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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

CENU MĚSTA ZÍSKALI 
JOSEF FLANDERKA A JOSEF MAREK

Obě ceny města udělené 

v roce 2018, tradičně na plese 

města, byly za zásluhy v oblasti 

kultury. In memoriam byl cenou 

ověnčen Josef Marek, pedagog a 

malíř zachycující ve svých dílech 

krajinu, přírodní scenérie i lidovou 

architekturu Českého ráje a Pojize-

ří, osobně cenu převzal rovněž Jo-

sef Flanderka, dlouholetý jednatel 

Klubu Mnichovo Hradiště a vůdčí 

osobnost mnichovohradišťského 

amatérského divadla.

ÚNOR

DENNÍ CENTRUM JIZERA PŘIVÍTALO PRVNÍ SENIORY

D10), navázalo spolupráce se spol-

kem Meza, díky níž se zájemcům 

otevřela možnost pěstování rostlin 

na vlastní malé zahrádce ve Šlikově 

ulici, začalo vydávat svůj čtvrteltník 

a pořádalo několik desítek tvůrčích 

dílen.
Činnost centra bude v letošním 

roce pokračovat a zájemci si již 

mohou vyžádat plán akcí na rok 

2019. Centrum lze navštívit od 

pondělí do pátku mezi 9. a 17. ho-

dinou, případné dotazy lze položit 

telefonicky na čísle 725 787 577 

nebo e-mailem na adrese info@

dcjizera.cz.

S příchodem nového roku, kon-

krétně 8. ledna, zhájilo v domě s 

pečovatelskou službou v Družstev-

ní ulici svou činnost Denní centrum 

Jizera, které sem rozšířilo své akti-

vity z Bakova nad Jizerou. Zejmé-

na aktivní senioři tak získali nové 

místo, kde se mohou setkávat, 

navštěvovat zajímavé akce a tvůrčí 

dílny a nacházet nové přátele.
Centrum během roku organi-

zovalo oslavy svátků a význam-

ných dní (například mezinárodní 

den žen), besedy a setkání (se 

zástupci městské policie, vede-

ním města nebo cestovatelkou 

Zuzanou Samkovou), výlety do 

Roudnice nad Labem, Libotenic, 

Kladrub nad Labem, Jablonného 

v Podještědí, na zámek Stránov, 

do Českého ráje nebo třeba pěš-

ky na zmrzlinu k letadlu u dálnice 

LEDEN

MUZEUM MAPUJE VZPOMÍNKY
DUBEN

V souvislosti s výstavou Hradiště  

a Hradišťáci v 70. a 80. letech, 

kterou v první polovině roku připra-

vovalo městské muzeum, oslovili 

muzejníci širokou veřejnost. For-

mou dotazníku se zájemců zeptali 

na jejich vzpomínky na 70. a 80. 

léta, na dobové reálie, například 

místa, kam chodili nakupovat, 

nebo kam se chodili bavit. Tyto 

dotazníky bylo možné vyplnit na 

čtyřech místech a navíc online. 

Respondenti pomohli vytvořit mu-

zeu pramenný materiál pro budou-

cí historiografické bádání.
Muzeum v loňském roce rov-

něž rozšiřovalo své fondy o foto-

grafie z vašich archivů. Tato výzva 

trvá, máte-li tedy zajímavé foto-

grafie z historie města a chcete se  

o ně podělit, stačí je naskenovat  

a opatřit drobným komentářem. 

Muzeum je rádo přijme.

JUBILEJNÍ ROK ZUŠ
BŘEZEN

Vedle již neexistující Českosloven-

ské republiky slavila v roce 2018 

stále existující a dokonce prospe-

rujícíc Základní umělecká škola 

Mnichovo Hradiště. Ta, založená 

ještě jako lidová škola umění, do-

vršila v loňském roce 60 let své 

existence.
Toto výročí otevřela v Galerii 

Konírna výstava někdejších žáků 

této školy, kteří své talenty nyní 

rozvíjejí na uměleckých školách na 

profesionální úrovni, následovala 

Výstava akademiků, tedy někdej-

ších žáků školy, kterým se umění 

stalo celoživotní náplní a povolá-

ním, výroční koncert, jedinečný 

muzikál, happening ZUŠ OPEN 

nebo výstava současných žáků 

školy.
Dosavadní historii školy za-

chycuje vloni vydaný almanach.   

MUZEJNÍ NOC ZPŘÍSTUPNILA NEZNÁMÁ MÍSTA

Loňská muzejní noc, jejímž hlav-

ním organizátorem bylo jako ob-

vykle Muzeum města Mnichovo 

Hradiště, nabídla vskutku mimo-

řádný program. A navíc na mimo-

řádných místech. V souvislosti s 

jubileem Československé republi-

ky se totiž ve městě otevřela i mís-

ta, která jsou návštěvníkům obvyk-

le přístupná jen výjimečně. 
V divadle mohli hosté žasnout 

nad propojením divadelního sálu 

se sálem Klubu, které ve své scén-

ce představili členové folklorního 

souboru Furiant z Malé Bělé v ro-

lích prvorepublikových herců. Davy 

lidí přivítal radniční vinný sklípek, 

kde v pátek 25. května zasedli 

k jednomu stolu se současným 

starostou také mnichovohradišťští 

starostové z dob dávno i nedávno 

minulých v podání herců boleslav-

KVĚTEN

ského Divadýlka na dlani, aby se 

podělili o své zkušenosti. Starosta 

Josef Ring odtud posílal zájemce 

do rovněž zpřístupněné hrobky 

Jana Švermy na městském hřbito-

vě. Zastavit se bylo možné také na 

faře, kde děkan Pavel Mach osobně 

provázel a přibližoval význam fary 

včera a dnes. Posledním ze zají-

mavých míst, kam byli Hradišťáci 

v průběhu podvečera pozváni, byl 

trezor městské knihovny. Ten tato 

instituce zdědila po záložně, jež ve 

stejné budově fungovala v minu-

losti. V průběhu muzejní noci byl 

trezor navíc vyloupen.

SRPEN

VESTIBUL RADNICE SKRÝVÁ MĚSTSKOU ČASOVOU OSU

Citlivá rekonstrukce radnice, která 

proběhla již předloni, se setkala 

se samými pozitivními ohlasy. Po 

jejím dokončení zůstal jedinou 

vadou na kráse opět nádherné bu-

dovy v centrální části Masarykova 

náměstí vchod z východní strany, 

kterým se vchází do obřadní síně 

a do městského divadla. Jeho 

úpravy začaly 6. února a na konci 

události roku 1866, pozorování po-

lární záře nad městem v roce 1938 

a dokonce ani založení zpravodaje 

Kamelot v roce 2014.
Veřejnost se s upraveným 

prostorem mohla seznámit poprvé 

během akce Čtení z mnichovohra-

dišťských kronik, jež se právě zde 

odehrávala za účinkování herce 

Davida Vejražky.

srpna bylo hotovo.
Kromě masivních dubových 

dveří, designového vybavení ves-

tibulu a zde umístěných svítidel  

a nové podlahy sestavené ze sto-

padesátileté dlažby umístěné do-

nedávna v depozitáři nyní prostoru 

dominuje městská časová osa za-

chycující velké i malé dějiny – mezi 

událostmi nechybí například válečné 

DEBATY O JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI MĚSTA POKRAČUJÍČERVEN

V průběhu roku probíhaly opa-

kované diskuze o plánované vý-

stavbě v jihozápadní části města 

na ploše bezmála 19 hektarů. Tu 

v červnu obšírně komentoval sta-

rosta Ondřej Lochman, který na 

stranách Kamelotu vysvětloval, že 

v této části města půjde zejména o 

výstavbu středněpodlažních domů, 

vyvracel některé mýty a poukazoval 

na skutečnost, že při nastavování 

regulativů budou stávající obyvatelé 

mít možnost ovlivňovat výslednou 

podobu územního plánu.
Právě tento dokument, jehož 

schválení se očekává v průběhu 

zimy, je klíčový pro všechny inves-

tory, kteří v oblasti hodlají stavět.  

KLUB TURISTŮ 
OBNOVEN

Čtyři desítky lidí se sešly 15. 

února ve Volnočasovém areálu a 

byly přítomny obnovení činnosti 

mnichovohradišťského Klubu 

českých turistů, jehož tradice 

dahá do roku 1903. Díky skupině 

nadšenců se během celého roku 

konaly rozličné výlety, a to jak 

pěší, tak cyklistické, jak po okolí 

města, tak po zajímavostech za 

hranicemi regionu a dokonce  

i výlety po vodě. Stačilo pár mě-

síců a klub, jehož první společný 

výšlap vedl do romantických ku-

lis zříceniny Zásadka, si získal ve 

městě nezpochybnitelné místo.
Akce klubu naleznete ze-

jména na facebookovém profilu 

Klub českých turistů - Mnichovo 

Hradiště, rovněž v kalendáři akcí 

na stránkách tohoto zpravodaje.

ÚNOR

PRVNÍ NOC 
LITERATURY

Literární happening Noc litera-

tury pořádaný od roku 2006 v 

Praze a od roku 2013 i v dalších 

českých a zahraničních měs-

tech, se v roce 2018 rozšířil také 

do Mnichova Hradiště. 
Posluchači měli ve středu 9. 

května na pěti místech možnost 

zaposlouchat se do předčítání 

ukázek ze současných evrop-

ských literárních děl, a to v podá-

ní šesti interpretů. Mezi nimi byli 

herci David Vejražka a Mojmír 

Maděrič, dále někdejší jednatel 

Klubu Jiří Senohrábek, ředitelka 

gymnázia Lenka Sosnovcová, 

studentka gymnázia Kristýna Sa-

labová a lektorka angličtiny Věra 

Nitschová.
Zda se letos dočkáme dru-

hého ročníku, ukáže čas.

KVĚTEN

PŘES ŘEKU
POVEDE LÁVKA
V místě, kde ještě v 90. letech 

stával most přes Jizeru nedale-

ko areálu Kofoly, se 24. dubna 

sešli starostové Mnichova Hra-

diště a Kláštera Hradiště nad 

Jizerou a podepsali smlouvu  

o spolupráci na výstavbě lávky.
Na jaře se začne soutěžit 

zhotovitel dokumentace.

DUBEN

DEN VÍTĚZSTVÍ

Součástí oslav 100 let republiky  

klenoucích se ve městě nad celým 

rokem 2018 byl rovněž květnový 

Den vítězství, který Mnichovo Hra-

diště tentokrát pojalo ve velkém 

stylu. 
Program, který do města při-

vedl desítky uniformovaných příz-

nivců vojenské historie i davy divá-

KVĚTEN

ků, vrcholil spanilou jízdou dobové 

techniky ozdobené snítkami šeříku 

a následnou dramatickou bojovou 

ukázkou s komentářem vysvětlují-

cím, jak probíhal ústup okupačních 

vojsk. 
V ulicích města byl 8. května  

k vidění dokonce i hrozivě vyhlíže-

jící obrněný tank!

ČÁPI 
SE VRÁTILI

Už potřetí se letos před zraky 

Hradišťáků odehrávalo drama 

čapí rodinky hnízdící nedaleko 

železničního přejezdu v Jirás-

kově ulici. Tu i letos pozorovalo 

oko online kamery sledující dění 

v hnízdě 24 hodin denně.
Čáp-samec se do Hradiště 

vrátil 5. dubna následován svou 

družkou o čtyři dny později. Už 

18. dubna se v hnízdě objevilo 

první vejce. Následovala další 

čtyři. Celkem čápi letos vychovali 

tři dospělá čápata, která z rodné-

ho hnízda odletěla do světa.

DUBEN

BŘEZEN

PRVNÍ MAP SKONČIL,
DRUHÝ ODSTARTOVAL ČINNOST

Po 18 měsících skončil projekt 

MAP Mnichovohradišťsko (místní 

akční plán vzdělávání), jehož cí-

lem bylo propojovat instituce i jed-

notlivce, rodiče a pedagogy, pro-

fesionály i amatéry, a to s jedním 

cílem – vzájemně se inspirovat  

a maximálně zefektivnit vzděláva-

cí proces v regionu.
Ukázalo se, že otázka vzdělá-

vání v Mnichově Hradišti rezonuje. 

Celá řada akcí nastartovaných 

MAPem začala žít vlastním živo-

tem a sám MAP se dočkal nástup-

nického projektu. Ten byl spuštěn 

v září, jeho koordinátorkou se stala 

Markéta Tomášová a bude řešen 

do března roku 2022.
Více o MAPu a vzdělávání na-

leznete na www.map-mh.cz. 

Josef Flanderka v jedné z rolí.

LEGIONÁŘI
Muzeum města prosí  
o pomoc. Poznáte některé 
z mužů, kteří bojovali za 
samostatnost naší země? 
Nejde o vaše předky?

str. 10

ROK 2018
Obnovení Klubu českých 
turistů, první Noc literatury, 
vybudování atletického sta-
dionu a mnoho dalšího, to 
byl rok 2018 v Hradišti...

str. 2-3
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ROZHOVOR
Se staronovým starostou 
Ondřejem Lochmanem  
o volném čase, staros-
tování i investicích pláno-
vaných na příští léta.

str. 5

313 100 500 www.comfeel.cz

INTERNET TELEVIZE TELEFON

RYCHLÝ A SPOLEHLIVÝ 
INTERNET V ČESKÉM RÁJI

již od 280 Kč
s rychlostí až 200Mb/s

INZERCE

Od středověku po dnešek:
vzniká nová kniha o Hradišti

Vánoční jarmark na náměstí přilákal stovky lidí. A není se čemu divit. Lákadel nabídl dost a dost. Jarmark navíc 
opět pomohl dobré věci – jeho výtěžek ve výši 55 tisíc korun putoval na péči o opuštěné psy.             ...7

Jak dává na srozuměnou logo výše, 
město Mnichovo Hradiště si letos 
připomene 740 let od první písem-
né zmínky dokládající jeho existen-
ci. První zpráva o existenci našeho 
města pochází již z roku 1279 a je 
součástí kronikářského záznamu 
označovaného jako Druhé pokračo-
vání Kosmovy kroniky, které pojed-
nává o dějích, jež se udály v letech 

po smrti Přemysla Otakara II., krále 
honosícího se přídomkem Železný 
a zlatý. Toto výročí bylo impulsem 
pro zahájení prací na nové knize  
o historii města. 

Na té se od loňského roku usi-
lovně pracuje a první zprávy dávají 
tušit, že se mají na co těšit všichni 
patrioti i zájemci o obor historie z šir-
šího regionu.   ...4
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minulých v podání herců boleslav-

KVĚTEN

ského Divadýlka na dlani, aby se 
podělili o své zkušenosti. Starosta 
Josef Ring odtud posílal zájemce 
do rovněž zpřístupněné hrobky 
Jana Švermy na městském hřbito-
vě. Zastavit se bylo možné také na 
faře, kde děkan Pavel Mach osobně 
provázel a přibližoval význam fary 

včera a dnes. Posledním ze zají-
mavých míst, kam byli Hradišťáci 
v průběhu podvečera pozváni, byl 
trezor městské knihovny. Ten tato 
instituce zdědila po záložně, jež ve 
stejné budově fungovala v minu-
losti. V průběhu muzejní noci byl 
trezor navíc vyloupen.

SRPEN

VESTIBUL RADNICE SKRÝVÁ MĚSTSKOU ČASOVOU OSU
Citlivá rekonstrukce radnice, která 
proběhla již předloni, se setkala 
se samými pozitivními ohlasy. Po 
jejím dokončení zůstal jedinou 
vadou na kráse opět nádherné bu-
dovy v centrální části Masarykova 
náměstí vchod z východní strany, 
kterým se vchází do obřadní síně 
a do městského divadla. Jeho 
úpravy začaly 6. února a na konci 

události roku 1866, pozorování po-
lární záře nad městem v roce 1938 
a dokonce ani založení zpravodaje 
Kamelot v roce 2014.

Veřejnost se s upraveným 
prostorem mohla seznámit poprvé 
během akce Čtení z mnichovohra-
dišťských kronik, jež se právě zde 
odehrávala za účinkování herce 
Davida Vejražky.

srpna bylo hotovo.
Kromě masivních dubových 

dveří, designového vybavení ves-
tibulu a zde umístěných svítidel  
a nové podlahy sestavené ze sto-
padesátileté dlažby umístěné do-
nedávna v depozitáři nyní prostoru 
dominuje městská časová osa za-
chycující velké i malé dějiny – mezi 
událostmi nechybí například válečné 

DEBATY O JIHOZÁPADNÍ ČÁSTI MĚSTA POKRAČUJÍ
ČERVEN

V průběhu roku probíhaly opa-
kované diskuze o plánované vý-
stavbě v jihozápadní části města 
na ploše bezmála 19 hektarů. Tu 
v červnu obšírně komentoval sta-
rosta Ondřej Lochman, který na 

stranách Kamelotu vysvětloval, že 
v této části města půjde zejména o 
výstavbu středněpodlažních domů, 
vyvracel některé mýty a poukazoval 
na skutečnost, že při nastavování 
regulativů budou stávající obyvatelé 

mít možnost ovlivňovat výslednou 
podobu územního plánu.

Právě tento dokument, jehož 
schválení se očekává v průběhu 
zimy, je klíčový pro všechny inves-
tory, kteří v oblasti hodlají stavět.  

KLUB TURISTŮ 
OBNOVEN

Čtyři desítky lidí se sešly 15. 
února ve Volnočasovém areálu a 
byly přítomny obnovení činnosti 
mnichovohradišťského Klubu 
českých turistů, jehož tradice 
dahá do roku 1903. Díky skupině 
nadšenců se během celého roku 
konaly rozličné výlety, a to jak 
pěší, tak cyklistické, jak po okolí 
města, tak po zajímavostech za 
hranicemi regionu a dokonce  
i výlety po vodě. Stačilo pár mě-
síců a klub, jehož první společný 
výšlap vedl do romantických ku-
lis zříceniny Zásadka, si získal ve 
městě nezpochybnitelné místo.

Akce klubu naleznete ze-
jména na facebookovém profilu 
Klub českých turistů - Mnichovo 
Hradiště, rovněž v kalendáři akcí 
na stránkách tohoto zpravodaje.

ÚNOR

PRVNÍ NOC 
LITERATURY

Literární happening Noc litera-
tury pořádaný od roku 2006 v 
Praze a od roku 2013 i v dalších 
českých a zahraničních měs-
tech, se v roce 2018 rozšířil také 
do Mnichova Hradiště. 

Posluchači měli ve středu 9. 
května na pěti místech možnost 
zaposlouchat se do předčítání 
ukázek ze současných evrop-
ských literárních děl, a to v podá-
ní šesti interpretů. Mezi nimi byli 
herci David Vejražka a Mojmír 
Maděrič, dále někdejší jednatel 
Klubu Jiří Senohrábek, ředitelka 
gymnázia Lenka Sosnovcová, 
studentka gymnázia Kristýna Sa-
labová a lektorka angličtiny Věra 
Nitschová.

Zda se letos dočkáme dru-
hého ročníku, ukáže čas.

KVĚTEN

PŘES ŘEKU
POVEDE LÁVKA
V místě, kde ještě v 90. letech 
stával most přes Jizeru nedale-
ko areálu Kofoly, se 24. dubna 
sešli starostové Mnichova Hra-
diště a Kláštera Hradiště nad 
Jizerou a podepsali smlouvu  
o spolupráci na výstavbě lávky.

Na jaře se začne soutěžit 
zhotovitel dokumentace.

DUBEN

DEN VÍTĚZSTVÍ

Součástí oslav 100 let republiky  
klenoucích se ve městě nad celým 
rokem 2018 byl rovněž květnový 
Den vítězství, který Mnichovo Hra-
diště tentokrát pojalo ve velkém 
stylu. 

Program, který do města při-
vedl desítky uniformovaných příz-
nivců vojenské historie i davy divá-

KVĚTEN

ků, vrcholil spanilou jízdou dobové 
techniky ozdobené snítkami šeříku 
a následnou dramatickou bojovou 
ukázkou s komentářem vysvětlují-
cím, jak probíhal ústup okupačních 
vojsk. 

V ulicích města byl 8. května  
k vidění dokonce i hrozivě vyhlíže-
jící obrněný tank!

ČÁPI 
SE VRÁTILI

Už potřetí se letos před zraky 
Hradišťáků odehrávalo drama 
čapí rodinky hnízdící nedaleko 
železničního přejezdu v Jirás-
kově ulici. Tu i letos pozorovalo 
oko online kamery sledující dění 
v hnízdě 24 hodin denně.

Čáp-samec se do Hradiště 
vrátil 5. dubna následován svou 
družkou o čtyři dny později. Už 
18. dubna se v hnízdě objevilo 
první vejce. Následovala další 
čtyři. Celkem čápi letos vychovali 
tři dospělá čápata, která z rodné-
ho hnízda odletěla do světa.

DUBEN

BŘEZEN

PRVNÍ MAP SKONČIL,
DRUHÝ ODSTARTOVAL ČINNOST

Po 18 měsících skončil projekt 
MAP Mnichovohradišťsko (místní 
akční plán vzdělávání), jehož cí-
lem bylo propojovat instituce i jed-
notlivce, rodiče a pedagogy, pro-
fesionály i amatéry, a to s jedním 
cílem – vzájemně se inspirovat  
a maximálně zefektivnit vzděláva-
cí proces v regionu.

Ukázalo se, že otázka vzdělá-

vání v Mnichově Hradišti rezonuje. 
Celá řada akcí nastartovaných 
MAPem začala žít vlastním živo-
tem a sám MAP se dočkal nástup-
nického projektu. Ten byl spuštěn 
v září, jeho koordinátorkou se stala 
Markéta Tomášová a bude řešen 
do března roku 2022.

Více o MAPu a vzdělávání na-
leznete na www.map-mh.cz. 

Josef Flanderka v jedné z rolí.
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pení studentského sboru i debaty 
s mladými Čechy. V rámci jedné  
z nich se velvyslanec bez předcho-
zího upozornění posadil přímo mezi 
studenty – právě za těchto okolností 
vznikla přiložená fotografie. Studen-

ty ovšem Stephen King zastavoval 
rovněž na chodbách a dával se  
s nimi do řeči. Nutno podotknout, 
že studenti gymnázia se ukázali 
jako pohotví a schopní hravě kon-
verzovat v cizím jazyce.

Milé, zajímavé a bezprostřední 
setkání, tak hodnotí studenti i pe-
dagogové Gymnázia Mnichovo 
Hradiště s odstupem listopadovou 
návštěvu velvyslance Spojených 
států amerických Stephena Kinga. 
Ten se na půdě mnichovohradišť-
ské školy objevil 15. listopadu.

Samotné návštěvě, kterou 
zprostředkovala Američanka Ellen, 
jež v letošním roce vyučuje na 
gymnáziu v rámci podpory Fulbri-
ghtovy nadace anglickou konver-
zaci, předcházely týdny příprav  
a v den D i bezpečnostní opatření. 
Více než hodinu před příjezdem 
vrcholného diplomata procházela 
školu skupina osobních strážců  
a mapovala potencionální hrozby. 
Následně již dorazil sám King.

Toho čekalo pěvecké vystou-

LISTOPAD

STAROSTOU ZŮSTAL LOCHMAN, 
MÍSTOSTAROSTOU ZVOLEN MAREŠ

LISTOPAD

Ustavující zasedání nového za-
stupitelstva se odehrávalo 5. listo-
padu a jeho hlavním úkolem bylo, 
aby zvolení zastupitelé složili slib. 
Následně již mohli přikročit k volbě 
starosty, místostarosty nebo usta-
novení rady města.

Jako jediný kandidát na 
starostu byl navržen dosavadní 
starosta Ondřej Lochman, jenž 
byl zvolen jednohlasně. Na postu 
místostarosty ovšem došlo k vý-
měně – po Jiřím Bínovi se stal pra-

vou rukou Ondřeje Lochmana Jan 
Mareš, rovněž kandidát Žijeme pro 
Hradiště.

Jako radní byli dále zvoleni 
Lenka Sosnovcová, Ondřej Kno-
bloch, Vladimír Čermák, Franti-
šek Ouředník a Hana Otáhalová. 
V čele kontrolního výboru stanul 
Aleš Jirásek a do vedení finanč-
ního výboru byl zvolen Jiří Plíhal.

První standardní jednání no-
vého zastupitelstva se následně 
odehrálo 10. prosince.

KOMUNÁLNÍ VOLBY
V roce 2018 vyráželi voliči do vo-
lebních místností hned několikrát. 
Největší účastí se mohly tradičně 
pyšnit komunální volby, k nimž 
ve dnech 5. a 6. října dorazilo  
v jedenácti mnichovohradišťských 
okrscích 49,81 % voličů (3 418  
z 6 862). Ti rozhodli o skladbě no-
vého zastupitelstva následovně: 
12,57% hlasů (3 mandáty) připad-
lo Občanské demokratické straně, 
11,44% (2 mandáty) ANO 2011, 
60,71% (15 mandátů) Žijeme pro 
Hradiště, 15,28% (3 mandáty) 
České straně sociálně demokratic-

ŘÍJEN

HASIČI DOSTALI JEDNU CISTERNU 
OD KOLEGŮ A TĚŠÍ SE NA DALŠÍ

Mnichovohradišťští hasiči převzali 
21. září do svého vozového parku 
od svých kolegů z Mladé Boleslavi 
cisternu značky Mercedes z roku 
2008. Ta následně nahradila o 32 
let starší stroj značky IFA, jenž v 
aktivní službě skončil. V letošním 

ZÁŘÍ

roce se hasiči dočkají ještě zbrusu 
nové hlavní cisterny, na kterou se 
podařilo získat peníze z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu. Na boj s ohněm i další 
zásahy tak bude místní jednotka 
požární ochrany připravená.

MASARYK I SOUSEDSKÁ SLAVNOST
PŘILÁKALI DAVY 

ZÁŘÍ

Pouhé dva týdny od sebe dělily 
dvě největší akce pozdního léta, 
totiž oslavu 100 let republiky (1. 
září) a sousedskou slavnost Za-
žít Hradiště jinak (15. září). Obě 
mimořádně atraktivní akce měly 
společnou nad očekávání vysokou 
účast místních i přespolních, kaž-
dá však měla jiný charakter.

Oslavy vzniku Českosloven-
ska umožnily zájemcům setkat se 
osobně s Prezidentem Osvobodi-
telem, který na náměstí dorazil v 
kočáře taženém koňmi za dopro-
vodu legionářské stráže a před-
nesl emotivní projev, připomenout 
si módu našich babiček a praba-
biček, zaposlouchat se do hitů 20. 
či 30. let i do muziky kapel sou-
časných, navštívit unikátní výstavu 
v mimořádně zpřístupněné věži 
radnice, pořídit si právě pokřtěnou 
knihu Paměti rodiny Toušovy či 

navštívit velkolepou expozici ply-
šových medvědů.

Sousedská slavnost vedle 
toho přilákala návštěvníky na um 
a talent místních. V Hradišti opět 
nechyběly liazky, v souvislos-
ti se kterými se opět hovořilo o 
možnosti vzniku muzea LIAZu ve 
městě, stánky místních spolků, 
škol, institucí i jednotlivců. Počasí 
vyšlo tradičně jako na objednávku 
a prostor od kostela sv. Jakuba až 
po náměstí a přilehlé ulice se stal 
na celý den festivalovým areálem.

TYLÁCI PUBLIKUM POBAVILI A PŘIDALI PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor Tyl letos pod 
vedením Rudolfa Vízka sáhl po 
nestárnoucí klasice komediálního 
žánru – po dílku francouzského 
krále žánru frašky Georgese Fey-
deaua Ženská na krku uváděném 
v Čechách i pod názvem Proutník 

LISTOPAD

pod pantoflem. 
V komedii plné nečekaných 

zvratů, omylů a nedorozumění hraje 
Jan Pekař, Aneta Hoření, Miroslav 
Smutný, Radka Smutná, Rudolf 
Tvrdý, Natálie Turecká, Veronika Ju-
hasová, Jan Pešán, Robert Dolejší, 

Iva Flodrmanová, Jiřina Vodáková, 
Věra Smolíková a Jiří Žižka.

Tyláci svůj nový kus uvedli   
v městském divadle dvakrát v prů-
běhu listopadu a pro velký divácký 
zájem přidali na leden ještě jednu 
další reprízu.

ké a Straně zelených.
Zastupiteli pro volební ob-

dobí 2018–2022 byli zvoleni: Jiří 
Bína, Vladimír Čermák, František 
Ouředník, Aleš Jirásek, Věra Vla-
sáková, Ondřej Lochman, Lenka 
Sosnovcová, Jan Mareš, Hana 
Otáhalová, Ondřej Knobloch, Eva 
Hajzlerová, Jaroslav Trpkoš, Edita 
Řezáčová, Martin Bígl, Vendula 
Šeflová, Lukáš Umáčený, Dana 
Lamačová, Pavel Břicháček, Jiří 
Plíhal, Miroslava Rydvalová, Vác-
lav Haas, Jaroslav Koloc a Jan 
Hluchý.

ŘÍJEN

VÝROČÍ ČSR: PAMĚTNÍ MINCE 
I NOVÉ TABULKY OSOBNOSTÍ

Přestože sté výročí založení Čes-
koslovenské republiky si Mnichovo 
Hradiště připomnělo v předstihu již 
v září, 28. října nechybělo tradič-
ní vyvěšování státních vlajek ani 
pietní setkání v parku u nádraží. 
U příležitosti významného výročí 
městský úřad dokonce vydal jedi-
nečnou pamětní minci s vyobra-
zením radnice a městským pečeti-
dlem dle návrhu Jana Füšiho.

Při této příležitosti byly také 
odhaleny další pamětní tabulky 

připomínající dalších dvanáct 
inspirativních osobností města, 
například Jana Düricha, důležitou 
postavu československého zahra-
ničního odboje za první světové 
války, barona Františka Kollera, 
vojenského velitele a sběratele 
umění, nebo Josefa Paříka, ho-
dináře, zlatníka a též městského 
kronikáře. S osudy všech těchto 
i dalších osobností se můžete 
seznámit na www.mnhradiste.cz/
pametni-tabulky.

ZÁŘÍ

ATLETICKÝ AREÁL JOSEFA HRONA 
PŘIVÍTAL PRVNÍ SPORTOVCE 

Největší městskou investicí roku 
2018 byla modernizace sporto-
viště nad lesoparkem v areálu 2. 
základní školy, kde se již od jara 
proháněla těžká technika. Starý a 
notně vysloužilý, takřka sedmde-
sátiletý areál se dočkal nových bě-
žeckých drah s umělým povrchem, 
vybudování travnatého hřiště se 
zavlažovacím systémem, dvou 
multifunkčních hřišť či sektorů pro 
skoky do dálky a do výšky či pro 
vrh koulí. Celá renovace stála bez-

mála 15 milionů korun a neusku-
tečnila by se bez dotačních peněz 
(investici však výrazně ohrozilo 
vyšetřování dotační kauzy na mi-
nisterstvu školství, v rámci které-
ho byla dotace nejprve zrušena, 
následně ovšem za velké radosti 
opět potvrzena).

Sportoviště přivítalo první ná-
vštěvníky oficiálně 18. září. To již 
neslo název Atletický areál Josefa 
Hrona na počest proslulého míst-
ního atleta a běžce.

NOVÁ MÍSTA VE ŠKOLCE
V srpnu byla dokončena od března 
probíhající výstavba nového pavi-
lonu Mateřské školy Jaselská, díky 
němuž školka pojme až 28 dalších 
dětí. Součástí investice byla rov-

SRPEN

něž rekonstrukce školní kuchyně  
a obnova jejího vybavení.

Nová místa byla obratem za-
plněna a řadě rodičů tak odpadly 
starosti s umístěním jejich dětí.

DOPRAVNÍMU TERMINÁLU SE OTEVŘELA CESTA
SRPEN

V průběhu letních prázdnin se 
městu podařilo získat stavební 
povolení, které umožňuje zahájit 
stavbu dopravního terminálu, jenž 
promyšleným způsobem propojí 
vlakové a autobusové nádraží v 
Dvořákově ulici, a zároveň získalo 
dotaci ve výši 28 milionů korun z 
Integrovaného regionálního ope-
račního programu! 

MASARYK I SOUSEDSKÁ SLAVNOST
PŘILÁKALI DAVY 

ZÁŘÍ

– TÉMA –

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2018

Po nutnou dobu totiž budou zdejší 
zastávky těmi hlavními, po dokon-
čení revitalizace náměstí se na 
svá místa opět vrátí. Autobuy tak 
budou střed města obsluhovat i po  
dokončen této investice.

Na podzim probíhal výběr 
zhotovitele, ten začne projekt rea-
lizovat na jaře letošního roku, jak-
mile to klimatické podmínky dovolí.

Tato investice, která počítá 
mimo jiné s koncepčním spojením 
stávajících autobusových zastávek 
a železničních peronů, oddělením 
terminálu od sousední ulice pásem  
zeleně, umístěním digitální tabule 
s aktuálním jízdním řádem či s vy-
asfaltováním Dvořákovy ulice, což 
sníží hlučnost okolí, otevírá cestu 
k revitalizaci Masarykova náměstí. 

ZÁŘÍ

DO VĚŽÍ
Zatímco již od 9. června se turis-
tům pravidelně každý víkend oteví-
rala věž kostela sv. Jakuba v rámci 
komentovaných prohlídek kostela, 
v srpnu vrcholily práce směřující 
ke zpřístupnění věže radnice. Ta 
se návštěvníkům otevřela historic-
ky zcela poprvé 1. září v souvislos-
ti s oslavou 100 let republiky.

O možnost shlédnout na měs-

to z ptačí perspektivy byl evident-
ní zájem a konkrétně 1. září byly 
všechny časy prohlídek směřujících 
až do ciferníku radničních hodin 
zaplněné již dopoledne. Příchozí  
v jednotlivých patrech čekala exkur-
ze do mnichovohradišťské historie. 
Čím výše, tím dále do minulosti. 

Věže byly přístupné do konce 
října. 
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Od středověku po dnešek: vzniká nová 
kniha o Hradišti mapující 740 let jeho historie
...dokončení z titulní strany

Zajímavé čtení slibují již jmé-
na autorů. Mgr. Pavla Sosnovce 
z Muzea Mladoboleslavska, Mgr. 
Jana Juřenu z mladoboleslavského 
Státního okresního archivu a Mgr. 
et Bc. Lenku Křížovou, historičku  
z Akademie věd ČR, snad ani není 
třeba představovat. Všechny tři 
autory spojuje dlouhodobý zájem  
o region a jeho dějiny a Hradiš-
ťáci se zájmem o historii se s nimi 
jistě již setkali na některé z jejich 
přednášek či křtů jejich vlastních 
publikací. Pro ty méně znalé, tato 
trojice je jednoznačno zárukou 
erudovanosti a zároveň atraktivní  
a čtivé formy.

Cílem města totiž není vydat 
vyčerpávající akademickou publi-
kaci, ale spíše knihu určenou širší 
čtenářské obci. Jednotlivé kapitoly 

Pestrý závěr loňského roku 
v Domově Modrý kámen

14. listopadu: Tradiční Vánoční dílny s hosty z Mateřské školy v Jaselské ulici 
a výroba vánočního stromečku.

23. listopadu: Oslava krásných 101 let paní Marie Dvořákové se všemi klienty 
a zaměstnanci Domova a při harmonice pana Hašlara.

4. prosince byla zahájena již 19. vánoční výstava, po letech opět andělská. 
Dopolednem nás hudebně provázel pan Jerjé z Rejnoltic.

6. prosince potěšilo klienty mikulášské představení s tombolou Jednoty bra-
trské z Mnichova Hradiště.

„Ten má právo kritizovat, kdo má odvahu pomáhat.“ – 
Abraham Lincoln – motto ODS z předvolební kampaně
V momentě, kdy píšu tento článek, 
máme u nás ve městě přes dva mě-
síce po komunálních volbách do za-
stupitelstva. Před a těsně po nich to 
docela jiskřilo a „éterem“ létala tvrdá 
slova a někdy i pomluvy a zášť. No, 
na to jsme ve velké politice zvyklí, 
ale že to nakazí i „politiky“ v našem 
nevelkém městě, to mě osobně do-
cela překvapilo.

Ale takový je prostě život, s tím 
asi nic nenaděláme. Ale lid mnicho-
vohradišťský rozhodl tak, jak rozhodl 
a to jednoznačně! Vyhrálo SNK „Ži-
jeme pro Hradiště“, se kterým jsme 
my zastupitelé za ODS a ještě zastu-
pitelé za ČSSD byli minulé čtyři roky 
v koalici, i když takzvaně neoficiální. 

Nebyla totiž stvrzena písemně.
Následovala u nás diskuze, jak 

tedy dál? – Máme stejný výsledek 
jako minule, tři stejné zastupitele. 
Předvolební a povolební šarvátky 
jsme absolutně ignorovali, a tak nám 
přišlo rozumné se znovu zapojit do 
práce pro město, protože to jsme 
lidem v našem programu slibovali. 
Ne, že budeme sedět, nic nedělat  
a kritizovat. 

Dali jsme tedy na stůl vítěznému 
SNK „Žijeme pro Hradiště“ návrh na-
šich priorit, které jsme vygenerovali 
z obou našich programů. A světe div 
se... Vítěz souhlasí bez výhrad a my 
můžeme jako rovnocenný partner 
(tentokrát s podepsanou koaliční 

smlouvou) znovu pracovat a snažit 
se dál prosazovat to, co bychom rádi 
pro obyvatele našeho města vytvoři-
li. Abychom splnili co nejvíce z toho, 
co jsme lidem, kteří nás volili (ale  
i třeba nevolili), slíbili!!

Pustili jsme se tedy do společné 
práce a věříme, že vše bude nor-
málně fungovat. Jsme přece všichni  
z jednoho města a máme teď spo-
lečné cíle. 

Optimisticky nyní vidím už  
i stavbu komunitního centra se 
školní jídelnou pro základní školy  
a školku v Mírové ulici. Moje přání 
bylo dožít se jeho realizace ještě než 
půjdu do důchodu. Tak snad se to do 
března 2020 podaří a já budu moct, 

po velké rekonstrukci školní jídelny 
na základní škole ve Studentské  
v roce 2005, takříkajíc odmáznout 
další splněný sen. 

No, nová jídelna v Mírovce asi 
stát bude, tak ještě to zdraví, aby 
vydrželo a můžu se toho dožít. 
Díky....Konečně! A teď jsem vlastně 
zmínil to nejdůležitější na tom všem 
– zdraví. A to je to, co bych rád po-
přál všem občanům našeho města  
a vlastně všem lidem. A věřte, že 
vím o čem mluvím – hodně, hodně 
moc zdraví a taky trochu toho štěs-
tíčka!

      Za zastupitele ODS 
František Ouředník

KOMENTÁŘE A NÁZORY

Dobrovolní hasiči s dráčkem Hasíkem už druhý rok 
navštěvují žáky Základních škol na Mladoboleslavsku
Dozvídají se a učí věci, které jejich 
rodiče často vůbec neznají. Z leh-
komyslnosti nebo nezájmu se o ně 
totiž nestarají. Ale možná se to brzy 
změní. Dobrovolní hasiči z Mnichova 
Hradiště nabízejí školám celostátní 
výchovný program s názvem Ha-
sík, který se zaměřuje na prevenci 
v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva a je určen pro žáky dru-
hých a šestých tříd základních škol.

„Co uděláte, když vás v noci 
probudí kouř?“ ptá se mnichovo-
hradišťský dobrovolný hasič Petr 
Loprais. Před ním sedí kolem 25 
druháčků. Hasič oblečený do tma-
vomodrého trička s nápisem „Hasiči 
dětem“ čeká na odpověď. Postupně 
ji s dětmi dává dohromady. Základ 
je kapesník přes ústa. Další postup 
názorně předvádí druhý z hasičů, 
Michal Václavek.

Výuka, která na škole právě pro-

bíhá, je už druhým blokem, jejž děti 
absolvují. Vše je rozděleno do tří 
bloků. První dva probíhají v rozmezí 
dvou týdnů přímo na škole. Hasiči 
během nich mimo jiné prostřednic-
tvím scének zjišťují, jak by děti jed-
naly v různých krizových situacích,  
a učí je správný postup. „Sehrává-
me například scénky, ve kterých 
děti volají naoko na tísňovou linku  

a ohlašují požár,“ vypráví Petr Lo-
prais. „V dalších scénkách jsme na-
cvičovali  únik z místností, situaci jak 
se zachovat, když na dětech začne 
hořet oblečení, i základy první po-
moci při popáleninách,“ dodává.

Dětem se i názorně předvádí, 
co si takový hasič musí při zásahu 
obléci na sebe včetně dýchacího pří-
stroje s maskou. Děti vidí, jak takto 

oblečený hasič vypadá, a při další 
scénce, kdy hasič k dětem promlou-
vá přes masku dýchacího přístroje, 
zjišťují, že i přes jeho trošku zkres-
lený hlas se ho nemusí bát. Děti by 
měly vědět, že hasiči jsou jejich ka-
marádi, kteří jim vždy pomohou.

Poslední třetí blok probíhá  
v prostorách hasičské zbrojnice. 
Dětmi velice oblíbený blok, jelikož 
kromě prohlídky prostorů, ve kterých 
sídlí JSDH Mnichovo Hradiště se 
dočkávají i vytoužené prohlídky ha-
sičských výjezdových aut.

Dobrovolní hasiči z Mnichova 
Hradiště školy navštěvují ve svém 
volném čase, program s akreditací 
ministerstva školství zajišťuje vyško-
lený lektor Petr Loprais s ostatními 
členy SDH a JPO.

Lukáš Kratochvíl,
Sbor dobrovolných hasičů MH

Stavba komunitního centra 
začala! Potrvá celý rok

zmapují historii města od doby jeho 
založení až po přelom tisíciletí, tedy 
až do dnešních časů, a součástí 
knihy bude rovněž bohatá obrazová 

příloha.
Podobná kniha věnovaná Mni-

chovu Hradišti vyšla naposledy  
u příležitosti 700. výročí první pí-
semné zmínky o městě, tedy v roce 
1979. Jejím autorem je historik Vla-
dimír Budil a kniha nese název 700 
let Mnichova Hradiště. Jenže doba 
i historiografické bádání postupuje 
stále kupředu, a tak nazrál čas na 
nový pohled na dějiny Mnichovohra-
dišťska. Od roku 1979 se navíc ve 
městě odehrálo mnohé.

Hotová kniha by měla spatřit 
světlo světa v polovině letošního 
roku během oslav 740. výročí první 
zmínky o městě.

Redakce

V Mírové ulici započala se začát-
kem nového roku jedna z největších 
investic města posledních let – vý-
stavba komunitního centra, kde má 
příští rok najít zázemí nová školní 
kuchyně, jídelna a také klub dětí  
a mládeže. Umožnilo to vloni prove-
dené přestěhování trafostanice. Věci 
se konečně dávají do pohybu.

Komunitní centrum má přivést 
k životu firma Brex z Liberce. V její 
režii se hned druhý lednový den 
dali dělníci do práce. Na místě za-
čaly demoliční práce a staré objekty 
klubu se poroučely k zemi. Na jejich 
místě má nová stavba vyrůst během 
příštích 365 dnů.

Celou stavbu budou zájemci 
moci sledovat online, podobně jako 
tomu bylo v případě Atletického sta-

dionu Josefa Hrona, prostřednictvím 
kamer spolku mh2net.

 Termín je napjatý, ale nyní již 
investici, jejíž náklady se šplhají 
až k 60 milionům korun, nic nestojí  
v cestě. Stavba s sebou však pone-
se pro celé okolí jistou zátěž. Rad-
nice vyzývá obyvatele k opatrnosti  
i trpělivosti. Také parkování bude po 
přechodnou dobu komplikovanější. 
O omezeních i průběhu prací bude 
město průběžně informovat na webu 
i na stránkách Kamelotu.

A jaká je budoucnost sochy 
matky s dítětem, která již ze stave-
niště zmizela? Aktuálně se nachází 
v depozitáři, odkud se po dokončení 
prací do Mírové ulice opět vrátí.

Redakce

Rada města bude mít v tomto volebním období méně
komisí, jejich personální obsazení najdete na internetu
Stejně jako v uplynulém volebním 
období rada města zřídila své stálé 
poradní orgány – komise – a jme-
novala do nich členy částečně na 
základě nominací jednotlivých po-
litických uskupení v našem městě. 
Stalo se tak na prosincovém jednání 
městského zastupitelstva. 

Celkový počet komisí se oproti 
předešlému období mírně zmenšil, 
a to na jedenáct. Hlavní příčinou je 
sloučení komise pro kulturu, komise 
pro cestovní ruch a komise muzejní 
a letopisecké do jedné. Stejně tak 
vzhledem k velké blízkosti agend 
byly sloučeny komise pro výchovu a 

vzdělání s komisí pro sport a zájmo-
vou činnost. Podstatnou roli v tomto 
sloučení hraje také vzniknuvší pro-
jekt MAP II (místní akční plán vzdě-
lávání), jenž převezme velkou část 
náplně, kterou měla na starost právě 
komise pro výchovu a vzdělání. 

Aktuální výčet komisí rady měs-

ta včetně seznamu jejich členů a zá-
pisů z jejich jednání najdete na webu 
města v odkazu www.mnhradiste.cz/
radnice/zastupitelstvo/komise-rady-
-mesta-2018-2022.

Jan Mareš,
místostarosta města

Obálka zatím poslední velké publikace o Mnichovu Hradišti z roku 1979.
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Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o
přijme řidiče mezinárodní dopravy

Požadujeme řidičský průkaz sk. C, E, profesní průkaz, kartu do digi-
tálního tachografu, praxi a spolehlivost.

Nabízíme nový vozový park, měsíční příjem 35-40.000,-Kč, třináctý 
plat, příspěvek na důchodové připojištění, příspěvek na dopravu na 
pracoviště, stabilní přepravy a víkendy doma.

Kontakt: 775 321 002

INZERCE

Starosta Ondřej Lochman: Před čtyřmi lety bylo třeba nastartovat 
velkou změnu, dnes Hradiště potřebuje spíše držet nastavený kurz
Ondřej Lochman v listopadu ob-
hájil post starosty, a tak se po 
čtyřech letech na radnici svým 
způsobem vrací na začátek. Jaké 
budou podle něj nadcházející 
čtyři roky? Hodlá něco měnit na 
svém přístupu k práci pro město? 
A jaké novinky může sdělit k ostře 
sledovaným tématům, která zají-
mají většinu Hradišťáků? O tom 
všem jsme si povídali v novoroč-
ním rozhovoru.

Je těsně před uzávěrkou lednové-
ho vydání Kamelotu a za několik 
dní tady bude Štědrý den. Jak bu-
dete trávit Vánoce?

Nesmírně se těším na ty dny, 
které budu prožívat s rodinou. Moc 
se těším na to, že to výjimečně ne-
budou jen chvilky, ale opravdu celé 
dny. To mám jistě s mnohými ze 
čtenářů společné. Co se týče Vánoc, 
jsem pořádná konzerva – mám rád 
cukroví, vinné klobásy, rád zajdu na 
půlnoční mši, s chutí si prohlížím 
betlémy a vůbec mám rád vánoční 
atmosféru se vším, co k těmto svát-
kům a k našemu regionu patří. Mám 
na mysli to světské i to duchovní. Vá-
noce budu trávit ve Veselé s rodinou. 
Protože mě doma čeká malý čert  
a za dva dny budeme zdobit stro-
mek, jsem opravdu zvědavý, jestli 
nám stromek vydží. Vánoce s dětmi 
budou opět ty kouzelné Vánoce, jaké 
bývaly, když jsme byli malí. Tyto svá-
teční dny hodlám prožívat s oběma 
svými syny.

Stojíte na začátku svého druhého 
volebního období. Jak dlouho jste 
zvažoval opětovnou kandidaturu 
na starostu? Nastal v minulém 
období moment, kdy jste byl pře-
svědčený, že už se o úřad znovu 
ucházet nebudete?

Minulé Vánoce jsme s mojí 
ženou velmi zvažovali, zda budu 
znovu kandidovat, nebo ne. Myslel 
jsem především na rodinu a na to, 
že jí nedávám tolik času, kolik by si 
zasloužila. Zhruba před rokem jsem 
proto dokonce začal uvažovat o ji-
ném zaměstnání a navštívil na inter-
netu pár nabídek. Nakonec  jsem ale 
usoudil, že práce pro město je přece 
jen smysluplná a že přece jen chci 
být u realizace projektů, které jsme s 
takovým nasazením připravovali. In-
spirací je pro mě skvělý tým Žijeme 
pro Hradiště, jehož poslední volební 
výsledek je navíc impulzem jít dál. 

Těch momentů, kdy jsem byl 
odhodlaný se starostováním skon-
čit, bylo vícero. Vybaví se mi třeba 

veřejné projednávání rekonstrukce 
Přestavlcké ulice ped dvěma lety  
v kině. Na jednání jsme šli s úmys-
lem maximálně pomoci lidem zlepšit 
prostředí, ve kterém žijí, a nakonec 
jsme se stali terčem řady negativ-
ních poznámek a osočení, že jdeme 
jedné z místních firem na ruku. To 
byla těžká zkouška. Tím víc mě těší, 
že dnes je tato ulice hotová, snad ke 
spokojenosti tamních obyvatel. Ale 
takových momentů, konfliktních bylo 
samozřejmě víc. Například některé 
střety ohledně Jihozápadního města 
byly také pěkně ostré.

Kolik hodin týdně hodláte trávit  
v práci tentokrát? Našel jste už 
rovnováhu mezi prací a soukro-
mým časem tráveným s rodinou?

Před volbami se slibuje, a tak 
jsem doma slíbil, že po volbách už 
na tom budu s časem mnohem lépe. 
A zrovna včera mi má drahá řekla, 
že jsem politik, neb před volbami 
jsem sliboval hory doly a výsledek 
je stejný... V prvních měsících po 
nástupu na radnici před čtyřmi lety 
jsem byl schopen za měsíc odpraco-
vat 300 hodin. Vlastně dva úvazky.
Běžně, opakovaně. Dnes to sice ne-
klesá pod 200, ale je to lepší. Navíc 
mám rodinu a ta musí mít přednost. 
Je proto skvělé, že práci mohu dnes 
rozložit na více kolegů v radě města 
a na kolegy z radnice, kteří mají moji 
důvěru. Věřím, že toho času bude 
stále víc.

Dotkli jsme se komunálních vo-
leb. V těch posledních získalo 
Žijeme pro Hradiště ještě silnější 
mandát než při svém vstupu na 
politickou scénu. Chápete to jako 
signál pokračovat ve veřejných 
projednáváních celé řady témat  
s občany, nebo naopak cítíte pod-
poru rozhodovat častěji na vlastní 
pěst na základě nabytých zkuše-
ností?

Přízeň Hradišťáků nás velmi 
potěšila. Pro politika-starostu a jeho 
tým se jedná o to nejlepší vysvěd-
čení. Protože hlasy jsme dostali za 
styl, který jsme nastolili, budeme 
se ho držet. Nadále budeme velké 
projekty projednávat veřejně a zvát  
k tomu širokou veřejnost. Máme 
před sebou velké investice do ve-
řejných prostranství, takže budeme 
opět debatovat a o jednotlivých kro-
cích informovat na webu i v Kame-
lotu. Jediné, co se změní, je to, že 
budeme rozvážnější než v minulém 
období. Před čtyřmi lety bylo třeba 
nastartovat velkou změnu, nyní po-

čané komunikovat s úřadem a vyři-
zovat potřebné úkony, pokud možno 
rychleji a ideálně na dálku.

Je pro vás nějaký nadcházející 
projekt obzvláště důležitý? Proč 
právě ten?

Komunitní centrum v Mírové uli-
ci. Jako obec se máme starat o zá-
kladní infrastrukturu, a do této sféry 
spadá i školní jídelna. Bohužel jde 
o dlouho se táhnoucí projekt, jsem 
ale přesvědčený, že výsledek bude 
skvělý. Že posune město o kus dál 
jako atletický stadion. A má osobní 
srdcovka je náměstí. Jedna z vel-
kých motivací proč znovu kandidovat 
pro mě byla právě možnost pomoci 
zorganizovat revitalizaci centra na-
šeho města.

A nyní konkrétně k některým otáz-
kám, které budou Hradišťáky jistě 
zajímat. Jak daleko je příprava 
revitalizace Masarykova náměstí, 
kdy se rozběhne?

Máme za sebou proces koordi-
nace prací všech vlastníků sítí. Letos 
totiž proběhne přeložka všech zby-
lých sítí, tedy kanalizace, vody, elek-
třiny i datového vedení, konkrétně 
v severní a východní části náměstí. 
Tím se otevře cesta k vlastní revita-
lizaci. Druhou podmínkou je vybudo-
vání dopravního terminálu u nádraží. 
Až proběhnou tyto dvě akce, v letech 
2020 a 2021 bude moci dojít na sa-
motný povrch náměstí.

Kam se během posledních měsí-
ců posunula plánovaná výstavba 
v jihozápadní části města? Před-
pokládám, že věci se dají do po-
hybu, až začne platit nový územní 
plán.

Co se týče územního plánu, 
proběhlo jeho první veřejné projed-
návání a nyní se budou zpracovávat 
připomínky. Na základě jejich vy-
hodnocení se může rozjet kompletní 
plánování výstavby v lokalitě jihozá-
padního města, k zahájení výstavby 
bude nutné skutečně počkat na při-
jetí územního plánu a následně re-
gulačního plánu. Nejblíže k realizaci 
má rohový dům v ulici K Vořechu, 
kde chce investor postavit dva byto-
vé domy – aktuálně je tento projekt 
ve fázi územního řízení.

Letitou otázkou je rovněž omeze-
ní kamionové dopravy, které trápí 
zejména Veselou. Blýská se na 
lepší časy nebo stále není v silách 
samosprávy omezit nákladní sil-
niční dopravu v katastru města?

Se starostou Říčan Vladimírem 
Kořenem, kde se podařilo věc řešit 
pomocí dopravních značek, jsme 
dohodnuti na návštěvě. Chceme se 
inspirovat říčanským řešením. Záro-
veň máme připravené podklady pro 
případné instalování rychlostních 
radarů na silnici II/610 od Veselé po 
Hoškovice. Ten boj je velký a ještě 
potrvá. Budeme se nadále snažit 
pracovat se všemi variantami, byť 
některé jsou zdlouhavé a jiné málo 
efektivní.

V době adventu si mnozí jistě 
vzpomněli na akce, které pořáda-
lo v minulosti město společně se 
Státním zámkem Mnichovo Hra-
diště. Je možné, že se výhledově 
některé akce z města přesunou 
opět na zámek?

Zámek je perlou našeho města 
a jeho součástí. Současně bych ale 
přivítal, aby byl součástí města ne-
jen pro turisty, ale i pro občany. To 
se z pohledu radnice neděje. Byli 
bychom rádi, aby Hradišťáci mohli 
na zámku trávit víc času, uspořádat 
si třeba piknik na trávě v zámeckém 
parku nebo vyrazit na kulturní akci, 
která by se odehrávala v areálu.  
V tomto se ovšem pohled vedení 
města a správy zámku rozchází.  
V roce 2019 hodláme znovu rozběh-
nout diskusi s NPÚ o možném vět-
ším využívání zámecké zahrady ze 
strany Hradišťáků.

Jak si představujete Mnichovo 
Hradiště za čtyři roky?

Hradiště by za čtyři roky mělo 
mít srdce – své upravené náměstí, 
které tepe životem. Místo, odkud se 
budou hosté vydávat za jeho po-
znáním, místo, kde se i místní rádi 
posadí na lavičku do stínu stromů. 
Právě náměstí je pro mě hlavním 
symbolem změny. Cílem všeho na-
šeho konání jsou však Hradišťáci. 
Chceme, aby měli své město rádi, 
aby radnici vnímali jako místo jim 
otevřené, a to ještě více než nyní. 
Mohl bych mluvit podrobněji, ale to 
by nebylo na pár vět. Zkrátka, přál 
bych si, abychom za čtyři roky měli 
o dalších 20 míst více ve školkách, 
o tři tříd víc ve školách, inline dráhu, 
novou sportovní halu ve Studentské 
ulici a Klub, který již náměstí nehyz-
dí, ale je jeho příjemnou kulisou. 
Vím, že vše se nejspíš nepodaří, ale 
alespoň některé z těch věcí za čtyři 
roky budou. To slibuji, i když víte, jak 
se to s těmi sliby má. (smích)

Redakce

třebujeme držet nastavený kurz.

Jak se s funkcemi sžívají noví za-
stupitelé? A kterými velkými otáz-
kami se budou zabývat v nejbližší 
době? 

Nové volební období začíná 
vždy ustavujícím zastupitelstvem, 
které je spíše formální. Po hodině 
bývá hotovo a zastupitelé se ná-
sledně rozejdou a setkají se až na 
prvním řádném zasedání. Já jsem 
se ovšem rozhodl uspořádat hned 
po skončení oficiální části ustavující-
ho zasedání ještě pracovní jednání, 
které končilo pozdě v noci. Usoudil 
jsem, že je třeba zastupitele ne-
prodleně zasvětit do probíhajících 
projektů. Po volbách se vyměnilo 
celkem jedenáct zastpitelů, kteří 
samozřejmě potřebují prostor, aby 
se zorientovali a mohli se doptat 
na věci, které jim zatím nejsou úpl-
ně jasné. To je právě důvod, proč 
děláme tato pracovní zasedání. Na 
leden už máme připravená další dvě 
– k oblasti školství a k rozvoji města, 
konkrétně jeho průmyslové zóně.  
V předvečer každého zastupitelstva 
se navíc ještě s mnohými zastupiteli 
setkáváme neformálně a probíráme 
jednotlivá témata detailněji, aby si 

mohli vytvořit na dané téma názor  
a aby debata na samotném zasedá-
ní byla maximálně věcná. 

Nikdy jsem nedělal rozdíl mezi 
zastupiteli v našich barvách a zastu-
piteli v jiných dresech. Těší mě spo-
lupráce se všemi. Takový chodník je 
také pouze opravený, nebo neopra-
vený, ne levicový, nebo pravicový. 
Doufám, že subjekty nezastoupené 
v městské radě budou k práci přistu-
povat nezaujatě a konstruktivně.

V uplynulých čtyřech letech se 
podařilo zrealizovat celou řadu 
projektů, realizaci těch největších 
připravit a v některých případech 
i rozběhnout. Jaké dlouhodobé 
cíle si vytyčujete na toto volební 
období?

Tak třeba na letošní rok máme 
připravené investice v hodnotě blíží-
cí se 150 milionům korun. V jiných 
letech byla tato částka i čtvrtinová. 
Potřebujeme se proto zabývat stra-
tegickými cíli. Například víme, že je 
nutné navýšit kapacity v základních 
školách a investovat do jejich vyba-
vení. Také musíme usilovat o to, aby 
Mnihovo Hradiště patřilo mezi tak-
zvaná „chytrá města“, tedy zavádět 
nástroje, díky nimž budou moci ob-

Naše regionální produkty 
na vánočním trhu v Erzhausenu
Stejně jako loni, i letos vyrazilo něko-
lik Mnichovohradišťáků do německé-
ho partnerského města Erzhausen, 
aby o třetím adventním víkendu na 
tamním vánočním trhu představili 
naše město a jeho okolí.

 Do Erzhausenu tentokrát mířila 
ryze pánská sestava ve složení On-
dřej Šindelář, Lukáš Umáčený a Jiří 
Janda. Během soboty a neděle se 
v našem stánku nabízely výhradně 
regionální produkty, jako například 
džemy, medy, voskové svíčky, ke-
ramika či vánoční cukroví. Tímto by-
chom rádi poděkovali dodavatelům 
produktů, jimiž byli Edita Řezáčová, 
Hrnčířský dvůr Zvířetice, Džemy  
z Českého ráje, Svárovská Honey 
a ISŠ Na Karmeli. O naše zboží byl 
relativně velký zájem, některé pro-
dukty se dokonce i vyprodaly. 

Poděkování si rovněž zaslouží 

samotné město Erzhausen, jehož 
zástupci nám jednak poskytli uby-
tování, a jednak nás u prodejního 
stánku i mimo něj těšili svoji milou 
společností. Tato akce opět ukázala 
důležitost spolupráce mezi partner-
skými městy – všichni tři Hradišťáci 
jsme mezi obyvateli Erzhausenu na-
šli nové přátelé, s nimiž se velmi rádi 
setkáme i v budoucnu.

Jiří Janda

Vybavení pro hasiče
Město se průběžně snaží o vy-
lepšení a modernizaci vybavení 
jednotky sboru dobrovolných ha-
sičů. O dotaci na novou cisternu 
a další cisterně, kterou jednotka 
získala od HZS Středočeského 
kraje, jsme psali již v listopado-
vém Kamelotu. V letošním roce 
jsme ale také uspěli s žádostí 
o podporu z Hasičského fondu 
Nadace AGROFERT – získali 
jsme nadační příspěvek ve výši 
80 000 Kč. Díky příspěvku moh-
ly být pořízeny dvoje zásahové 
kalhoty a kabáty, které patří k zá-
kladním ochranným pomůckám 
hasičů a je potřeba je postupně 
obměňovat. Zároveň byl pořízen 
vozík, který bude sloužit na pře-
voz člunu využitelného například 
při povodních, ale může sloužit  
i pro převoz materiálu či vybave-
ní při spolkových akcích.
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Komedii Běž za svou ženou 
přiváží Branické divadlo
Známý autor bláznivých divadelních 
komedií Ray Cooney v lednu opět 
„navštíví“ mnichovohradišťské diva-
dlo, tentokrát se svou konverzační 
komedií Běž za svou ženou. Hra je 
o tom, co se může stát, když jindy 
dochvilný londýnský taxikář John, 
přesný jak hodinky, nedorazí včas 
domů ke své manželce a do pátrání 
po něm se zapojí londýnská policie 
hned ve dvou různých okrscích na-
jednou. 

Komedie, která zaznamenala 
fenomenální úspěch po celém svě-
tě, jednoznačně patří k tomu nejlep-
šímu, co v tomto žánru bylo vytvoře-
no. Do Mnichova Hradiště ji přiveze 
soubor Branického divadla. Přijďte  
v pondělí 21. ledna v 19 hodin do 
divadla a posuďte sami.

Hrají: Andrea Bulišová, nebo 

Sabina Valová, Zuska Velichová, Jiří 
Racek, Jan Nosek Novák, Václav 
Čížkovský, Ondřej Lechnýř, Jan An-
tonín Duchoslav, Ivan Remta, Radan 
van Rat.

Představení v rámci abonentní-

ho cyklu se mělo původně odehrát  
v jiném termínu, platí ovšem 21. le-
den od 19 hodin!

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Violoncellista Páleníček bude
vzpomínat na skladatele Martinů
První koncert pořádaný Kruhem 
přátel hudby Mnichovo Hradiště  
v roce 2019 bude provázet vzpomín-
ka na vynikajícího českého skladate-
le Bohuslava Martinů. Na violonce-
llovém recitálu ve čtvrtek 17. ledna 
zahraje v městském divadle Jan Pá-
leníček s klavírním doprovodem Jit-
ky Čechové. 

V loňském roce oslavilo toto duo 
dvacetileté jubileum. Jeho vrcholné 
umění bylo v uplynulých letech oce-

něno mnoha prestižními hodnocení-
mi odborné kritiky české i zahraniční 

a milovníkům komorní hudby není 
třeba tyto interprety představovat.

Celý koncert bude provázen slo-
vem Jana Páleníčka, který povypráví 
o vzpomínkách svého otce na setká-
ní s Bohuslavem Martinů v předvá-
lečné Paříži. Zazní skladby od Serge-
je Rachmaninova, Jana Páleníčka  
a Bohuslava Martinů.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Tyláci pro velký úspěch opakují 
svou komedii Ženská na krku
Pro velký divácký zájem se bude 
5. ledna v 19 hodin v městském 
divadle opakovat představení Di-
vadelního souboru Tyl Ženská na 
krku alias Proutník pod pantoflem. 
Francouzská situační komedie  
z pera Georgese Feydeaua je kla-
sická fraška – nic víc, ale také nic 
méně. Jde o léty a mnoha nastu-
dováními prověřenou hru uváděnou 
profesionálními i amatérskými diva-
dly po mnoho desetiletí. 

Šarmantní záletník Fernand 

de Bois se má oženit s mladinkou 
Vivianou, dcerou ctihodné paříž-
ské baronky. Nemá ovšem odvahu 
to přiznat své dosavadní milence, 
což je populární a především velice 
temperamentní šantánová zpěvačka 
Lucetta. 

Vstupenky na představení jsou 
v prodeji v kanceláři Klubu Mnichovo 
Hradiště.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Pohádky pana Pohádky
Děti, viděly byste radějii pohádku  
O Budulínkovi nebo O Červené kar-
kulce? A proč ne obojí? 12. ledna od 
15 hodin se můžete těšit na předsta-
vení zkušeného autora divadelních 
pohádek Jiřího Středy, ve kterém 
jsou zamíchané obě pohádky. Roz-
uzlení děje napomáhají také děti, 
které se aktivně zapojí do příběhu 
– hrají na rytmické hudební nástroje, 
tleskají do rytmu a zpívají.

Ve hře účinkuje Eva Radilová, 
herečka a moderátorka dětských 
Zpráviček na televizním kanále ČT 
:D, Klára Klárová, Eliška Měrková  

a Kamil Koula. Prodej vstupenek 
začíná 30 minut před představením.

Barbora Balejová,
Klub Mnichovo Hradiště

Hlasujte v anketě Kraj mého srdce
Po šesti letech je anketa Kraj mého 
srdce již tradičně sledovaným „sou-
bojem“ krajů České republiky o pří-
zeň široké návštěvnické veřejnosti. 
Hlasování v anketě probíhá tradičně 
on-line na turistickém portálu www.
kampocesku.cz, a to od 1. listopadu 
2018 do 31. ledna 2019. Pořadate-
lem ankety je Vydavatelství KAM 
po Česku ve spolupráci s veletrž-
ní správou Incheba EXPO Praha  
a pod záštitou Asociace krajů České 
republiky.

Cílem ankety je zmapovat ob-
líbenost krajů ČR z pohledu deseti 
volnočasových aktivit, kterými jsou: 
letní dovolená, pěší turistika, cyklo-
turistika, folklor a tradice, lázně, lá-
zeňství a wellness, památky a histo-
rická místa, zimní dovolená, výlety s 
dětmi, koně a koňské stezky, zážitky 
a adrenalin. 

Hlasující udělují v každé kate-
gorii tři hlasy svým preferovaným 
krajům s tím, že za první preferova-
ný kraj v kategorii udělují tři, za dru-
hý dva a za třetí jeden bod. Účastníci 
ankety tak oceňují jednotlivé kraje ve 
výše uvedených kategoriích jednak 
podle svých vlastních zkušeností 
v roce 2018, nebo podle toho, kam 
by se chtěli vydat. Výsledky ankety 
ovlivňuje náklonnost návštěvníků, 
propagační aktivity krajských úřa-
dů, destinačních společností a měst 
nebo zážitky či osobní zkušenosti 
hlasujících. Minulé ročníky ankety 
potvrdily, že uveřejnění ankety na in-
ternetových stránkách krajských úřa-
dů, destinačních společností a měst 
(turistických informačních center) 
pozitivně ovlivní výsledky hlasování 
pro daný kraj.

Výsledky VII. ročníku ankety 

Kraj mého srdce budou vyhlášeny 
a ceny pro vítězné kraje předány 
21. února, v první den 28. ročníku 
mezinárodního veletrhu cestovního 
ruchu Holiday World v Praze. Dále 
budou výsledky zveřejněny na por-
tálu www.kampocesku.cz a v maga-
zínu KAM po Česku – vydání březen 
2019.

Partnery ankety jsou: Edice 
České televize, Český rozhlas Ra-
dioservis, Kartografie Praha, Jan 
Becher – Karlovarská becherovka, 
Hotel Pod Kokšínem, Neviditelná 
výstava Praha, Escape Point Praha, 
IQ Landia Liberec, VIDA! Moravian 
Science Center Brno. Poháry pro 
vítěze vyrobili skláři ve sklárně Rückl 
Crystal a.s.

Luděk Sládek,
KAM po Česku

Kino zve na Carmen, obnovenou premiéru 
Schindlerova seznamu i do Severní Koreje
Do nového roku vstoupíme ve čtvr-
tek 3. ledna filmem Aquaman, a to 
ve 3D formátu. Z dalších novinek 
vybíráme pro děti a mládež ani-
mované snímky Sněhová královna 
v zemi zrcadel, Raubíř Ralf a in-
ternet a Ledová sezóna: Medvědi 
jsou zpět, akční sci-fi podle scé-
náře Petera Jacksona Smrtelné 
stroje a dobrodružný rodinný film 
pro milovníky psů s názvem Psí  
domov, natočený podle knižní před-
lohy W. B. Camerona stejně jako 
předloňské Psí poslání.

V lednu vstupují do kin také tři 
nové české filmy, které jistě přilákají 
hodně diváků. Prvním je komediální 
drama Cena za štěstí o skupině rodi-
čů z netradičních rodin, kteří, stejně 
jako my všichni, hledají štěstí. Film 
Narušitel natočil teprve osmnáctiletý 
mladík David Balda a jde o příběh  
o životě armádních letců v době to-
tality, jejich přátelství, lásce k létání 
a ke svobodě. Sám napsal scénář, 
film natočil, zrežíroval i zafinancoval. 
Inspiroval ho pohnutý příběh jeho 
dědečka – pilota. Poslední českou 
novinku uváděnou zkraje roku,  
1. února, je svěží, vtipná a výbornou 

hudbou doplněná komedie Ženy  
v běhu. Již herecké obsazení (Tere-
za Kostková, Jenovéfa Boková, Zla-
ta Adamovská, Veronika Kubařová 
a zcela dominující Ondřej Vetchý) 
slibuje skvělou podívanou a opravdu 
tomu tak bude! Přijďte se podívat, 
jak to dopadne, když se čtyři dámy 
rozhodnou uběhnout po etapách 
maratón…

Obnovená premiéra slavného 
Schindlerova seznamu z roku 1993 
připadá na poslední lednový víkend 
a my vám ji promítneme v pátek 25. 
ledna. Tento film Stevena Spielberga 
je nejsilnějším příběhem o holocaus-
tu, který byl kdy natočen. Stěžejní 
dílo světové kinematografie a vítěz 
sedmi Oscarů vstoupil do kin před 
25 lety a při této příležitosti je znovu 
uveden, také v souvislosti s Meziná-
rodním dnem obětí holocaustu 27. 
ledna.

Nenechte si ujít ani dánskou 
detektivku Složka 64, vycházející 
zknižní předlohy oblíbeného autora 
kriminálních románů Jussiho Adler-
-Olsena. Tento film, natočený podle 
skutečných událostí, se stal v Dán-
sku nejúspěšnějším filmem všech 
dob.

Dále upozorňujeme na opa-
kování výborného hudebního filmu 
Zrodila se hvězda, který v době pre-
miéry prošel naším kinem téměř bez 
povšimnutí, ale poté díky pozitivní 
„šeptandě“ si nám o něj diváci začali 
znovu říkat. Rádi ho opět zařazuje-
me do programu.

Milovníkům opery přinášíme po 
velkolepé listopadové Aidě další zá-
znam z pařížské Opery – tentokrát to 
bude Bizetova Carmen a pozveme 
vás na ni v sobotu 19. ledna.

Ještě pro vás máme jednu no-
vinku – přicházíme podobně jako 
multikina s akcí Levná neděle, kdy 
budeme hrát film za snížené vstup-
né 70 Kč. Zúčastní se jí pouze jed-
nosálová kina Českého ráje, tedy 
Mnichovo Hradiště, Turnov, Jičín, 
Semily a Lomnice nad Popelkou. 
Bude se jednat o neděli 6. ledna  
a v našem kině vám promítneme film 
Bumblebee (Transformers 6).

Cestopisná přednáška o Sever-
ní Koreji je velice exkluzivní, proto-
že jen málokomu se podaří do této 
země dostat a pobývat tam dosta-
tečně dlouho na alespoň částečné 
poznání životních podmínek tamních 
lidí. Dosud se to poštěstilo pouze 19 
Čechům. Návštěva Severní Koreje 
je „zážitek“ už tím, co všechno je  
v této zemi zakázáno – fotografovat 
můžete jen s povolením průvodců, 
kteří vás provází po vybraných čás-
tech země, teleobjektivy jsou zcela 
zakázány, a pokud vyfotíte něco, co 
je v rozporu s vládnoucí ideologií, 
riskujete tím nejen zničení snímků, 
ale i obvinění ze špionáže. Žijeme 
však v době pokročilých technologií, 
a tak vás Ing. Milan Bureš ve svém 
vystoupení, které se dočkalo již 60 
repríz, seznámí se záběry, které 
nejsou tak běžné. Představí nejen 
naleštěnou část země, která je urče-
na turistům, ale i tu méně viditelnou. 
Vyprávět o ní přijede v úterý 29. led-
na od 18 hodin.

Přejeme vám úspěšný nový rok 
2019, hodně zdraví, pohody a opti-
mismu a hodně spokojenosti s filmy 
v našem kině!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Předvánoční setkání v knihovně

V úterý 11. prosince se v městské 
knihovně sešlo dvacet jedna dětí na 
poslední dílničce letošního roku. Na 
programu byla samozřejmě vánoční 
a zimní témata, paní učitelka Helena 
Kaluhová představila dětem vánoč-
ní knihy, kluci a holčičky si vyrobili 
papírové sněhové vločky a všichni 
přemýšleli, co se musí před Vánoci 
doma stihnout a s čím pomáhají oni 
sami. Víme tak, že spousta našich 

malých čtenářů peče s maminkou 
cukroví a uklízí si své pokojíčky…

  Na závěr každý dostal balonek 
vánočního sobíka a omalovánky  
a posilněni lineckým cukrovím a per-
níčky jsme se rozešli do svých do-
movů. Těšíme se v příštím roce na 
již tradičních dílničkách v městské 
knihovně!

Lucie Krausová, 
Městská knihovna MH

Unikátní betlém podle 2.B

Ve středu 19. prosince navštívila 
městskou knihovnu třída 2.B z mni-
chovohradišťské 2. základní školy. 
Povídali jsme si o velmi povedené 
dětské knížce Vánoce za dveřmi od 
autorky Barbory Vajsejtlové a pak 
také o betlémech. Jeden nám nako-

nec druháci sami vytvořili a moc se 
jim povedl, ostatně se o tom můžete 
přesvědčit. Betlém je k vidění v pro-
storách knihovny až do Hromnic.

Kateřina Vítová,
Knihovna města Mn. Hradiště

Zájezd do Německa
Prevenci bereme vážně ve všech 
směrech, a proto jsme s osmý-
mi ročníky vyjeli do Liberce na 
interaktivní vzdělávací program 
Nehodou to začíná. Jednalo se 
o vzdělávání v oblasti dopravní 
výchovy. Přednáška byla velmi 
zajímavá a poučná, vybraní je-
dinci se dokonce přímo zúčastnili 
jedné z inscenací. Naši žáci byli 
aktivní a ukázali, že by si při do-
pravní nehodě věděli rady.

Petra Hadravová,
Základní škola Sokolovská

Staroslavná vlastenecko-
-dobročinná obec baráč-
níků Mnichovo Hradiště 
blahopřeje svým členkám, 
které v měsíci lednu osla-

ví své narozeniny.

Jitka Bradáčová

Markéta Nachtmanová

Přejeme vše dobré a hod-
ně zdraví do dalších let.
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Vánoční jarmark nadělil čtyřnohým chlupáčům
Rok se s rokem sešel a než jsme se 
po oslavách 100 let naší republiky 
nadáli, byl tu prosinec a s ním krás-
ný adventní čas, ke kterému patří i 
tradiční vánoční jarmark. 

Deštivé počasí, které pano-
valo před jarmarkem, se naštěstí 
umoudřilo a kromě menší odpolední 
přeháňky žádná pohroma z nebe 
nepřišla. Nic tedy nebránilo tomu, 
aby si všichni návštěvníci mohli pro-
jít spoustu prodejních stánků včetně 
prodejní výstavy v sále Klubu a za-
koupit tak nějaký ten dáreček pod 
stromeček. Nechybělo samozřejmě 
ani dobré jídlo a pití, přičemž nejví-
ce se linula příjemná vůně horkého 
svařeného vína. Po náměstí chodili 

i obří andělé na chůdách, jež poutali 
pozornost dětí i dospělých. V Mírové 
ulici se prodávaly vánoční stromky a 
otevřela i školní jídelna, u které stáli 
lidé frontu na vyhlášené buchty. Na 
zahradě fary si děti mohly opět vy-
pustit balonky s dopisy, které vyslaly 
do nebe Ježíškovi, aby jim jejich taj-
ná přání splnil. 

Hlavní program pak probíhal na 
podiu, kde se postupně vystřídaly 
mateřské i základní školy z Mni-
chova Hradišti se svým hudebním i 
divadelním vystoupením. To sehrálo 
i Divadýlko na dlani, jehož povedené 
Andělské apokryfy se divákům veli-
ce líbily. O hudební zážitek se pak 
postaraly tři kapely. Ještě dopoledne 

to byl Tomáš Kočko se svým orches-
trem, který rozezpíval náměstí kole-
dami v tradičním moravském stylu. 
Odpoledne vystoupila kapela Mac-
kie Messer Klezmer Band z Turnova 
se svým podáním židovské muziky. 
Vrcholem programu byl návrat do 
60. let 20. století díky The Beatles 
Revival, kteří do Mnichova Hradiště 
zavítali po dlouhých 14 letech a za-
zpívali ty největší hity od Beatles.

Po jejich vystoupení následova-
lo slavnostní předání šeku s výtěž-
kem z benefice, tedy i letos se na jar-
marku pomáhalo druhým. Výtěžek z 
prodeje sběratelských hrnků spolu s 
vybraným dobrovolným vstupným a 
sponzorskými dary putoval na po-

moc pejskům a kočičkám, o které 
se ve svém depozitu v Mnichově 
Hradišti stará paní Petra Prokopová 
ze spolku Šance zvířatům. A kolik že 
se na čtyřnohé chlupáče vybralo? 
55 000 Kč! Není divu, že předání 
šeku provázely silné emoce a do-
jetí, jelikož taková částka zvířecímu 
depozitu velmi pomůže obstarat 
veškerou potřebnou péči zvířatům.
Přejeme tedy paní Prokopové a její-
mu zvířectvu vše dobré a těšíme se 
za rok na další vánoční jarmark, kde 
snad opět budeme moci přispět na 
dobrou věc.

Tomáš Hejdrych,
Infocentrum Mnichovo Hradiště

Rozsvícení vánočního stromu na Olšině: 
budeme pokračovat v nových tradicích?
Už je tu nový rok, máme za sebou 
oslavy, přání a předsevzetí. Já se 
však krátce vrátím do času, kdy 
jsme svátky teprve očekávali, do 
krásného a radostného času ad-
ventního. Snad žádné období v roce 
nemá tolik starých zvyků a tradic 
jako právě advent. Některé tradice 
jsou tak staré, že i historikům dá prá-
ci najít jejich prapůvod. A pak jsou 
některé úplně nové, o kterých zatím 
můžeme jen těžko mluvit jako o tra-
dicích, nevíme totiž jestli vydrží. To 
prověří čas. 

My jsme na Olšině v prosin-
ci 2017 poprvé rozsvítili na návsi 
vánoční strom. O strastech s tím 
spojených jsem psala ve svém pří-
spěvku před rokem. Povedlo se, 
líbilo se, tak jsme s chutí a s již zís-
kanou „erudicí“ nazdobili stromek  
o Vánocích 2018 znovu. Rozsvěco-
vání bylo usnadněno novou přípoj-
kou na městské osvětlení, kterou 
jsme získali opravdu na poslední 
chvíli – dík za to. Jenom to počasí 
se nedá naplánovat ani objednat,  
s tím si neporadí ani nejpracovitější 
osadní výbor. Byli jsme však mile 
překvapeni, že byť pod deštníky, do-
stavilo se možná víc občanů a hostů 
než poprvé. Poslední sekundy před 
17. hodinou jsme všichni odpočítá-
vali a s jásotem přivítali rozsvícení 
stromku a tím vlastně i příchod ad-
ventu. Předsedkyně osadního výbo-
ru přivítala přítomné a pozvala je na 
občerstvení v improvizovaném, ale 
již také „tradičním“ stánku na auto-
busové zastávce. Podávalo se sva-

řené víno, čaj a spousta domácích 
sladkostí, které také již „tradičně“ 
napekly místní hospodyňky.

Jednalo se o poslední akci, 
kterou zorganizoval stávající osad-
ní výbor. Jeho předsedkyně proto 
poděkovala všem členům za účast 
a pozvala je, aby přišli na ledno-
vou schůzi, kde se bude bilancovat  

a volit nový osadní výbor. Já jenom 
doufám, že tato kratičká „tradice“ 
rozsvěcování vánočního stromku 
na olšinské návsi, která se beze-
sporu všem líbí, zůstane zachována  
i v dalším volebním období.

Jaroslava Koubková, 
Osadní výbor Olšina

Sváteční atmosféra na Olšině. Foto: 2x Dita Niesnerová

ADVENT 
2018
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První setkání pracovních skupin 
Technika nám funguje, kancelář je 
vybavena k naší plné spokojenosti, 
můžeme se tedy soustředit na pra-
covní aktivity. V polovině listopadu 
proběhlo společné setkání všech 
zájemců o členství v pracovních 
skupinách MAP (místní akční plán 
vzdělávání). Na konci listopadu se 
pak pod vedením Ivy Andrlíkové 
(Gymnázium MH) poprvé sešla 
pracovní skupina, jež se mj. věnu-
je dobrému klimatu na školách či 
zavádění nových metod a forem 
práce. Zúčastnivší se učitelé včetně 
jednoho aktivního rodiče zmínili svá 
očekávání či uvedli, jaká témata jsou 
pro ně klíčová.   

O dva týdny později pak došlo 
k setkání členů další skupiny, ten-
tokrát pod vedením Ivy Štrojsové 
(Gymnázium MH) – její pracovní 
skupina se bude zabývat žákovský-
mi parlamenty či místně zakotveným 
učením. Složení této skupiny již bylo 
pestřejší, kromě učitelů dorazil i pra-
covník muzea, zástupci truhlářského 
kroužku Jednoty bratrské či členka 
indiánského kmene Osmaka Opo. 
Obsah schůzky byl podobný jako v 
minulém případě. Jedním z výstupů 
této skupiny má být i sborník online 

regionálních materiálů využitelných 
pro učitele i pro rodiče, těšte se tedy 
spolu s námi na jeho finální podobu.

Nezaháleli jsme ani těsně před 
Vánoci. V posledním předvánočním 
týdnu proběhla hned dvě setkání.  
V úterý 18. prosince se sešli členové 
skupiny pro financování, ve středu 
19. prosince pak členové pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti – toto 
setkání hostil Klub dětí a mládeže 
(bohužel kvůli uzávěrce Kamelotu se 
o středeční akci již nemůžeme roze-
psat). I při jednání pracovní skupiny 
pro financování došlo k vzájemnému 
seznámení členů (mimochodem se 
ve skupině sešla zástupkyně města 
Mnichovo Hradiště, zástupce Klášte-
ra, ředitelka dětské skupiny i členové 
realizačního týmu MAP) či k přiblí-
žení toho, jaká bude pracovní náplň 
této skupiny či v čem by mohli být její 
členové pro skupinu přínosní. Věří-
me, že podněty, jež od této skupiny 
vzejdou, například ohledně finanč-
ních zdrojů využitelných ve školství, 
budou pro náš region přínosné.

Na začátku ledna pak pro-
běhnou setkání „čtenářů“ a „ma-
tematiků“, díky čemuž budou mít 
všechny pracovní skupiny svá samo-

statná úvodní setkání zdárně za sebou  
a budou se moci věnovat vymýšlení 
aktivit, jimiž budeme opět zpestřo-
vat „vzdělávací život“ na Mnicho-
vohradišťsku, jak jste již byli zvyklí  
v předchozím projektu. První veřej-
nou akcí, na niž bychom vás rádi po-
zvali, bude naše „novoroční setkání“ 
spojené s vyprávěním Lenky Sos-
novcové, ředitelky Gymnázia Mni-
chovo Hradiště, o finském školství, 
jak ho poznala během své návštěvy 
Helsinek. Zváni jsou všichni, kteří by 
rádi nahlédli pod pokličku finských 
mateřských, základních či středních 
škol, případně by chtěli proniknout 
do možnosti vycestovat do zahraničí 
díky programu Erasmus+. Sejdeme 
se v úterý 15. ledna v 17 hodin ve 
Volnočasovém centru MH.

Pokud se chcete dozvědět více 
o činnosti našich pracovních skupin, 
navštivte naše webové stránky www.
map-mh.cz, kde naleznete plánova-
né termíny setkání i záznamy z již 
proběhnuvších schůzek. Více též na 
našem facebookovém profilu MAP II 
Mnichovohradišťsko.

Markéta Tomášová,
MAP II Mnichovohradišťsko

Živý betlém omládl
Druhý prosincový víkend v Mnichově 
Hradišti sice nebyl bohatý na sníh, 
jak by si přály přinejmenším děti, 
zato byl doslova nabitý akcemi. Vá-
noční jarmark, vypouštění balonků 
Ježíškovi, živý betlém – tam všude 
se lidé setkávali a nasávali atmosfé-
ru nadcházejících svátků.

Drobnými proměnami prošla 
poslední jmenovaná událost. Živý 
betlém se letos schoval pod střechu 
opravené farní stodoly a jeho herci 
omládli hned o desítky let. Ztvárnění 
biblické scénky se totiž pro tento rok 
ujala skupina žáků ze Základní školy 
Studentská, členové dramatického 
souboru Děti pódia paní učitelky 
Stanislavy Matulové. 

Nervozita dětí byla před začát-
kem patrná, nicméně se svými ro-
lemi se popasovaly skvěle. Discipli-
nované rozložení po celé „divadelní“ 
ploše, téměř profesionální předávání 
mikrofonu a tu a tam vtipné komen-
táře se postaraly o prima zážitek 
druhé adventní neděle. Za vším byla 
ale spousta práce, jak prozrazuje 
paní Matulová: „Příprava představe-
ní byla náročná, zejména pak výběr 
vhodného příběhu, aby byl trošku 
netypický, ale zároveň aby jeho 

text nebyl pro děti příliš náročný. 
Pasáček Asaf se nám hned zalíbil, 
spojili jsme síly mladších a starších 
žáků a výsledek jste mohli vidět. A 
práce s mikrofonem? To byl další 
zajímavý proces. Měli jsme možnost 
využít více mikrofonů, ale to se dě-
tem pletlo. Takto bylo jasné, že ten, 
kdo mluví, má mikrofon, a ten, kdo 
teprve mluvit bude, musí počkat. 
Způsob předávání tak nějak vyply-
nul ze situace sám. Mám z malých 
herců velkou radost, práce s nimi mě 
baví. Líbí se mi, že si svá vystoupení 
užívají. Těší mě, že je patrný i velký 
pokrok u těch, kteří se souborem 
hrají již dlouho.“ 

Povedený rám celému vystou-

pení vytvořili svým zpěvem studenti 
z gymnázia pod vedením paní učitel-
ky Petry Bíglové, která celé vystou-
pení doprovodila hrou na klávesy. 
Občerstvení v podobě vánočního 
cukroví, horkého čaje či svařeného 
vína pak bylo příjemnou tečkou. 

Pan děkan Pavel Mach dodává: 
„Celé nedělní setkání mělo velmi 
příjemnou atmosféru. Obdivuji ze-
jména to, že děti zvládly vše odehrát 
zpaměti. Tímto znovu velmi děkuji 
paní Matulové a paní Bíglové a dou-
fám, že příští rok na tuto spolupráci 
navážeme.“

                                                                                                                                               
Dana Trpkošová, 

Základní škola Studentská

Laťka 2018
V úterý 11. prosince v odpoledních 
hodinách se na sále Základní školy 
Studentská konal již 22. ročník sou-
těže žáků základních škol ve sko-
ku vysokém. Zúčastnily se ho děti  
z Mnichova Hradiště, Bakova nad 
Jizerou a Bělé pod Bezdězem.

Atmosféra byla opět pěkná a 
výsledky velmi kvalitní. Celkem sou-
těžilo 88 sportovců. Největší konku-
rence byla mezi chlapci 7. ročníků.

Za zmínku stojí některé dosa-
žené výsledky. Čtyři dívky z šestých 
tříd překonaly laťku ve výšce 125 
cm, na pokusy nakonec zvítězila 
Kristýna Jonášová ze ZŠ Student-
ská. V kategorii chlapců 6. tříd zví-
tězil výkonem 130 cm Michal Havlík  
z místního gymnázia. Kategorii dí-
vek ze 7. tříd vyhrála svým výkonem 
Tereza Patřičná ze ZŠ Sokolovská. 
Absolutně nejlepším výkonem ce-
lého odpoledne byl výkon Michala 
Trčálka ze sedmé třídy ZŠ Student-
ská, který překonal laťku ve výšce 
160 cm. Výkonem 140 cm v kategorii 
dívek 8. tříd zvítězila Anna Vašinová 

a stejným výkonem v kategorii dívek 
9. tříd Nikola Hradiská, obě ze ZŠ 
Studentská. 145 cm překonal vítěz  
v kategorii chlapců 8. tříd – byl jím 
Tomáš Trpišovský ze ZŠ Sokolov-
ská. Posledním vítězem se stal vý-
konem 155 cm Matěj Dolanský z 9. 
ročníku ZŠ Studentská.

Závod se podařil a jeho aktéři se 
určitě těší na příští rok!!!

                                                                                                                         
Učitelé tělesné výchovy,

Základní škola Studentská         

Od podzimu do Vánoc aneb 
Jak se cvičí v Sokole
Batolidlo, Hravé cvičení pro rodiče a 
děti a Předškoláci. To jsou jednotlivé 
oddíly Všestrannosti, které se dlou-
hodobě snaží rozvíjet u dětí fyzickou 
zdatnost, vést je ke správnému drže-
ní těla a seznámit je s různými druhy 
cvičebního nářadí. Jelikož jde ale 
o děti, jejich cesta ke sportovnímu 
světu vede často malou oklikou – 
přes básničky, písničky či pohádky.

Hravé cvičení pro rodiče a děti 
připravilo během posledních dvou 
měsíců svým malým cvičencům  
a jejich doprovodu celou řadu tema-
ticky zaměřených lekcí. Nesly názvy 
Halloween, Den svatého Martina, 
Čertí řádění, Mikuláš a Vánoce. 
Každá z těchto akcí nabídla nová ří-
kadla a popěvky, ale také úkoly, hry  
a soutěže. Děti skákaly, běhaly, pla-
zily se, dělaly kotrmelce. Leckdy ale 
také štafetově vytvářely různá vý-
tvarná dílka – například doplňovaly 
chybějící části do obrázku dýně, koni 
svatého Martina ozdobily pomocí fá-
borků hřívu, nalepovaly ozdoby na 

vánoční stromek.
Zvláště pak mikulášské setkání 

bylo pro dvou– až čtyřleté sokolíčky 
určitou odměnou za jejich několika-
měsíční snažení. Rozehřáli se při 
čertí písničce Rohy, kožichy, kopy-
ta, ocas, zahráli si čertí honičku, při 
níž kradli ocásky svým kamarádům,  
a ozdobeni červenými papírovými 
čepicemi si vyzkoušeli i mikulášskou 
rozcvičku. Poté se již sokolovnou ro-
zezněl zvoneček, který oznámil Mi-
kulášovu návštěvu. Jeho samotného 
jsme sice nespatřili, ale pochvala 
malých sokolů, jež zazněla v dopise, 
který dětem u nadílky zanechal, se 
krásně poslouchala – Mikuláš ocenil 
píli, dovednosti a poslušnost malých 
návštěvníků Sokola. Ti si pak mohli 
pochutnat na ovoci a perníčcích.

Děkujeme tímto rodičům a pra-
rodičům, kteří naše nejmenší na cvi-
čení trpělivě doprovázejí a učí je, že 
pohyb je fajn.

Dana Trpkošová,
TJ Sokol, oddíly Všestrannosti

Zájezd do Německa
7. prosince jsme se pod vedením 
paní učitelky Danuše Martoníko-
vé už druhým rokem zúčastnili 
výletu do Drážďan na vánoční 
trhy. 

Naší první zastávkou bylo 
obchodní centrum Galerie, kde 
jsme navštívili známý a oblíbený 
obchod Primark. Druhou zastáv-
kou byly proslulé vánoční trhy, 
kde nechyběly tradiční vánoční 
pochutiny.

Veronika Kváčová, 
Adéla Nagajdová, 

9. A, ZŠ Studentská

Vánoční akademie na gymnáziu – zrod tradice?
Před dvěma lety jsme změnili kon-
cept předvánočního programu a byli 
jsme příjemně překvapeni, kolik stu-
dentů dobrovolně přispělo svým vy-
stoupením prostě proto, aby pobavili 
ostatní a předvedli, co dokáží. Vloni 
jsme tedy poprvé pozvali na Vánoční 
akademii i rodiče a veřejnost – nad-
šení účinkující svým počtem spíše 
převyšovali diváky. Řekli jsme si ale, 
že to nevzdáme – a 12. prosince 
byl sál plný.  Na hosty čekala vy-
stoupení pěvecká, hudební, taneční  
i dramatická, v češtině, angličtině, 
němčině, francouzštině i ruštině…  
Prostě máme novou tradici – přijďte 

se podívat v prosinci 2019 – nebu-
dete litovat!

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Advent ve školce
Samozřejmě jako každý rok jsme se 
před Vánoci dali do tvoření – chystali 
jsme dárečky a přáníčka pro rodiče. 
Zároveň jsme se však pustili do pří-
prav na vánoční besídky, na které 
přišli nejen rodiče, ale i babičky  
a dědečkové a těm všem jsme přeci 
museli udělat radost.

Naše tvoření na chvíli přestalo 
5. prosince. To nás totiž navštívil pan 
Mikuláš a s ním i hejno čertů. Ti však 
byli tento rok nějací hodní a dokonce 

nám rozdali krásné chaloupky plné 
dobrot. Takže to letos dopadlo s těmi 
čerty moc dobře.

A protože adventní čas je i čas 
pohádkový, přijela za námi i diva-
délka, která přivezla krásné vánoční 
pohádky, jež nás všechny potěšily.

A pak přišel dlouho očekávaný 
den – navštívil nás Ježíšek. To se 
ví, že přinesl dárky a s nimi do tříd 
i spoustu radosti.

Potom už jsme radost dělali 

zase my. Všem, kteří přišli na vá-
noční besídky, jsme předvedli naše 
malá vánoční vystoupení a rodičům 
předali vyrobené dárky.

Naši nejstarší kamarádi ze 
třídy „Hruštička“ dělali radost i li-
dem z našeho města. Vystoupili se 
svým představením „Čiperkové“ na 
vánočním jarmarku, zúčastnili se 
rozsvícení vánočního stromečku  
v Hoškovicích, zavítali s ním mezi 
děti do mateřského centra Kohoutek 
a potěšili důchodce v Domě s pe-
čovatelskou službou i na vánočním 

Poděkování z gymnázia
Stížnosti na nedostatek peněz ve 
školství slýcháme a čteme často – 
a zatímco o nutnosti zlepšit platové 
podmínky se už alespoň veřejně 
mluví, tristní situaci ohledně pro-
středků na provoz a vybavení nikdo 
moc neřeší. Rozhodli jsme se tedy 
postavit se k věci čelem a začít pení-
ze shánět aktivně – a musím říci, že 
jsme byli pozitivně překvapeni tím, 
že všechny naše kroky tímto smě-
rem přinesly úspěch.

Srdečně tedy děkujeme těm 
subjektům, které nám v průběhu 
roku 2018 svým darem (příspěvkem 
či dotací) umožnily zkvalitnit pod-
mínky vzdělávání na naší škole: 

ŠKODA AUTO a.s. – nákup 
pomůcek pro výuku fyziky a činnost 
kroužku Debrujárů v rámci projektu 
„Zkvalitnění polytechnického vzdělá-
vání na Gymnáziu MH“.

ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. – 
pořízení stojanů na kola v kolárně  
a před školou a dalšího sportovního 

vybavení  v rámci dotačního pro-
gramu „Podpora sportovních aktivit 
mládeže“.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. – 
podpora účasti volejbalového druž-
stva chlapců na republikovém kole 
soutěže.

Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s. – pořízení elektrického 
klavíru pro pěvecký sbor GMH.

Město Mnichovo Hradiště – pří-
spěvek na realizaci partnerských 
kontaktů s Gymnáziem Mikuláše 
Koperníka z polského Chójnowa  
v rámci dotačního programu města  
a dále financování programu pre-
vence sociálně patologických jevů 
ve třídách prima a sekunda.

Poděkování patří také všem dár-
cům z řad rodičů našich studentů, 
zejména pak panu Bc. Pavlu Rakovi 
za trvalé zápůjčky IT vybavení. 

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Vánoční čas v MŠ Jaselské
Nejkrásnější svátky v roce jsou jistě 
ještě o trochu krásnější, pokud je trá-
víme ve společnosti dětí. Ve školce 
si tento čas užíváme od prvního dne 
naplno, počínaje vánoční výzdobou 
a konče zpíváním koled v kostele 
svatého Jakuba v Mnichově Hradišti, 
kam nás každoročně chodí podpořit 
i mnoho rodičů.

Mezitím nás ve školce navštívil 
čert a Mikuláš a samozřejmě také 
Ježíšek. Zúčastnili jsme se aktivně 
vánočního jarmarku na náměstí, kde 

jsme vystoupili s naší Andělskou po-
hádkou. Jedním z nejhezčích dnů je 
odpolední setkání ve třídách s dětmi 
i jejich rodiči. Zazpíváme si společně 
vánoční koledy, vyrobíme si malou 
vánoční dekoraci a nasajeme trochu 
té vánoční atmosféry.

Přejeme i vám krásné a klidné 
vánoční svátky a hodně radosti do 
nového roku.

Blanka Bělohlávková,
Mateřská škola Jaselská

setkání se seniory.
Předvánoční čas ve školce byl 

plný zážitků a pak už nezbylo nic 
jiného než zavřít školková vrátka  
a spěchat domů, kde nás čekaly ty 
nejkrásnější Vánoce.

Bylo to krásné a určitě bude  
i v tom letošním, do něhož vám 
všechny děti i zaměstnanci mateř-
ské školy v Mírové ulici přejí hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Jana Kuntošová,
Mateřská škola Mírová 
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KINO

11. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SMRTELNÉ STROJE
Princezna Barborka se v magické říši vydává na dlouhou cestu s drakem.

4. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZRODILA SE HVĚZDA
Film o lásce dvou muzikantů, do níž zasáhne úspěch jednoho z partnerů.

5. LEDNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL
Další pohádkové dobrodružství statečné Gerdy, tentokrát v zemi zrcadel.

5. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Jiří Langmajer si v afektu přeje být ženou, jenže přání se mu splní.

6. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE / LEVNÁ NEDĚLE
BUMBLEBEE (TRANSFORMERS 6) 
Transformer Bublebee se dostane mladé dívce jako dárek k osmnáctinám.

9. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY 
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

10. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se porouchá brk zapisující v pekle lidské hříchy?

12. LEDNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Americký animovaný hrdina zažívá dobrodružství na počítačové síti.

12. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Rodiče z netradičních rodin hledají v českém filmu štěstí pro sebe i své děti.

13. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TEN, KDO TĚ MILOVAL
V komedii s krimi zápletkou sleduje duch policisty vyšetřování vlastní smrti.

18. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

19. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE / OPERNÍ PŘEDSTAVENÍ
GEORGES BIZET: CARMEN 3D
Záznam opery uvedené letos v Pařížské Opeře. 167 minut.

KALENDÁR AKCÍˇ

26. LEDNA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU 
Asterix a Obelix pomáhají předat tajemství lektvaru, který chrání vesnici.

20. LEDNA, 15:00,  FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
Animovaný film o zvířatech ze severu, která sestavují hokejové družstvo.

23. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KURSK
Film o skutečné události z roku 2000, kdy se potopila ruská ponorka Kursk.

24. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BOHEMIAN RHAPSODY
Životní příběh Freddie Mercuryho a kapely Queen.

25. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SCHINDLERŮV SEZNAM (OBNOVENÁ PREMIÉRA) 
Film Stevena Spielberga o hrůzách holocaustu se po 25 letech vrací do kin.

26. LEDNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE 
NARUŠITEL
Film osmnáctiletého režiséra o osudech armádních letců v době totality.

29. LEDNA, 15:00, CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA
SEVERNÍ KOREA
Přednáška Milana Bureše o návštěvě země, kam se mnoho lidí nedostane.

27. LEDNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Americký animovaný hrdina zažívá dobrodružství na počítačové síti.

3. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
AQUAMAN 3D
Film o potomkovi bájné Atlantidy, který je předurčen stát se králem. 

16. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
UTOP SE NEBO PLAV
Sny se plní a postarší mužské akvabely z Francie jsou toho důkazem.

17. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Rodiče z netradičních rodin hledají v českém filmu štěstí pro sebe i své děti.

30. LEDNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
ČERTÍ BRKO
Co se stane, když se porouchá brk zapisující v pekle lidské hříchy?

31. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PSÍ DOMOV
Dojemný film o fence, která se ztatí svým pánům a hledá cestu domů.

30. LEDNA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SLOŽKA 64 
Kriminálka podle skutečné události a nejúspěšnější dánský film všech dob.

SOKOLOVNA
12. LEDNA, 14:00
SOKOL MH A – SKST Liberec C
12. kolo 2. ligy ve stolním tenise.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
8. LEDNA, 17:00 AŽ 19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením 
lektora. Děti do 6 let pouze v doprovodu rodičů. Výrobky si přijdeme nagla-
zovat 22. ledna. Nutné přihlášení z důvodu omezené kapacity. V ceně je 2x 
výpal a materiál. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

19. LEDNA, 9:00 AŽ 13:00
KURZ ŠITÍ
Pro všechny tvořivé duše máme připravený oblíbený kurz šití. Kurz je určen 
pro různě pokročilé švadlenky všeho věku i pohlaví. Je veden zkušenou lek-
torkou Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít)  
a šicí stroj je vhodné mít s sebou, ale není to podmínkou. Přijďte se zrelaxo-
vat a ušít si originální kabelku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 16. 
ledna osobně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. Minimál-
ní počet účastníků pro uskutečnění kurzu je pět osob. Cena: 250 Kč/osoba 
(v ceně je zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

19. LEDNA, 19:00 AŽ 23:00
VEČER DESKOVÝCH HER PRO DOSPĚLÉ
Přijďte si odpočinout od předvánočního stresu do společnosti zábavných 
lidí, kteří mají rádi deskové a společenské hry. V ceně je zahrnuto malé 
občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého k zakousnutí). Pití dle vlastní 
chuti si vezměte s sebou. Nutnost přihlášení, a to nejpozději do 17. ledna. 
Cena: 50 Kč.

25. AŽ 26. LEDNA, 17:30 AŽ 10:00
PYŽAMOVÝ VEČÍREK PRO HOLKY
Holčičí večírek v pyžamech plný povídání, tancování, mlsání, líčení, česání 
a tvoření. S sebou věci na přespání (spacák, karimatku, polštářek, pyžamo, 
hygienické potřeby), přezůvky a především dobrou náladu. Přihlášky nej-
později do 23. ledna v Klubu dětí nebo emailem. Počet míst na přespání je 
omezený! Cena: 200 Kč.

1. ÚNORA, 7:30 AŽ 16:00
POLOLETKY V KLUBU
Přijď  si do Klubu dětí užít prázdninový den plný legrace, tvoření a her. 
Určitě se nebudeš nudit. Program je určen pro děti od 6 do 12 let. Přihlášky 
nejpozději do 30. ledna. Cena: 250 Kč (v ceně je 2x svačina a oběd, pití, 
materiál na tvoření).

10., 17., 24. A 31. LEDNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

8., 15., 22. A 29. LEDNA, 9:00 AŽ 11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. 

2., 9., 16., 23. A 30. LEDNA, 15:00 AŽ 18:00
LOGOPEDIE
Logopedie je zaměřena na rozvoj správné výslovnosti a na nápravu řeči. 
Více informací formou SMS na tel. čísle 774 263 770.

DIVADLO
5. LEDNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
ŽENSKÁ NA KRKU
Úspěšná bláznivá komedie DS Tyl, kterou místní ochotníci uvedli v premié-
ře 10. listopadu, se dočká pro velký úspěch další reprízy.

17. LEDNA, 19:00, KONCERT
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL JANA PÁLENÍČKA 
5. koncert 47. sezóny cyklu Kruh přátel hudby představí klavíristku Jitku Če-
chovou a violoncellistu Jana Páleníčka. Koncert bude provázen vzpomín-
kou a slovem Jana Páleníčka na přátelství jeho otce s Bohuslavem Martinů.

12. LEDNA, 15:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL JANA PÁLENÍČKA 
Vtipné zpracování pohádek O Budulínkovi a O Červené Karkulce od Jiřího 
Středy. Rozuzlení děje pomáhají děti, které se aktivně zapojí do příběhu...

21. LEDNA, 19:00, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
BĚŽ ZA SVOU ŽENOU
V rámci předplatného. Anglická konverzační komedie o tom, co se může 
stát, když jindy dochvilný londýnský taxikář John, přesný jak hodinky, nedo-
razí včas domů ke své manželce a do pátrání po něm se zapojí londýnská 
policie hned ve dvou různých okrscích najednou. Komedie, která zazname-
nala fenomenální úspěch po celém světě, jednoznačně patří k tomu nejlep-
šímu, co v tomto žánru bylo vytvořeno.

26. LEDNA, 14:00
SOKOL MH A – TTC Bělá pod Bezdězem 
13. kolo 2. ligy ve stolním tenise.

12. LEDNA, 14:00
SOKOL MH A – TTC Litoměřice
14. kolo 2. ligy ve stolním tenise.

MC KOHOUTEK

26. LEDNA, 15:30, DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
TŘI PRASÁTKA A VLK 
Turnovský divadelní sbor Na Židli zahraje v Kohoutku (v budově kina, vstup 
z pravé strany) pohádku Tři prasátka a vlk (cca 30 min). Vstupné činí 50 Kč. 
Pohádka je určena pro veřejnost. Více info: Jana Šťastná (724 192 819).

KC STŘELNICE TURNOV

26. LEDNA, 19:00
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Maturitní ples mnichovohradišťského gymnázia. Předprodej vstupenek pro-
bíhá přímo na gymnáziu. Cena: 250 Kč (na místě 270 Kč).

VOLNOČASOVÉ CENTRUM

7., 14., 21. A 28. LEDNA, 9:15
MIMICVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI OD 6 MĚSÍCŮ 
Mimicvičení pro rodiče s dětmi od 6 měsíců zaměřené na podporu správ-
ného psychomotorického vývoje děťátka zábavnou formou. Cvičíme na mí-
čích, s padákem a dalšími pomůckami, za doprovodu rytmických říkanek  
a písniček. Jednorázový vstup 80 Kč, permanentka na 10 lekcí 600 Kč.

22. LEDNA, 18:00
PŘEDNÁŠKA „UDRŽITELNÁ MĚSTA“
Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. se věnuje urbanismu a plánování měst. 
Jeho přednáška bude průřezem trendů soudobého urbanismu, přes vy-
světlení pojmu „co je udržitelné” ke konceptu měst krátkých vzdáleností, ve 
kterém se lidem především dobře žije. 
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Výzva městského muzea: poznáte československé legionáře z fotografie?

Vážení čtenáři Kamelotu, opět se 
na vás obracíme s prosbou o po-
moc. Otiskujeme fotografii členů 
Československé obce legionářské 
v Mnichově Hradišti. Nevíme přes-
ně, kdy byl tento snímek vytvořen, 

Seznam mnichovohradišťských legionářů: obuvník Bárta Boleslav *1891, Bavor Václav *20. 2. 1899, řezník Beneš Antonín *24. 8. 1880, strojvůdce Blecha František *22. 4. 1882, holič Cerman František *14. 4. 1887, pekař Cihlář 
Karel *1892, Čečelka Josef *25. 9. 1881, Černík Antonín *25. 3. 1888, Daníček František  *18. 2. 1893, Danko Ondřej, rolník Donát Václav *11. 7. 1889, dělník Dvořák Karel *4. 2. 1887, Fanta Josef  *25. 4. 1892, Folprecht Karel *3. 10. 
1889, truhlář Grünwald Antonín *24. 11. 1890, Grünwald František *3 .2. 1897, Havelka Felix *12. 7. 1882, pokladník Henke Karel *23.5.1894, Hloušek Josef *24. 3. 1894, Hrbáč Jaroslav *4. 11. 1895, Hrůša Alois *18. 10. 
1889, Hrůša Karel *3. 1. 1893, Hýka Adolf *18. 10. 1889, Jáchym Josef *29. 10. 1898, MUDr. Jancák Josef *23. 8. 1887, Janda Jaroslav MgPh. *21. 12. 1889, obuvník Janovský František *1896, dlaždič Jelínek Josef *1898, pekař Kalfus 
Josef *30. 12. 1890, Kolář František, svrškař Korčák Antonín *29. 6. 1881, Košek Karel *29. 3. 1894, Koštejn Ferdinand *27. 6. 1880, Košťál Klement *6. 9. 1886, Kozderka Arnošt *21. 11. 1895, Kroupa Ladislav * 23. 6. 1887, listonoš 
Kučera František *7. 7. 1885, cementář Kudla Antonín *8. 12. 1882, Kysela Václav *26. 2. 1882, průvodčí Kylar Ferdinand *1890, obuvník Lochman Bohumil *7. 10. 1888, Libenský Václav *28. 2. 1886, Lukášek Josef *9. 2. 1891, Macoun 
Josef *17 .10. 1888, četnický strážmistr Maděra František *10. 2. 1890, Malý Václav *22. 12. 1890, soudní vykonavatel Maroun Bohumil *29. 10. 1884, Matoušek Václav *28. 10. 1888, Náhlovský Josef *23 .3 .1896, Nedvěd František 
*17 .7. 1896, Nedvěd Josef *29. 12. 1892, Nejedlý Josef *23. 5. 1887, Pešán Václav *7. 10. 1898, obchodník Pokorný Josef *1897, úředník Posselt Václav *6. 6. 1888, účetní Potěšil František *1887, úředník Preisler Jaroslav *1896, 
dělník Přibyl Josef *14. 5. 1878, pekař Rajtr Karel *25. 1. 1889, Rejmard Josef *24. 2. 1893, úředník Rieger Karel *17. 11. 1883, Richter Emil *16. 10. 1892, sladovník Richter Jan *28. 9. 1881, sladovník Richter František *1887, Rokos 
Adolf *9. 8. 1893, Sameš František *8. 9. 1893, Sedláček Václav *20. 10. 1894, úředník Sitta Josef *23. 11. 1889, Stummer Anton *26. 12. 1888, Svoboda Bohumil *19. 1. 1891, holič Svoboda Josef  *8. 4. 1896, řezník Sýkora Alois *11. 
9. 1898,  Syta Karel *26. 10. 1894, Sytař Alois *29. 2. 1888, Šípek Alois *29. 2. 1888, Štýbler Antonín *10. 2. 1897,  obchodník Šverma Jan *17. 2. 1877, Taran Karel *13. 8. 1896, školník Touš Antonín 15. 11. 1877, Tuček Josef *5. 1. 
1892, strážník Tůma Jaroslav *17. 3. 1889, Valenta Karel *12. 5. 1885, Váňa Karel *21. 2. 1898, Vávra Josef *6. 1. 1875, Vlasta Vladislav *24. 2. 1884, Volf Václav *3. 6. 1894, Vurma Antonín *5. 3. 1892, Vydra Vladimír *24. 4. 1894, 
poštovní zřízenec Zelený František *21. 8. 1891, kolář Zibner Josef *31. 12. 1892,  dělník Zikmund Josef *7. 10. 1895 

a především nedokážeme identifi-
kovat všechny osoby na fotografii 
zachycené. 

Snímek jsme zveřejnili již před 
několika lety, tehdy se nám ozvalo 
několik rodinných příslušníků vyfoto-

grafovaných mužů a určilo nám své 
předky. Nyní, v souvislosti s výročím 
100 let republiky, bylo hrdinství legi-
onářů často připomínáno. Možná, že 
i váš dědeček či pradědeček bojoval 
v ruské, italské nebo francouzské 

legii a že jste při té příležitosti prohlí-
želi rodinné fotografie. Pokud máte 
dojem, že na uvedené fotografii ně-
koho poznáváte, poskytněte prosím 
tuto informaci muzeu (telefonicky na 
čísle muzea: 326 771 001, e-mailem 

na adrese: muzeum@mnhradiste.
cz).  

Domníváme se, že máme jednu 
z posledních možností zjistit jména 
co největšího počtu vyfotografova-
ných legionářů. Přikládáme proto 

seznam legionářů, který vypracovali 
členové Československé obce legio-
nářské Jednoty Mladá Boleslav. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

V druhé lize se stolním tenistům nedaří, v kraji je to výrazně lepší
Po polovině sezóny se stolní tenisté 
Sokola Mnichovo Hradiště krčí na 
chvostu druholigové tabulky – třetí 
nejvyšší soutěže v České republice. 
Už od začátku je totiž provázejí ne-
záviděníhodné komplikace. 

Nejprve byly týmu odňaty dva 
body za administrativní pochybení. 
V prvních domácích utkáních se 
následně sice podařilo remizovat 
se Sedlčany a porazit Budějovice, 
ale to bylo z bodového hlediska 
vše. Především kvůli dlouhodobému 
zranění jedničky týmu Radka Bukov-
ského a únavové zlomenině Vojty 
Košáka spojené s tréninkovým man-
kem se v dalších zápasech nedařilo. 
Sedm poměrně jasných porážek  
v řadě odsoudilo mnichovohradišť-
ské Áčko na chvost druholigové  
tabulky s jen malou šancí na udrže-
ní.

Oproti tomu krajským družstvům 
se první půle soutěží až na výjimky 
vydařila. Béčku se po loňském se-
stupu z divize a nepříliš povedeném 
úvodu sezóny podařilo vyhoupnout 
až na třetí příčku tabulky, která za-
jišťuje postup do play-off. Hlavním 
tahounem družstva je jednoznačně 
Petr Antoš, jenž zaznamenal pouze 
čtyři porážky. Družstvo C se v prů-
běhu podzimu pohybovalo v klidném 
středu tabulky. Především kvůli 
zbytečným porážkám s Krchleby B  
a Městcem Králové se Céčko nachá-
zí na páté příčce. Tahouny družstva 
jsou Vláďa Pleticha a Petr Dusil.

Jan Mareš,
TJ SOkol MH

Průběžné výsledky
TABULKA II. LIGY SK. A

pořadí družstvo    skóre body
1.  SF SKK EL Niňo Praha C  115:51 32
2.  TTC Litoměřice   106:69 30
3.  TJ Sokol Bor   102:84 27
4.  TTC Elizza Praha B   99:81 27
5.  SKST Liberec C   100:88 27
6.  AC Sparta Praha     89:94 24
7. SK Pedagog ČB   77:100 23
8. TJ Tatran Sedlčany   90:99 23
9. TJ Šanov    94:94 23
10. TTC Bělá pod Bezdězem  94:89 23
11. SKST Cheb    87:101 20
12. SK Jiskra Domažlice   74:111 18
13. TJ Sokol Mnichovo Hradiště  46:112 13

TABULKA KP1 SK. B
pořadí družstvo    skóre body
1.  TTC Říčany A   106:53 28
2. ST EUROMASTER Kolín C    95:51 25
3. TJ Sokol Mnichovo Hradiště B  85:76 19
4. TJ Sadská B     94:74 19
5. TJ Sokol Libice nad Cidlinou  74:85 18
6. TJ Sokol Krchleby A   84:90 16
7. TTC Brandýs nad Labem C  86:83 15
8. TJ Neratovice B   71:86 13
9. TTC Bělá pod Bezdězem B  81:90 13
10. TJ Sokol Velké Popovice   69:95 12
11. SKC Zruč nad Sázavou RABBIT B  77:90 10
12. TJ Sokol Kosmonosy   54:103 4

TABULKA KT2 SK. C
pořadí družstvo    míče body
1.  TJ Sokol Čáslav A   117:81 28
2. TJ AŠ Mladá Boleslav B    132:66 24
3. TJ Sokol Kutná Hora B   106:92 23
4. SK Městec Králové A     108:90 21
5. TJ Sokol Mnichovo Hradiště C  112:86 21
6. TTC Bělá pod Bezdězem C  116:82 19
7. Sokol Dolní Beřkovice A   87:111 16
8. TJ Neratovice C   94:104 12
9. TJ Sokol Krchleby B   82:116 10
10. TTC Brandýs nad Labem D  85:113 9
11. SK Viktorie Ořech A   69:129 6
12. TJ Sokol Všetaty A   80:118 6

Matyáš Stránský regionálním přeborníkem 
v kategorii mladšího i staršího žactva

10. prosince se v herně stolního 
tenisu TJ Sokol Mnichovo Hradiště 
uskutečnily regionální přebory star-
šího žactva. A domácím se dařilo. 
Debl Stránský-Kasal vybojoval stří-
bro, když ve finále nastačil na první 
nasazenou dvojici Bernát – Veselý 
ze Sokola Kosmonosy. V singlech 
jsme doufali, že se Matyáš Stránský, 
jakožto čtvrtý nasazený, probojuje 
do semifinále, kde by mohl potrápit 
starší soupeře. To se podařilo. Ma-
tes i přes momentální tréninkové 
manko v semifinále nakonec pora-
zil Martina Veselého 3:1. Ve finále 
pak s Honzou Bernátem, rovněž ze 
Sokola Kosmonosy, dokázal udržet 
nervy na uzdě a s notnou dávkou 
štěstíčka dokázal zvítězit 3:1 na 
sety. Získal tak titul regionálního pře-
borníka v kategorii staršího žactva. 
Gratulujeme!

Následující sobotu hostila so-
kolovna v Mnichově Hradišti druhý 
ze série regionálních bodovacích 
turnajů, který se do historie zapsal 
zatím největší účastí. 41 mládežní-
ků bojovalo za osmi zelenými stoly 
o body do regionálního poháru. 
Polovina domácích účastníků si 
domů odnesla medaili a hlavně si 
kluci dobře zahráli. V elitní divizi A 
vybojoval Matyáš Stránský sedmou 
příčku. A mohlo být i lépe, kdyby 
zvládl vyrovnané pětisetové zápa-
sy se staršími hráči. V divizi B bral 

stříbro Marek Janeček, který nesta-
čil pouze na boleslavského Kargla. 
Honza Kasal ovládl jasně divizi D. 
Bronz v téže kategorii vybojoval 
Štěpán Matějů, což se dá považovat 
za nečekaný úspěch. Stejně tak si 
zaslouží pochválit i Dan Sládeček 
za stříbro v divizi E. V Éčku se ještě 
umístili Martin Beran a Honza Dou-
da na čtvrté, respektive páté příčce. 
V F divizi nastoupil ke své turnajové 
premiéře benjamínek oddílu Petr 
Frinta. Nejmladší účastník turnaje si 
připsal jednu výhru a zaslouží si za 
svůj výkon a soustředění na každý 
míček obrovskou pochvalu.

Den nato se v tělocvičně Zá-
kladní školy v Bělé pod Bezdězem 

odehrály přebory mladšího žactva. 
Matyáš Stránský potvrdil roli favorita 
a získal titul přeborníka, když v se-
mifinále překonal krizi a otočil zápas  
s výborně podávajícím Šáleným 
z 0:2 na 3:2 na sety. Výborně se 
předvedl i Matěj Šumera, který v 
konkurenci až o tři roky starších 
soupeřů dokázal ukořistit bronz. 
V soutěži čtyřher podlehla naše 
dvojce Stránský – Kasal ve finále 
duu Veselý – Odnoha z Kosmonos. 
Suma sumárum jsme si do Mnicho-
va Hradiště odvezli kompletní sadu 
medailí a hlavně spoustu nabytých 
zkušeností.

Jan Mareš,
TJ Sokol MH
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Václav Ninger (1804–1870)
Václav Ninger se narodil 1. října 
1804 v Mnichově Hradišti v domě čp. 
153. Jeho otec Václav (1774–1820) 
byl soukeníkem narozeným v Cho-
těboři. Václavova matka Serafína 
(1775–1846) byla dcerou zdejšího 
zámeckého malíře Jiřího Hislera. 
Její sestra Josefína, později pro-
vdaná Plavcová, se stala babičkou 
známého historika Josefa Vítězslava 
Šimáka. Václav Ninger se malířství 
učil u malíře Russa v Hostinném. 
Později pracoval v Praze, kde se  
oženil s Helenou rozenou Jungfeldo-
vou. V manželství se narodili dva sy-
nové, Václav (1831–1896) a Edvard 
(1836–1891, oba dva se později 
také věnovali malířství.

Václav Ninger  se zabýval pře-
devším dekorativním malířstvím. 
Maloval podobizny pro šlechtické 
rody Schwarzenbergů, Dietrich-
steinů, Šliků, Kolovratů a jiných. 
Stal se rovněž zámeckým malířem 
Valdštejnů, jeho díla můžeme nalézt  
v bývalých valdštejnských zámcích 
i kostelích. Kromě toho tvořil techni-
kou kvaše takzvané panoramy, které 
zasílal do zahraničí.

Ve sbírkách mnichovohradišť-

ského zámku se nacházejí například 
obrazy Klášter nad Iserou, portrét 
císaře Františka Josefa I. či obraz 
Poprsí dámy v empírovém bílém 
šatě a rudém přehozu. V městském 
muzeu je uloženo kolem 20 obrazů. 
Jedná se o portréty mnichovohra-
dišťských občanů – faráře Františka 
Nigrina, manželů Sekerových, Ptáč-
níkových či Novotných. Vystavena 
je olejomalba zříceniny Zásadka  
z roku 1842 či kvaše Padua, Krajina 
s vodopádem,  Bergschloss Lednitz 
in Ober-Ungarn, Alcazar zu Segovia 
a jiné. Dalších několik obrazů je ulo-
ženo v depozitáři. 

Zajímavé jsou dvě voskové 
plastické podobizny. Jedná se  
o autoportrét a portrét manželky 
Heleny, které Václav Ninger vytvořil  
v roce 1860. Jejich majitelem byl 
vnuk malíře Ningera Rafael (1867–
1947), dlouholetý ředitel mnichovo-
hradišťské záložny. 

Václav Ninger zemřel v Mnicho-
vě Hradišti 7. ledna 1870 a byl po-
chován na místním hřbitově. 

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Akce, kterou uspořádalo měst-
ské muzeum v úterý 20. listopadu  
v podvečer ve Volnočasovém centru, 
přilákala kolem 60 zájemců. Zúčast-
nění zhlédli téměř 400 nejrůznějších 
záběrů z oblasti Mnichovohradišť-
ska, Turnovska, Sobotecka a dal-
ších míst Českého ráje. Obdivovali 
úžasné scenérie této krajiny – skalní 
města, lesy, rybníky, hrady, zámky, 
často i jemné detaily, které autora 
zaujaly a oslovily. 

Fotografie ukázaly krajinu  
v našem okolí tak, jak se proměňuje 
od jara do zimy. Karlu Hubačovi se 
podařilo fotoaparátem zachytit atmo-
sféru okamžiku – ať to byly východy 
či západy slunce, valící se mraky 
na obloze, třpytící se rosa či další  
a další jevy z naší přírody. Překrásné 
fotografie byly doplněny videozáběry 
v některých momentech i podbarve-

nými hudbou. 
Všichni účastníci byli fotografie-

mi nadšeni, snad je tedy potěšíme 
tím, že můžeme slíbit pokračování  
v příštím roce. Na fotografie Karla 
Hubače se můžete podívat na webo-
vé či facebookové stránce Český ráj 
- klenot naší vlasti.

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Český ráj – čtvero ročních 
období: promítání Karla Hubače

Zřícenina Zásadka a kostel v Mohelnici v první polovině 19. století.

Portrét Antonína Novotného, zednického mistra z Mn. Hradiště z roku 1838.

Portrét Anny Novotné, manželky Antonína Novotného, rok 1845.

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště 
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Adventní muzejní program pro školy 
Po celý adventní čas přicházeli žáci 
základních škol navštívit Muzeum 
města Mnichovo Hradiště, aby si zde 
vyzkoušeli připravený vánoční pro-
gram. Dětem byly vyhrazeny dopo-
lední hodiny, ve kterých se postupně 
střídaly vždy dvě třídy rozdělené 
do menších skupin. Skupiny dětí 
procházely několika stanovišti. Nej-
prve si vyslechly úvodní část, která 
byla věnována zdobení vánočních 
stromků napříč uplynulým stoletím. 
Děti poté dle vlastního uvážení roz-
dělovaly připravené vánoční dárky 
pod stromky jednotlivých období. Na 
dalším stanovišti se děti věnovaly 
ručním pracím a vyráběly si staro-
české vánoční ozdoby, takzvané sa-
lónky, tedy cukrové bonbóny balené 

v hedvábném papíru a také balené 
ořechy. Dále si zkoušely vyrobit řetí-
zek z provázku metodou drhání. Ob-
líbená byla zastávka v kuchyni, kde 
si děti do formiček vylévaly horkou 
čokoládu a ochutnávaly staročeskou 
ovocnou omáčku zvanou „muzika“.

Děti se během programu také 
seznamovaly s řemeslnými činnost-
mi, jako je pletení košíků, draní peří, 
spřádání vlny na kolovrátku, opravo-
vání zemědělských nástrojů, řezbář-
ství nebo paličkování. Některé z nich 
si i vyzkoušely. S sebou si žáci kro-
mě vlastních výrobků a dobré nálady 
odnášely rovněž recept na „muziku“.

Lucie Šolcová,
Muzeum města Mn. Hradiště

Muži i junioři Sokola vévodí po podzimu tabulce krajského přeboru
Před novou sezónou krajských 
přeborů ve volejbalu se výrazně 
obměnil kádr jak juniorského, tak 
mužského týmu startujícího pod hla-
vičkou Sokola Mnichovo Hradiště. 
Proto jsme netrpělivě očekávali, co 
toto omlazení obou kádrů přinese.  
Oba týmy se však v novém složení 
popasovaly úspěšně s podzimní 
částí a oba vedou své krajské sou-
těže.

U juniorů tvoří letos základ loň-
ská mimořádná žákovská sestava 

Vojtěch Bígl, Ondřej Hulínský, Ta-
deáš Kysela a Jiří Pazour, doplňuje 
je o dva roky starší Milan Ponocný 
a pak žáci Víťa Javůrek a Vilém 
Motl. I přes velmi úzký kádr a mládí 
družstva s průměrným věkem 15 let, 
si kluci poradili zkušeně ve všech 
svých zápasech a dosud nepoznali 
porážku. Pouze ve dvou utkáních 
museli bojovat o body v tie-breaku. 
Na prvním turnaji prohráli jeden set  
s Duklou Liberec a v České Lípě 
ztratili jeden set s domácí Lokomo-

tivou. Ze sedmi odehraných zápasů 
ale mají naši borci v poločase sou-
těže sedm vítězství a skóre 14:2 na 
sety a výrazný náskok na všechny 
pronásledovatele.

Také naši muži v létě výrazně 
omladili. Jediným pamětníkem ligo-
vých sezón zůstává Zdeněk Blažek 
a osu týmu společně s ním tvoří 
Tomáš Kratochvíl a Ondřej Bígl.  
Z minulé sezóny v týmu zůstali dále 
Michal Bašus, Mirek Černý a Michal 
Studničný, ale odešel hlavní tahoun 

útoku Matouš Kratochvíl, který bo-
juje o místo v extraligových Benát-
kách nad Jizerou. Před sezónou se 
povedlo doplnit úzký kádr o nové 
hráče: nahravače Adama Jindřicha, 
blokaře Jana Bláhu, smečaře Jana 
Rychtaříka a Ivana Chovance. Kádr 
dále doplňují hostující hráči Láďa 
Loquens na liberu a Filip Basl na 
postu blokaře. V kádru jsou také 
úspěšně zapojováni dorostenci Voj-
těch Bígl, Ondřej Hulínský, Tadeáš 
Kysela a Milan Ponocný.            ...12



INZERCE 13. ročník SBA Cupu 
2018 ovládl MSK

V sobotu 8. prosince se opět po roce v mnichovohradišťské 
sportovní hale BIOS představila starší fotbalová přípravka MSK 
na prestižním halovém turnaji SBA Cup. Po výrazném herním 
zlepšení v průběhu turnaje nakonec v nejvyrovnanějším klání 
jeho třináctileté historie hráči vystoupali až na samotný vrchol – 
po tříleté pauze se zase stali celkovými vítězi! 

V prvním zápase herně i výsledkově jednoznačně předči-
li tým z Dubé 5:0 (dvě branky vsítili Stand, pojedné Jeníček, 
Šumera, další si soupeř vstřelil sám). V druhém duelu naši 
hoši dlouho drželi nejtěsnější vedení proti Přepeřím, ale vel-
mi zkušený soupeř v závěru dvakrát potrestal naše zaváhání 
v obraně a otočil výsledek ve svůj prospěch na 1:2 (druhý gól 
jsme inkasovali tři vteřiny před koncem, naši branku vstře-
lil Šumera). Následovala dvě ne úplně vydařená střetnutí 
s celky z Kněžmosta (1:1 – Rambousek) a s Benátkami nad 
Jizerou (1:2 – Jeníček), v nichž na náš výběr až příliš doleh-
lo zklamání a ztráta sebevědomí po ztraceném závěru utkání  
s Přepeřemi. Po důrazné domluvě od trenérské dvojice Jindra 
– Rambousek v kabině po zápase s Benátkami následovala fot-
balově nejhodnotnější pasáž týmu MSK. Fotbalové dominanci 
kvůli zahazování vyložených šancí neodpovídající hubené ví-
tězství 1:0 nad Novým Borem (Rambousek) vystřídal výborný 
výkon proti do té doby nejlepšímu celku turnaje – Doksům (2:0 
– Štětina, Jeníček). Na mladíky od Máchova jezera poté padla 
příslovečná fotbalová „deka“ a překvapivě nezvládli svoje po-
slední utkání v turnaji a tento výsledek otevřel šanci našim. Ti  
s ní naložili s obrovským přehledem a jasně přehráli výsledko-
vě nejslabší tým sobotního dopoledne – Bakov nad Jizerou 5:0 
(dvě branky Rambousek, po jedné Mikšovský, Stand, Jeníček). 

Při stejném počtu bodů tří celků v konečné tabulce turnaje (13 
bodů) ve prospěch MSK rozhodla nejlepší bilance vzájemných 
zápasů. O obrovské vyrovnanosti letošního halového fotbalové-
ho klání svědčí i ten fakt, že pátý tým v pořadí turnaje ztratil na 
vítěze pouhopouhé dva body. O triumf ve 13. ročníku SBA Cupu 
se kromě zmíněných střelců gólů zasloužili brankář Pavlíček  
a hráči v poli Pešán, Novotný a Kortiš.

Marek Reiter, 
Mnichovohradišťský SK

Výsledky SBA CUPu
1. Mnichovohradišťský SK – 13 bodů

2. Benátky nad Jizerou – 13 bodů
3. TJ Doksy – 13 bodů 

4. SK Přepeře – 12 bodů 
5. FC Nový Bor – 11 bodů 

6. Sokol Kněžmost – 6 bodů 
7. SK Dubá – 6 bodů
8. SK Bakov – 3 body

Muži i junioři Sokola vévodí po podzimu tabulce...
...dokončení ze strany 11

Muži začali v prvním kole 
úspěšně dvěma výhrami nad Frý-
dlantem 3:1 a 3:0, ale v dalším kole 
zaváhali a ztratili dva body v Liberci 
s Lokomotivou po výsledcích 2:3  
a 3:1. Také ve Smržovce jsme ztra-
tili dva body, když po jednoznačné 
výhře v prvním utkání 3:0 přišel ve 
druhém zápase pokles výkonosti na 
naší straně, zlepšení soupeře a tro-
cha smůly i nezkušenosti v koncov-
ce a zápas jsme ztratili v tie-breaku 
2:3. Poté jsme v domácím zápase  
s Bižuterií Jablonec nestačili v prv-
ním utkání na velmi zkušený celek 
hostí a přenechali jim tři body po 
prohře 1:3, kterou jsme ale soupeři  
v druhém zápase oplatili stejnou 
mincí a vyhráli 3:1. V posledním kole 
ve Vysokém nad Jizerou jsme sice 
vyhráli první sadu po velmi dobré 
hře, ale následně se nechali rozho-
dit soupeřem i výkonem rozhodčího  
a následující tři sady ztratili. Po pro-
hře 1:3 a ztrátě zraněného Filipa 
Basla jsme se ale dokázali semknout  
a druhý zápas vyhrát 3:1. Velmi dob-
rý výkon podal celý tým. Po polovině 

soutěže bude družstvo na prvním 
místě s dvoubodovým náskokem na 
pronásledovatele. Tabulka je velmi 

vyrovnaná. Prvních pět družstev 
děli pouhé tři body. Každá ztráta tak 
bude ve druhé části hrát velkou roli.  

Cílem pro druhou půli soutěže 
je pro nás nadále vítězství v přebo-
ru a postup do kvalifikace o 2. ligu. 
Pak se chceme dobře připravit na 
soupeře na vyšší kvalitativní úrovni 
a pokusit se i o postup do 2. ligy.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Tabulka krajského přeboru I Libereckého kraje
MUŽI

pořadí družstvo   sety míče body
1.  TJ Sokol Mn. Hradiště  24:16 902:854 20
2.  TJ Lokomotiva Liberec I  22:17 867:849 18
3.  TJ Bižuterie   21:15 808:769 17
4.  TJ Spartak Smržovka  21:18 854:832 17
5.  TJ Vysoké nad Jizerou  16:16 678:700 12
6.  Vrtule Frýdlant A    2:24 535:649   0

JUNIOŘI
pořadí družstvo   sety míče body
1.  TJ Sokol Mn. Hradiště  14:2 381:299 14
2. VK Dukla Liberec    5:8 267:274   7
3. TJ Lokomotiva Česká Lípa 5:10 291:318   7
4. TJ Slavia Liberec    3:7 163:211   5
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