátých letech se 
i nadále věnoval výzkumu a práci 
v pedagogicko-psychologických 
poradnách v Hradci Králové, No-
vém Bydžově a v Rychnově nad 

Kněžnou, kde zároveň vyučoval  
i na Vyšší strojnické škole. Zažádal 
si též o vydání živnostenského listu 
pro obor Psychologické poradenství 
a diagnostika. Tak mohl provádět 
psychologická vyšetření dětí i do-
spělých, nejen jako psycholog, ale  
i jako soudní znalec psychologie. 

Dokonce založil i vlastní na-
kladatelství KOTVA, kde vyšlo od 
roku 1990 sedm jeho knih, rozepsa-
nou monografii ‚‚Rodinná výchova  
a osobnost‘‘ bohužel již nedokončil. 
‚‚Do dějin české psychologie se za-
psal svým výzkumem vztahů mezi 
typem rodinné výchovy a vlastnost-
mi osobnosti dětí, diagnostickými 
modely a klíči pro pedagogy, vycho-
vatele i rodiče a zkoumáním vývoje 
a rozvíjením algoritmického myšlení 
žáků. 

Byl jedním z mála našich psy-
chologů, u nichž se vysoká teoretic-
ká úroveň snoubila s mnohaletými 
praktickými zkušenostmi získanými 
v psychologické praxi ve zdravot-
nictví, poradenství a školství. Jeho 
poznatky lze velmi dobře využít 
při řešení aktuálních praktických 
výchovných problémů. Práci psy-
chologa považoval za službu lidem,  
a proto výsledky svého bádání zpra-
covával do takové podoby, aby je 
mohli ve své praxi využívat učitelé  
i vychovatelé a rozuměli jim i laici...‘‘ 
(citováno ze vzpomínky uveřejněné 
ve Čtvrtletním ZPRAVODAJI Čes-
komoravské psychologické společ-
nosti, č. 59/2004 – září, univer. prof. 
PhDr. Jozef Kuric, DrSc., doc. PhDr. 

František Vízdal, CSc.).
Zda-li dr. Langer věřil pozitivní-

mu vlivu drahých kamenů na lidskou 
psychiku, se lze dnes již  bohužel jen 
domnívat, jisté však je, že se svému 
koníčku – sběratelství a poznávání 
minerálů a polodrahokamů – věno-
val se stejnou pílí a důkladností jako 
výzkumu v oblasti psychologie. 

Na vášeň svého muže vzpo-
míná PhDr. Věra Langrová slovy: 
‚‚Podnětem se mu stalo setkání  
s manžely Soukeníkovými z Brna 
na Kozákově u Turnova v počátku 
50. let, kteří si sem vyjeli za hledá-
ním drahých kamenů. Od té doby 
trval nepřetržitý zájem o objevová-
ní překrásných ametystů, achátů, 
zeolitů, jaspisů i araukaritů, ale také 
zkamenělých dřev. Neúnavně cho-
dil po polích v okolí Turnova, Jičína  
a Nové Paky či na vzdálenější loka-
ce na Moravě i Slovensku, kam dojel 
svým trabantem a odkud přinášel 
nejen spousty neopracovaných ‚‚pe-
cek‘‘, ale i velkých minerálů z lomů. 
I za těchto polních podmínek však 
udržoval na úrovni svůj společenský 
vzhled. Vždyť, kdo jej znal, viděl jej 
málokdy bez nažehlené rozhalenky 
nebo vázanky a vzorně vyleštěných 
bot, na cesty s sebou míval jedny  
i dvoje vyčištěné do zálohy. Jeden 
čas dokonce chtěl studovat geolo-
gii, když nemohl v letech, kdy byla 
psychologie považována za pavě-
du, plně uplatnit své znalosti. Mezi 
sběrateli našel mnoho velmi dob-
rých přátel. Jedním z dlouholetých 
byl pan Václav Kupka z Trutnova, 
se kterým prošel snad všechna na-
leziště v Krkonoších. Sbírka se ne-
ustále rozrůstala. Mnoho krásných 
exponátů bylo vystaveno jak v bytě, 
tak i na naší chalupě v Soběrazi u 
Jičína. Manžel se pokoušel i o řezání 
a broušení, tuto záležitost však na-
konec přenechal sběrateli z Jičínska 
Josefu Marksovi.‘‘ 

Právě ten se nyní stará o sbírky 
dr. Langra a právě on učinil hodnot-
ný výběr pro bezplatný dar manželky 
PhDr. Věry Langrové třem muzeím – 
Klenotnici drahých kamenů v Nové 
Pace, Muzeu Českého ráje v Turno-
vě, kam se dostal asi největší unikát 
v podobě zkamenělé rašeliny starý 
zhruba 260 milionů let se zacho-
valou šisticí, a Národnímu muzeu 
v Praze, pro které ostatně sbíral již 
za svého života, a dokonce byl za 
svoje zásluhy jako jeden z prvních 
dr. Karlem Tučkem, dlouholetým 
přednostou mineralogického odděle-
ní, odměněn speciálním potvrzením, 
které fungovalo jako jakýsi kouzelný 
klíček, jenž otvíral přístup do lomů a 
dolů. Muzea vystavila získané sbír-
ky ve svých stálých expozicích pro 
veřejnost.

Docent PhDr. Stanislav Langer, 
CSc. zemřel 29. června 2004 ve 
věku 80 let. Jeho život byl naplněn 
mnoha zájmy, velkou pílí a pracovi-
tostí, zvídavostí i systematičností, 
smyslem pro krásu, touhou pronik-
nout do jádra věci. Jeho působení 
bylo velkým přínosem pro rozvoj 
vědy i pro poznání pokladů země. 
Během svého mnohaletého peda-
gogického působení na fakultách vy-
choval mnoho učitelů a vychovatelů, 
kteří na něho s úctou vzpomínají. 

Tento článek vznikl na základě 
materiálů, jež zaslala městskému 
muzeu PhDr. Věra Langrová, která 
se stará nejen o literární odkaz své-
ho manžela, ale také o to, aby ne-
byla zapomenuta jeho tolik přínosná 
sběratelská činnost. Použity byly 
citace z textu Vladislava Studničky  
a Václava Jenšovského.

Karel Hubač,
Muzeum města Mn. Hradiště

Stanislav Langer

Manželka Věra Langerová spolu s panem Josefem Marksem z Jičínska, který 
pomohl sbírku jejího muže utřídit.

Manželé Langerovi (vlevo) s Martou a Vladimírem Soukeníkovými a jejich 
synem na Kozákově na počátku 50. let minulého století, společné setkání 
bylo podnětem pro sběratelství.

Udělení vědecké hodnosti kandidáta psychologických věd Stanislavu Langerovi dne 18. listopadu 1965.



Chcete v Kamelotu inzero-
vat, 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 navá-
zání dlouhodobé spoluprá-
ce je možné uplatnit slevu. 
Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v sou-
čtu překročit dvě celé strany  
a inzerenti, kteří se přihlásí 
jako první, mají přednost. 

Takže raději neváhejte! 

Pro inzerenty

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 4/2018, náklad 3500 ks, vychází 2. dubna 2018
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

Skautský ples se opět vydařil
Loňský rok slavil 1. skautský od-
díl Mnichovo Hradiště deset let od 
znovuzaložení skautingu v našem 
městě a sám si nadělil vskutku ori-
ginální dárek – skautský ples. Ten 
si všichni zúčastnění velice užili,  
a tak se vedení oddílu rozhodlo ne-
čekat další dekádu a uspořádat ples 
o něco dříve.

Historicky druhý skautský ples  
v Mnichově Hradišti se konal v sobo-
tu 10. února, a to, stejně jako ten loň-
ský, na sále Základní školy ve Stu-

dentské ulici. O patro níže bylo pro 
hosty připraveno něco k jídlu a pití, 
za což děkujeme týmu pod vedením 
pana Ouředníka. K poslechu a tanci 
hrála kapela Region a téměř neustá-
le zaplněný taneční parket svědčil 
o tom, že této hudební skupině to 
šlape skvěle. A na 140 návštěvníků 
plesu se nenudilo ani při občerst-
vovacích pauzách kapely. Byla pro 
ně připravena zajímavá vystoupení. 
Sabina Lacinová všem přítomným 
představila jumping a z Mladé Bo-

leslavi k nám dorazila Salsa Familia 
se svojí ukázkou skupinového tance. 

Tou dobou již naplno propukl  
u plesů tradiční prodej štěstíček. Pro 
všechny přítomné bylo připraveno 
na 300 menších a 14 hlavních cen, 
které do slosování věnovali sponzoři 
plesu, jmenovitě pak firmy Comfeel, 
Luboš Dvořáček – Těžex, Holas – 
konsorcium, Lipraco, Kovovýroba 
Pryl – Svoboda, Můj Med – David 
Maroun, Podzemí, Květinka Mrázo-
vi, Bebeatiful – kosmetika Jitka Woj-

narová, město Mnichovo Hradiště  
a další.

Všem sponzorům velmi děkuje-
me, ale hlavní poděkování patří ná-
vštěvníkům plesu. Věříme, že si ples 
užili a již nyní se nemohou dočkat 
ročníku následujícího. Čekání si 
mohou zkrátit například prohlídku fo-
tografií z plesu na našem webu hra-
diste.skautmh.cz či u tohoto článku.

Štěpán Heller, 
1. oddíl Mnichovo Hradiště
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