
Vánoční jarmark: pojízdná zvonohra, 
stovky balonků a na závěr ohňová show

NA FAŘE
S jakými pocity vítá nový 
rok farář Pavel Mach?  
A proč jsou pro kněze vá-
noční svátky nejnáročněj-
ším obdobím roku?
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ZÁHADY
Klub Mnichovo Hradiště 
pozve na první besedu  
s českým záhadologem. 
Bude-li mít úspěch, naváže 
na ni celý cyklus.
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Měsíc prosinec, za kterým se nyní už pouze ohlížíme, patřil především 
adventu a vánočním svátkům. Poslední měsíc starého roku byl však hojný 
nejen na kulinářské dobroty, které k Vánocům neodmyslitelně patří, ale 
také na kulturu. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří připravili nespočet 
adventních akcí, z nichž mnohé přinesly podobné jedinečnosti, jakou byla 
například unikátní zvonohra, kterou jsme obdivovali během vánočního 
jarmarku. 

Na sklonku roku jsme také finišovali některé investice. Dvě školy od 
prosince zdobí nový kabát a zateplení. U základní školy na náměstí při-
bylo také nové hřiště. 

Protože rok 2015 vzal již za své a nový rok se narodil, rád bych Vám 
za město Mnichovo Hradiště popřál, aby Vám rok 2016 přinesl splnění 
Vašich snů a přání, aby se Vás drželo štěstí, přálo Vám zdraví, našli jste si 
čas na své nejmilovanější, blízké a v neposlední řadě i sami na sebe. Přeji 
Vám úspěchy pracovní i osobní a našemu městu pak občany, kteří jsou na 
svůj domov hrdí, mají jej rádi, zajímají se o jeho zdraví i štěstí, pomáhají 
mu růst a váží si jej. Přeji mu, ať mu pomáhají jako svým nejbližším.

Do nového roku 2016 Vám i městu přeji vše dobré. 

Ondřej Lochman, starosta města

Pour féliciter 
2016

   LEDEN 2016

STÉ VÝROČÍ
Lékař, mykolog a znalec 
přírody Českého ráje Josef 
Herink by letos oslavil sté 
narozeniny. Přinášíme jeho 
obsáhlý portrét.
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Spíš velikonoční než vánoční obdo-
bí připomínala svým přívětivým po-
časím a jasně modrou oblohou so-
bota 12. prosince, která v Mnichově 
Hradišti patřila Vánočnímu jarmarku. 
Ten se podruhé konal nikoli v areálu 
zámku, ale přímo v srdci města na 
Masarykově náměstí.

Jako už tradičně vystoupily  
v převážně dopoledních blocích děti 
z městských základních škol a také 
zdejší základní umělecké školy. Vel-
kou novinkou mezi sedmi desítkami 
jarmarečních stánků, mezi nimiž 
nechyběli například zdejší rybáři  
s káděmi plnými živých kaprů, pro-
dejci trdelníků, svařeného vína a 
mnoha řemeslných výrobků, byla 
Pražská mobilní zvonohra, ze které 
se během dne celkem třikrát ozval 
zvuk více než padesátky zvonů, 
ovládaných ručními kladkami var-
hanním mistrem Rejškem, jinak 
dlouholetým redaktorem hudebních 
pořadů Českého rozhlasu Vltava. 

Přímo na pódiu se vodou z řeky 
Jizery křtila nová dětská knížka 
kněžmostského kováře a ornitologa 
Pavla Kverka Slavík z dubového 
lesa, která pár desítek dětí z Hradiš-
tě potěšila pod vánočním stromkem. 
A důvodem vrátit se na náměstí byla 
i pro ty, kteří si přes oběd dali pauzu 
v poklidu domova, poslední velká 
novinka sezóny: znamenitá ohňová 
show na vánoční motivy, která krát-
ce po setmění program letošního 
vánočního jarmarku ukončila.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Součástí jarmarku byla i letos zají-
mavá akce pro děti, a to Vypouštění 
balonků Ježíškovi, která se po loň-
ském úspěchu dočkala opakování. 
Na zahradě místní fary se sešlo přes 
čtyři sta dětí (vloni jich bylo pět de-
sítek), které pomocí heliem napuště-
ných balonků odeslaly přání k nebi.

Dvě desítky dobrovolníků ze 
spolku Žijeme pro Hradiště zajistily 
za podpory sponzorů pro malé ná-
vštěvníky balonky, originální přáníč-
ka, drobné dárky a rovněž i menší 
občerstvení.  

V průběhu odpoledne došlo cel-
kem k sedmi hromadným vypuště-
ním, při nichž se balonky s dětskými 
sny vznesly k obloze a zamířily do 
dáli. Hudební doprovod a zpěv vá-
nočních koled v podání baráčníků  
z Mnichova Hradiště dokreslil pří-
jemnou adventní atmosféru sobot-
ního dne. 

Malí i velcí, jejichž balonky ne-
skončily nešťastnou náhodou v koru-
nách nedalekých stromů, odcházeli 
z farské zahrady spokojeni a jejich 
další kroky často vedly do nedale-

kého kostela svatého Jakuba, kde 
si mohli prohlédnout vánoční betlém 
nebo vystoupat na nedávno zpří-
stupněnou vyhlídku v kostelní věži.

Poděkování patří všem, kteří se 
podíleli na této akci pro děti, a ze-
jména sponzorům, kterými byly firmy 
Lipraco s.r.o., JaP Jacina s.r.o., OK 
Oriens Karton s.r.o., Press-Hammer 
s.r.o., Malyra, MOCCA s.r.o. nebo 
Automh-Knobloch s.r.o.

Aleš Janatka, 
Žijeme pro Hradiště

Podium patřilo dětem ze základních škol, které si připravily svá vystoupení. Další fotografie z celého adventu naleznete 
na straně 10 tohoto vydání. Foto: Jiří Senohrábek

První osobnosti letos získají cenu města

Zapojíte se do plánování 
budoucnosti města?
Souběžně s tímto vydáním Kamelo-
tu se ve vašich poštovních schrán-
kách objevují dotazníky, jejichž vy-
plněním se můžete vyjádřit k tomu, 
jak by podle vás mělo město vypadat 
v budoucnu. Dotazníkové šetření je 
další etapou příprav strategického 
plánu, do nichž už se zapojily desít-
ky obyvatel Mnichova Hradiště. 

Na vyplnění dotazníku máte 
celý měsíc, tiskopisy můžete ode-

vzdávat až do 29. ledna na celé řadě 
míst (jejich seznam najdete přímo  
v instrukcích dotazníku). V úterý 23. 
února se uskuteční veřejná prezen-
tace výsledků šetření a opět dosta-
nete možnost se k závěrům vyjádřit.

Třeba vás k vyplnění lístku mo-
tivuje také soutěž o ceny, jakou je 
například roční parkování na Masa-
rykově náměstí zdarma či vstupenky 
na kulturní akce.  ...9 

Žije ve vašem okolí člověk, na které-
ho může být město za jeho zásluhy 
právem hrdé? Můžete jej nominovat 
na cenu města. Návrh oceňovat 
každoročně významné osobnosti 
Mnichova Hradiště i jeho občany, 
kteří se v uplynulém ruce dopustili 
něčeho mimořádného, v prosinci de-
finitivně schválili zastupitelé.

Cena se bude udělovat ve dvou, 

respektive třech kategoriích: Cena 
za celoživotní přínos, Cena za pří-
nos v daném roce (ty budou předány 
vždy na plesu města, který je letos  
4. března) a v červnu bude vyhláše-
na ještě Cena pro mládež za mimo-
řádné studijní úspěchy, sportovní či 
jinou reprezentaci města.

Městský úřad zahájil přijímání 
nominací. Nominovat můžete vypl-

něním formuláře, který je na webu 
města nebo v papírové podobě  
u asistentky starosty Jitky Libichové, 
a to do 21. ledna. Asistentka formu-
láře přijímá osobně nebo na e-mailo-
vé adrese jitka.libichova@mnhradis-
te.cz. Ocenění získají pamětní listinu 
a věcný dar.

Redakce
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Městská policie v ráži: strážníci mají nové uniformy, zvelebenou 
služebnu, cvičí se ve střelbě a už netolerují špatné parkování

Zcela bez problému, část Základní školy 
v Sokolovské ulici má teplejší kabát

Městská policie Mnichovo Hradiště 
prochází po nástupu Petra Kože-
ného do funkce velitele jednotky 
změnami. O některých novinkách, 
jako například o pokutování řidičů, 
kteří nerespektují zákaz parkování 
během čištění ulic, či o zřízení ofi-
ciální funkce zástupce velitele měst-
ské policie jsme již informovali. Série 
změn však pokračuje.

Strážníci se od listopadu pyšnili 
prvními novými uniformami, v prů-
běhu prosince jimi byla vybavena 
celá jednotka. Nový služební oděv je 
kromě toho, že má moderní vzhled, 
také vybaven reflexními prvky. Jejich 
pořízení přikládá velitel značnou 
váhu. Strážníci budou jednak na 
první pohled dobře rozpoznatelní  
a jednak budou město zároveň re-
prezentovat na jedničku. Nová ústroj 
vynikne zejména během preventiv-
ních setkání s dětmi, školní mládeží 
nebo seniory. Právě počet těchto 
akcí hodlá Kožený zvýšit.

Během uplynulých měsíců rov-
něž procházela úpravami služebna 
na Masarykově náměstí. Státního 
svátku 17. listopadu a osobního vol-
na, kdy byl městský úřad uzavřen, 
strážníci například využili k tomu, 
aby své zázemí vymalovali. Služeb-
nu zároveň vybavili novým kobercem 
či nábytkem. Vnímavější občané už 
si mohli také povšimnout nových 
polepů prosklených částí služebny 
nebo nových odznaků městské po-
licie na služebním vozidle. To nyní 
stejně jako uniformy splňuje veškeré 
současné požadavky.

Proměny toho, jak Městská poli-
cie Mnichovo Hradiště vypadá a jak 
se prezentuje navenek, nejsou však 
zdaleka to nejdůležitější. Od letošní-
ho roku si strážníci od svých státních 
kolegů pronajímají radar na měření 
rychlosti vozidel, který bude značně 

vytížen. Cílem je připomenout řidi-
čům, že za nedodržování maximální 
povolené rychlosti ve městě, na jeho 
periferii či v místních částech je čeká 
nepříjemný postih v podobě pokuty. 
A pozor, kontrolovat se bude rovněž 
přítomnost alkoholu v krvi. Už brzy 
budou mít strážníci k dispozici vlast-

Velitel strážníků Petr Kožený se zbrojířem na střelnici a v nových uniformách. Foto: 3x Redakce

ní alkoholtester.
Velitel Petr Kožený rovněž upo-

zorňuje, že řidiči by měli větší pozor-
nost než dříve věnovat správnému 
parkování. Už před koncem roku 
byla vyhlášena nulová tolerance  
a začala se uplatňovat „výchovná“ 
opatření.

„Z důvodů zvyšujícího se počtu 
přestupků, kdy řidiči zaparkují v kři-
žovatce, si Městská policie Mnicho-
vo Hradiště dovoluje občany infor-
movat, že se v následujícím období 
zaměří právě na přestupky týkající 
se parkování vozidel v křižovatkách 
a také na přestupky, které se týkají 

Šlo o šibeniční termín. Když se obje-
vila výzva z dobíhajícího fondu Ope-
račního programu životního prostře-
dí na snížení energetické náročnosti 
škol a školek, bylo jasné, že pokud 
se město do výzvy zapojí, budou 
veškeré práce probíhat za běžného 
provozu, protože připravit potřebné 
podklady a vysoutěžit zhotovitele 
ještě během prázdnin se nepodaří. 
Přesto se do projektu radní rozhodli 
nakonec pustit.

Na konci září byla pardubické 
firmě Marhold a.s. předána část Zá-
kladní školy Sokolovská, jejíž spojo-
vací trakt se měl dočkat zateplení.  
O dva měsíce později bylo hotovo 
a v pondělí 7. prosince byla stavba 
vedení města a zástupcům měst-

ského úřadu realizátorem oficiálně 
předána.

„Letos šlo o jednu z mála našich 
realizací, která byla skutečně zcela 
bez problému. A to i přesto, že re-
alizace probíhala na podzim, tedy  
v klimatických podmínkách, které už 
nejsou zcela šťastné. Počasí nám 
přálo, investor byl rozumný a s uži-
vatelem byla skvělá domluva,“ ne-
šetřil chválou zástupce realizátorské 
firmy Jiří Pěkný.

Zaměstnanci firmy postupně 
zateplili plášť spojovacího objektu 
školy včetně jeho zastřešení, vytvo-
řili nové zámečnické a klempířské 
konstrukce, části stavby oplechovali 
a provedli i terénní úpravy – u zatep-
leného soklu budovy vznikl okapový 

chodník. Součástí investice bylo  
i zřízení nového hromosvodu.

„V interiéru jsme provedli regula-
ci otopné soustavy, protože zateple-
ním objektu vznikly nové podmínky 
vytápění,“ doplnil Jiří Pěkný.

Jako odměnu za trpělivost  
a nesnáze spojené se stavbou 
přinesl starosta Ondřej Lochman  
s místostarostou Jiřím Bínou peda-
gogickému sboru dort, který předal 
do rukou ředitelky Evy Hajzlerové, 
pro děti přinesli pánové také drobné 
dárky.

Investice stála 5,4 milionu korun 
včetně DPH a 85% z této částky po-
kryla dotace z OPŽP.

Redakce

Po přestřižení pásky začali zástupci města a zhotovitele debatovat o dalších potřebách školní budovy. Foto: Redakce

Na vlastní oči: strážníky 
jsme navštívili na střelnici

Část jednotky jsme ještě v listopa-
du zastihli na střelnici v Kněžmos-
tě, kde strážníci absolvovali cvičné 
střelby.

„Střelby máme ze zákona 
povinné jednou ročně. Toto číslo 
hodlám přinejmenším zdvojnáso-
bit. Zároveň zdvojnásobíme i počet 
vystřílených nábojů. Dosud to bylo 
padesát nábojů na jedny střelby na 
osobu,“ říká Petr Kožený.

Cvičných střeleb, které jsme 
navštívili, se zúčastnili čtyři stráž-
níci včetně velitele a pověřeného 
zbrojíře jednotky. Ten kromě toho, 
že má na strážnici na starosti 
zbraně a munici a jejich bezpečné 
uložení, také vlastní střelby řídí. 
Dokonce i velitel musí jeho příkazy 
na palebné čáře ctít a poslouchat, 
když je zaveleno k dobíjení, sklo-
nění zbraně či kontrole zásahů.

Podle pohybů strážníků bylo 
hned zřejmé, že jsou na střelnici 
jako doma. Terče byly připraveny 
během několika okamžiků, zbraně 
hned po nich. Aby ne, většina mni-
chovohradišťských strážníků má u 
jednotky letitou praxi. Následně se 
střelci přesunuli k terčům a vypálili 
postupně několik salv. Po každé  
z nich pomocí záslepek označili již 

proběhlé zásahy, aby bylo možné 
vyhodnocovat průběžně úspěš-
nost.

Střelec, který si během cvič-
ných střeleb dlouhodobě povede 
nejlépe, bude podle velitele v bu-
doucnu město reprezentovat ve 
střeleckých soutěžích policie či 
městských policií, které se v regi-
onu konají a jsou otázkou prestiže.

Strážníci z Mnichova Hradiště 
jsou vybavení v České republice 
nejrozšířenějším modelem pistole 
české výroby, a to samonabíjecí 
pistolí CZ 75 ráže 9 mm vyráběné 
Českou zbrojovkou v Uherském 
Brodě. Lehká zbraň (i s plným zá-
sobníkem váží pouhých 1300 gra-
mů) se vyznačuje nízkým zdvihem 
a zásobníkem na 16 ran.

Přestože ke střelbě ze služeb-
ní zbraně dochází v řadách měst-
ských policií mimo střelnice zcela 
výjimečně a ani velitel Petr Kožený 
takový případ nepamatuje, cvičné 
střelby zvyšují jistotu strážníků při 
manipulaci se zbraní, která je dů-
ležitým donucovacím prostředkem. 
Smyslem cvičení je vštípit strážní-
kům takové zásady, aby při mani-
pulaci se zbraní nikdy neohrozili 
lidi přihlížející případnému zásahu.

vozidel parkujících na placených 
parkovištích bez uhrazeného poplat-
ku za parkování,“ konstatuje velitel.

Cílem probíhající moderniza-
ce městské policie byla snaha, aby 
pořádková jednotka byla více vidět. 
To se na první pohled daří. Kromě 
zajišťování pořádku na velkých pro-

sincových akcích se strážníkům 
rovněž před koncem roku podařilo 
demonstrovat hned dvakrát svou 
připravenost, když v ulicích města 
pronásledovali a také dopadli pode-
zřelého, jenž před nimi prchal.

Redakce  

Nový dotační program pro nepamátkové 
objekty v městské památkové zóně

Hradišťáci děkují za krásný vánoční strom
„Tak krásný strom, jaký má letos 
Mnichovo Hradiště, by zasloužil 
veřejné ohodnocení a zejména by 
bylo dobré, aby lidé věděli, kdo 
jeho výzdobu navrhoval. Pracujeme  
v městské knihovně, kam chodí 
hodně lidí, a slyšíme jenom samé 
pozitivní reakce,“ napsaly nám v zá-
věru roku knihovnice Kateřina Vítová  
a Jana Jedličková. Jaký byl tedy pří-
běh vánočního stromu na Masaryko-
vě náměstí a kdo jej ozdobil?

Reakce na loňské ozdobe-
ní smrku rostoucího vedle rad-
nice byly mnohdy kritické. Měs-
to proto letos hledalo někoho s 
vytříbeným estetickým cítěním. 
Oslovilo proto Veroniku Zlatuškovou  
z Květinky, aby strom u radnice oz-
dobila. Ta bez nároku na honorář 

vybrala ozdoby a společně se čtyřmi 
zaměstnanci firmy Eltro strom bě-
hem soboty a první adventní neděle 
oblékla do slavnostního hávu.

Původně se uvažovalo, že strom 
zkrášlí ozdoby vyrobené dětmi na 

1. základní škole, ty však ne zcela 
zapadly do tradiční koncepce. A tak 
bylo rozhodnuto o vzniku nové tradi-
ce – město bude každoročně zdobit 
jak strom na náměstí, tak v Mírové 
ulici. Do jeho příprav se pustili dob-
rovolní hasiči vybavení plošinou.

Vše se stihlo jen tak tak a roz-
svícení vánočních stromů do města 
přineslo tu pravou vánoční atmo-
sféru. Zatímco si kouzelnou náladu 
začínajícího adventu užívaly stov-
ky lidí, autorka výzdoby Veronika 
Zlatušková na náměstí chyběla. 
Po víkendovém vypětí ji přemohla 
únava a slavnostní okamžik zkrátka 
prospala. Všem, kteří se na zdobení 
stromů podíleli, patří velký dík!

Redakce

Ministerstvo kultury i Středočeský 
kraj podporují pomocí různých do-
tačních programů obnovu kulturních 
památek, a kompenzují tak jejich 
vlastníkům omezení vlastnického 
práva způsobené požadavky státní 
památkové péče. Majitelé objektů, 
které nejsou kulturními památkami, 
ale nacházejí se v památkových 
zónách či rezervacích, neměli až 
dosud na podobnou kompenzaci 
nárok.

Město Mnichovo Hradiště se 
rozhodlo podpořit ty, kteří se chys-

tají rekonstruovat svou nemovitost 
na území mnichovohradišťské pa-
mátkové zóny, a vyčlenilo ze své-
ho rozpočtu prostředky pro zřízení 
Programu pro poskytování dotací 
na obnovu nepamátkových objek-
tů. Podporovány budou především 
žádosti týkající se exteriérů, tedy 
fasád, výplní otvorů a střech. 

Žádosti budou posuzovány po-
dle míry dopadu plánované akce 
na prostředí památkové zóny, její 
vzhled a historické hodnoty. Přesné 
znění pravidel programu se již v pro-

sinci objevilo na webu města. Uzá-
věrka příjmu žádostí byla stanovena 
na 29. února 2016. Výše dotace 
bude maximálně 50 000 Kč, přičemž 
dotace by měla tvořit nejvýše 50 pro-
cent z celkových nákladů akce. 

Podrobnější informace získáte 
na Odboru výstavby a životního pro-
středí městského úřadu na telefonu 
326 776 745 nebo e-mailu lenka.
zikmundova@mnhradiste.cz.

Lucie Zikmundová, 
Odbor výstavby a živ. prostředí MÚ
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Komise pro dopravu  
a bezpečnost informuje

Škola a školka ve Veselé je zateplená, děti dostaly na památku trička s kachnou
Jedním z dlouhodobých cílů města 
je snižování energetické náročnosti 
budov. Jejich důsledkem však není 
pouze úspora na vytápění, součástí 
zateplování je většinou i generální 
oprava fasády daného objektu. Po 
Základní škole Sokolovská se do-
čkala také Základní a mateřská ško-
la ve Veselé.

„Jako Veseláka mě samozřejmě 
těší, že už nebudeme s osadním 
výborem muset řešit rozpadající se 
římsy školní budovy. Osobně mám 
největší radost z toho, že se poda-
řilo obnovit její historizující ráz. Po-
děkovat musím zejména Vratislavu 
Švermovi, který nám dal k dispozici 
historické fotografie z roku 1897, kdy 
byla škola otevřena, z nichž jsme 
vycházeli,“ nechal se slyšet starosta 
Ondřej Lochman.

Slavnostnímu předání budovy 
natřené na žluto a opatřené obnove-
nými zdobnými prvky (a také novou 
plastikou kachny třímající knihu ve 
štítě) byli přítomni zástupci realizá-
tora, města i několik místních, kteří 
využili možnost si školu a školku 
prohlédnout. 

Starosta s místostarostou Jiřím 
Bínou se ovšem během návštěvy 
postarali o pořádné pozdvižení, když 
dětem přivezli dort věnovaný panem 
Mikulou a pro všechny také trička  
s veselským symbolem – žlutou 
kachnou.

„Původní znak, který byl na 
škole ve štítě, jsme z fotografií ne-
dokázali rozpoznat. Možná to byl 
znak Rakouska-Uherska, nevíme. 

předpokládat, že do podlah, které 
nouzově zrenovoval Václav Toman, 
bude třeba ještě investovat a pořídit 
v budoucnu nové.

Dotace, kterou se podařilo ze 
Státního fondu životního prostředí  
z dobíhající období získat, pokryla 
85 procent uznatelných nákladů, 
město se však rozhodlo investovat 
víc. Při jedné práci tak vedle zatep-
lení nechalo vybourat stropy v patře 
napadené houbou, zřídit pod stře-
chou novou konstrukci, pořídit nová 
světla, koberce či provést vnitřní 
výmalbu. Do budoucna se bude pra-
covat ještě na střeše objektu.

Redakce

V posledních letech se ale symbo-
lem Veselé staly kachničky, a tak 
jsme požádali jejich autora, pana 
Jelínka, o spolupráci. Ten navrhl 
postavičku, která se jmenovala Jan 
Amos Kachynský, což už bylo přece 
jen trochu moc,“ podotkl starosta na 
vysvětlenou, jakou cestou se dostala 
do znaku veselské školy kachna za-
hloubaná do studia.

„Líbí se nám, že je škola žlutá,“ 
potvrdil spokojenost nejmenších dětí 
s opravenou budovou malý Michal. 
Ostatní děti neopomněly dodat, že 
žlutá barva připomíná sluníčko nebo 
veselské kachny. O chvíli později už 
si v nových tričkách pochutnávaly na 
dortu.

Přestože zateplovací práce 
začaly až v polovině září a výrazně 
zasáhly do života školy i školky – 
děti kvůli náročnosti rekonstrukce 
školu opustily a dočasně dojížděly 
do Mnichova Hradiště – velké potíže 
samotné práce podle ředitelky Aleny 
Volfové neznamenaly. „Přestože je 
ve Veselé spousta nových a malých 
dětí, všechny si na dočasné prostory 
dobře zvykly,“ dodala.

Ředitelka zároveň připomněla, 
že škola byla vloni rovněž vybave-
na výtahem na jídlo, který ušetří 
práci kuchařkám. Pochvalovala si 
i další změny, k nimž v souvislosti 
se zateplováním došlo v interiéru. 
Zároveň však upozornila, že lze 

Baráčnice přivítali hejtmana tradičním způsobem – chlebem a solí.

Během čekání na hejtmana si děti na novém hřišti hrály. Foto: 2x Redakce

Třináctičlenná Komise pro dopravu 
a bezpečnost se v roce 2015 sešla 
celkem desetkrát. V průběhu roku 
se zabývala řadou témat, z nichž 
lze zmínit zejména připomínkování 
činnosti městské policie, projektu 
rekonstrukce silnice 610/II, návrhů 
řešení problematických dopravních 
míst ve městě či dotované autobuso-
vé dopravy. 

Živá diskuze členů komise pro-
běhla zejména nad nesprávným 
parkováním vozidel ve městě, které 
brání řádnému úklidu ulic, dále nad 
prací městské policie a také požívá-
ním alkoholu na veřejnosti. Konzu-
maci alkoholu na veřejnosti (zejmé-
na v okolí škol, školek, na náměstí, 
případně v jeho blízkosti) komise vy-
hodnotila jako velký problém, který 
je třeba řešit. Z uvedeného důvodu 
doporučila přijetí obecně závazné 
vyhlášky města, která by tento stav 
regulovala. 

Vzhledem k tomu, že v řadě 
měst, například Mladé Boleslavi, 

tato vyhláška s aktivní podporou 
městské policie již funguje, nebyl 
problém připravit textovou část, 
součástí které je nezbytně defino-
vání území podléhajícího regulaci. 
Komise pro dopravu a bezpečnost 
předkládá k diskuzi návrh toho, kde 
na veřejných místech doporučuje 
zakázat požívání alkoholu (viz přilo-
žená mapa). Cílem této regulace by 
mělo být zlepšení veřejného pořád-
ku a ochrana obyvatel, zejména dětí 
a mladistvých, před negativními jevy 
provázejícími konzumaci alkoholu. 

Komise se bude připomínkami 
zabývat začátkem roku a ráda by 
připravila doporučení Radě města 
Mnichovo Hradiště do konce února 
2016. Občané se mohou k návrhu 
vyjadřovat formou e-mailu či písem-
ně a adresovat své názory na poda-
telnu městského úřadu (podatelna@
mnhradiste.cz) do konce ledna.

Aleš Janatka, předseda Komise 
pro dopravu a bezpečnost

Ve středu 9. prosince se středočeský 
hejtman Miloš Petera setkal v sále 
Klubu se starosty obcí, které spadají 
pod Mnichovo Hradiště, jež je obcí 
s rozšířenou působností, a je tak 
článkem mezi obecními úřady a kraj-
ským úřadem.  V hrubých obrysech 
je informoval o plánech Středočes-
kého kraje na příští rok a diskutoval 
také nad otázkami, které padly.

„Víte, mám chalupu v Doubra-
vě, takže situaci Mladoboleslavska 
a Mnichovohradišťska dobře znám, 
poznamenal hejtman na úvod. 
Následně hovořil zejména o stře-
dočeských nemocnicích, dopravě, 
kotlíkových dotacích, rostoucím po-
čtu obyvatel ve středních Čechách či  
o možném návrhu řešení jak se vy-
pořádat s hrozbou sucha. 

Přestože na dotazy mnoho času 
nezbylo, starosta Kněžmosta Adam 
Pospíšil se zeptal na budoucnost 
rozhledny Čížovka, která je už řadu 
měsíců těsně před dokončením, ale 
stále není známo, kdy bude otevře-
ná. „Čížovka je přesně tím příkla-
dem, jak by se podobné projekty 
dělat neměly,“ odpověděl hejtman. 
Jeho náměstek Karel Horčička dopl-
nil, že majetkoprávní otázky už byly 
dořešeny a nyní probíhá pouze ujas-
ňování některých otázek týkajících 

se vlastního provozu a parkoviště 
pod rozhlednou. Konkrétní datum 
však opět nezaznělo.

Starostka Rokyté Jiřina Lou-
pová se hejtmana zeptala na bu-
doucnost silnice II/268 vedoucí na 
Mimoň, která je ve špatném stavu 
již od roku 2013. Petera slíbil, že se  
s aktuálním vývojem této věci sezná-
mí a obratem odpoví.

Po jednání se hejtman přesunul 
do Základní školy Studentská, kde 
otevřel zrekonstuované a zmoderni-
zované hřiště s umělým povrchem, 
které bude dopoledne sloužit ško-
lákům a odpoledne a o víkendech 
veřejnosti. Kraj na tento projekt 
vyčlenil jeden milion korun z Fondu 
vzdělávání, sportu, volného času a 
primární prevence. 

S dětmi, které tu právě sporto-
valy, si potřásl rukou, hodil si s nimi 
na koš a na závěr jim předal nůžky a 
nechal je přestřihnout pásku. Město 
připravilo na památku pro každé dítě 
kapesní fotbálek a věnovalo žákům 
rovněž dort.

Přestože úpravy sportovního 
arálu kolem hřiště budou ještě po-
kračovat, hlavní díl práce už je hotov 
a dělá radost.

Redakce

Škola dostala pod stromeček nové hřiště, 
děti si potřásaly rukama s hejtmanem

Chcete se brát na zámku? Architektonická soutěž už běží
Město zveřejnilo termíny, ve kterých 
je v roce 2016 možné v Mnichově 
Hradišti uzavřít sňatek na zámku. Je 
jich celkem devět, a to v období od 
konce května do začátku září.

Zájemci o sňatek si mohou ter-
míny zamluvit na matrice městské-
ho úřadu u Vilmy Barusové nebo 
u Ireny Křesťanové. Právě od nich 
získají podrobné informace o obřadu  
i o náležitostech, které je před vlast-

ním sňatkem třeba splnit. Například 
o potřebných dokumentech.

Dalším krokem bude návštěva 
Státního zámku Mnichovo Hradiště, 
prohlídka místa obřadu, sepsání 
smlouvy a další. Vybírat lze z termí-
nů 28. května, 3. června, 10. června, 
24. června, 8. července, 15. červen-
ce, 26. srpna a 9. září.

Redakce

Na základě podnětů získaných od 
obyvatel zformuloval architekt města 
Jakub Chuchlík zadání architekto-
nické soutěže o návrh nové kon-
cepce Masarykova náměstí. Ta byla 
vyhlášena 5. ledna.

„Soutěž bude dvoukolová.  
V prvním kole půjde hlavně o pocho-
pení charakteru místa, chytré řešení 
dopravy a celkový prostorový kon-
cept,“ vysvětluje Chuchlík. Zadání 

pro druhé kolo bude upřesněno tak, 
aby vítězný návrh skýtal optimální 
řešení.

Očekává se, že soutěž bude 
pro architekty zajímavá. Jedná se  
o veřejný prostor a v porotě zasedne 
kromě zástupců města také několik 
renomovaných odborníků včetně 
památkářů.

Redakce

Veseláci vzpomínali na to, jak škola vypadala v době jejich dětství.

Trička s kachnou dělala radost. Skoro všechny děti je hned vyzkoušely.

Děti z veselské školy a školky se svými učitelkami, zástupci města, zhotovitele a dortem. Foto: 3x Redakce

Mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva města se uskuteční 25. led-
na v sále Klubu od 18:30 hodin. S návrhy a podklady se mohou zájemci 
seznámit na webových stránkách města v sekci o zastupitelstvu. (red)

Zastupitelé se sejdou už v lednu
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Tajemno v městském kině: v únoru se zde 
poprvé můžete setkat se záhadologem

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Trumšajt, gamba, niněra, fanfrnoch či kamzičí rohy. Tyto a další exoticky 
znějící historické hudební nástroje dokázala během svého adventního 
koncertu v Městském divadle famózně rozeznívat Rožmberská kapela. 
Atmosféra koncertu, jenž se odehrál ve čtvrtek 3. prosince, byla úžasná 
také díky zvonečkům, které věrní diváci Kruhu přátel hudby rozezvučeli v 
druhé polovině večera při společném zpívání koled. Foto: Jiří Senohrábek

Nic nedobije uhoněným pořadatelům akcí energii tak rychle a spolehlivě, 
jako přátelská odezva těch, pro které byly pořádány. Jitka a Pavel Opltovi 
z Dneboha na adresu Klubu po Vánočním jarmarku 12. prosince napsali: 
„Chtěli bychom poděkovat za perfektně připravenou akci. Jednotlivé aktiv-
ity byly výborně rozvrženy a pořád bylo co dělat. Ohňová show na závěr 
byla úchvatná. Moc děkujeme a vážíme si vaší práce.“ Jana Petrová z 
Mladé Boleslavi hodnotila v mailu, který přišel čtyři dny po jarmarku, „ob-
divuhodnou práci Klubu v posledních týdnech“. Pozitivních mailů přišlo 
po jarmarečním víkendu více. Moc si jich vážíme. Foto: Jiří Senohrábek

Po výletech za moderním divadlem, říjnovém Cavemanovi a listopa-
dové čistě ženské komedii Cry Baby Cry, bylo v předvánočním shonu 
na čase uvolnit se rozvernou komedií s klasickými situačními záplet-
kami, spočívajícími v bláznivých záměnách. V Bytě na inzerát Divadelní 
společnosti Háta, každoročního hosta Městského divadla, si ženské oby-
vatelky jednoho domu poněkud mylně rozeberou adepty, jež odpovídají 
na jejich různorodé inzeráty. Diváci byli vděční za plejádu televizních 
tváří – seriálového Martina Zounara, nestárnoucí princeznu Ivanu Andr-
lovou (oba na snímku) či hezouna Filipa Tomsu. Jednoznačným králem 
v rozechvívání bránic diváků byl ale v úterý 15. prosince pohotový im-
provizátor Zbyšek Pantůček.  Foto: Archiv DS Háta

Přiznáváme, že je poněkud netradiční okořenit advent jinými hvězdami 
než tou betlémskou, ale proti gustu vlivných distributorů žádný dišputát.  
I hradišťské kino mělo ambice představit sedmý díl Hvězdných válek 
hned v české premiéře o půlnoci ze středy 16. na čtvrtek 17. prosince  
a pro tento film se, jak vidno z fotografie, nechal strhnout i jeho personál. 
Čtvrtá půlnoční premiéra v historii místního kina se setkala s nejpočetnější 
diváckou odezvou, když se uprostřed noci mezi dvěma pracovními dny 
dostavilo 57 diváků. Diváci dostali k půlnoční vstupence kromě nápoje 
také stylový perník od výborné amatérské cukrářky Věry Helceletové, 
která je uvaděčkou kina. Úžasné efekty, stíhací souboje a záběry katastro-
fických výbuchů příznivce propracovaných filmových triků nadchly. Během 
prosince pak čekaly na publikum další čtyři reprízy. Foto: Michal Maděra

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Stálým přáním předplatitelů a příz-
nivců abonentních koncertů a cyklů 
Kruhu přátel hudby Klubu Mnichovo 
Hradiště bývá poslech sólového kla-
víru. Toto přání letos splní klavírista 
Marek Kozák (*1993). Jeho recitál 
se uskuteční ve čtvrtek 28. ledna 
od 19 hodin v městském divadle.

Marek Kozák od čtyř let navště-
voval hodiny klavíru v Základní umě-
lecké škole v Brušperku a s úspě-
chem se zúčastnil několika soutěží. 
Později docházel také na hodiny 
varhan a kompozice. V patnácti le-
tech byl přijat na Janáčkovu konzer-
vatoř v Ostravě do klavírní třídy prof. 
Moniky Tugendliebové a na studium 
varhanní hry u prof. Martiny Zelové. 
V průběhu středoškolského studia 
se zúčastnil několika mezinárodních 
soutěží a dosáhl významných úspě-
chů. Aktivně se zúčastnil také klavír-

ních kurzů profesora Ivana Klánské-
ho v Týně nad Vltavou. V roce 2012 
ukončil studium konzervatoře matu-
ritní zkouškou a byl přijat na HAMU v 

Praze, kde nyní studuje opět ve třídě 
prof. Klánského. 

K jeho největším úspěchům pa-
tří 1. cena na Mezinárodní soutěži 
Fryderyka Chopina v Mariánských 
Lázních v srpnu 2013, 3. cena na 
prestižní Mezinárodní soutěži Fry-
deryka Chopina v Darmstadtu a 1. 
cena na Mezinárodní soutěži Bedři-
cha Smetany v Plzni, kde navíc zís-
kal cenu za nejlepší interpretaci jeho 
skladeb, které nyní s oblibou zařazu-
je do programu svých recitálů.

Ve výběrovém kole Mezinárodní 
soutěže Fryderyka Chopina ve Var-
šavě postoupil mezi úspěšné kandi-
dáty, v říjnu 2015 se zúčastnil hlavní 
části této nejprestižnější klavírní 
soutěže a postoupil do závěrečné 
fáze. 

Na 344. abonentním večeru 
mnichovohradišťského KPH Marek 

Kozák přednese tři sonáty Domi-
nica Scarlattiho (A dur, b moll a G 
dur) a Beethovenovu Sonátu D dur 
op. 10 č. 3. Ve druhé části programu 
účastníci koncertu uslyší převážně 
skladby Bedřicha Smetany „Vzpo-
mínky na Čechy ve formě polek op. 
12“ (a moll, e moll), koncertní etudu 
gis moll „Na břehu mořském“ op. 17 
a večer uzavře Sonáta b moll op. 36 
Sergeje Rachmaninova.

Klavírista Marek Kozák je na 
Listině mladých umělců Nadace 
Český hudební fond Praha pro kon-
certy Kruhů přátel hudby od sezony 
2013/2014 (již třetí, a tedy poslední 
rok) a jeho koncert se uskuteční  
s podporou této celostátní hudební 
instituce.

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby

Klavírista Marek Kozák.

Recitál mladého a úspěšného klavíristy Marka Kozáka

Klub Mnichovo Hradiště pro vás 
připravil originální setkání se záha-
dologem a odborníkem přes herme-
tismus (druh esoterismu, pozn. red.)  
a paranormální jevy, panem Mila-
nem Doležalem, který se ve svém 
cyklu pořadů V jiném světě soustředí 
na záhady, tajemství a legendy čes-
kých regionů. Tématem první bese-
dy, která proběhne v kině Mnichovo 
Hradiště v úterý 9. února od 18:30 
hodin, bude posmrtný život a komu-
nikace s duchy zemřelých. 

V roli moderátora vystoupí he-
rec Jarek Hylebrant známý z filmů  
7 dní hříchu, Hodinu nevíš nebo 
kriminálního seriálu Případy 1. od-
dělení.

Milan Doležal se paranormál-
ním jevům věnuje již přes 20 let. 
Je jedním z nejznámějších českých 
exorcistů, spolupracuje rovněž  
s církví a je členem odborné eku-

menické skupiny, která se na profe-
sionální úrovni snaží pomáhat lidem  
v oblasti snímání prokletí, ochrany 
před černou magií či odvádění duší 
mrtvých. Zaměstnává jej také před-
nášková činnost, v níž se soustředí 

na skutečné regionální příběhy. Ně-
kteří ze čtenářů si jej jistě budou pa-
matovat z televizního pořadu Jana 
Krause Uvolněte se, prosím.

Cyklus V jiném světě nabízí 
mnoho zajímavých témat, která vám 

v případě zájmu o úvodní besedu 
Klub Mnichovo Hradiště rád nabíd-
ne. Milan Doležal zajímavě vypráví 
například o reinkarnaci a minulých 
životech, magické moci bylin a pří-
rodní magii, horoskopech, magii lás-
ky a osudových vztazích, pozitivní 
energii, strážných andělech, černé 
magii, kletbách, upírech, kartářství, 
snech a předtuchách a mnoha dal-
ších dosud nevysvětlených a nevy-
světlitelných jevech.

Vstupenky si můžete rezervo-
vat na telefonním čísle 326 772 464  
(v pracovní dny), na e-mailové ad-
rese kino@mnhradiste.cz či osobně 
v budově Klubu na Masarykově ná-
městí. Prodej a předprodej vstupe-
nek probíhá pouze u pokladny kina, 
a to v době jeho provozu.

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Milan Doležal má se svým pořadem úspěch po celé republice.

V lednu čeká diváky Lída Baarová i legendárních Sedm statečných
Po prosincových nejnovějších Star 
Wars vám v lednu nabízíme další 
„hvězdné“ premiéry. 

Ve čtvrtek 14. ledna vstupuje 
do českých kin obnovená digita-
lizovaná premiéra legendárního 
westernu Sedm statečných Johna 
Sturgese z roku 1960 a strhujícím 
způsobem natočené dobrodružné 
drama Revenant: Zmrtvýchvstání  
s Leonardem DiCapriem v hlavní roli 
(režie Alejandro González Iñárritu). 
Tento film je novým zpracováním 
skutečného příběhu lovce, který zů-
stal zraněný a opuštěný v divočině 
a přežil jen díky nezměrné touze po 
pomstě (režisér Richard C. Sarafian  
příběh zpracoval ve snímku Muž  
v divočině z roku 1971). 

O týden později uvidíte v našem 
kině v premiéře a několika reprízách 
očekávané české životopisné drama 
Lída Baarová v režii Filipa Renče  
s Táňou Pauhofovou v hlavní roli. 
Film zachycuje osudy kontroverzní 
herečky 30. a 40. let minulého sto-
letí, pro kterou se stala její krása 
zkázou – láska k nacistickému mi-
nistrovi propagandy Goebbelsovi 
jí po válce vynesla emigraci a smrt  
v zapomnění. Nabídneme vám i 
dokument o jejím životě s názvem 
Zkáza krásou.

Na film Lída Baarová jste si 
mohli zakoupit před Vánoci vstu-
penky/vouchery v předprodeji od 
10. do 22. prosince. Voucher v ceně 
120 korun bude volně směnitelný 

za vstupenku na libovolnou projek-
ci zmiňovaného filmu v našem kině  
a prvních 50 majitelů voucherů do-
stane před projekcí ke vstupence 
malý dárek.

Fanoušci filmů Quentina Taran-
tina se mohou těšit na jeho nejnověj-
ší snímek, western Osm hrozných, 
všem generacím je určen příběh  
o přátelství chlapce a orla Králo-
vé hor, který bude jistě úspěšný,  
a česká komedie Padesátka ze zim-
ního horského prostředí nám snad 
opravdu přivolá sníh… Nekomerční-
ho diváka jistě potěší islandský film 
Berani a lucembursko-francouzská 
komedie Zbrusu Nový zákon. Oba 
filmy měly premiéru na 50. MFF Kar-
lovy Vary, kde sklidily velký divácký 
úspěch.

Nenechte si ujít také film Most 
špiónů – režie Steven Spielberg, 
scénář bratři Coenovi, hlavní role 
Tom Hanks. Tato jména jsou záru-
kou kvality!

Středeční dopolední projekce 
za zvýhodněné vstupné je tentokrát 
poprvé ve 3D formátu a zveme vás 
na český přírodopisný dokument  
z podmořského světa s průvodním 
slovem Oldřicha Kaisera s názvem 
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov.

Věříme, že si z našeho progra-
mu každý něco vybere, a těšíme se 
na vás v kině!

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Krásnou herečku Lídu Baarovou si zahrála Táňa Pauhofová.

Mnichovohradišťské kino sklízí napříč generacemi obvykle pochvalu za dramaturgii 
i komfort. V poslední době se ale setkáváme s výtkami ohledně absence občerst-
vení. Rádi bychom Hradišťáky upozornili, že občerstvení v kině nechybí. Kavárna, 
pravda, ukončila svoji činnost již před lety, protože její nájemce byl krajně prodě-
lečný a jiný se právě pro neekonomičnost provozu nenašel. V roce 2013 našly 
prostory kavárny užitečnější využití, když se proměnily v mateřské centrum. Místo 
nerentabilní kavárny nicméně najdete ve foyer potravinový automat, kde si můžete 
zakoupit studené nápoje, sladkosti, slané pochoutky i kontroverzní popcorn. Na 
základě Vašich připomínek jsme automat umístili v prosinci na viditelnější místo 
do sousedství pokladny. Chybí, a za to se omlouváme, jen horké nápoje. Kdo se 
ale vyzná v zákonech gastropodnikání, ví, že instalaci velkých automatů na horké 
nápoje s širším sortimentem, jaký bychom v kině jistě všichni chtěli, spojují jejich 
provozovatelé s minimálním odběrem, jehož by kino nedosáhlo. V praxi by to zna-
menalo, že na jednu kávu odebranou zákazníkem by jich další desítky musel hradit 
Klub, což by šlo zcela jistě na vrub programu - a takovou cenu káva jistě nemá. V 
budoucnu můžeme uvažovat o malém automatu na dva tři druhy kávy. Ale ruku na 
srdce nad naší zhýčkaností: Vyřešíme tím něco? Nebude publikum dál volat mini-
málně po čaji, cappuccinu a horké čokoládě? Vaše žaludky by už zítra mohly ocenit 
třeba to, že díky dohodě Klubu s provozovatelem nedaleké Restaurace U Kvapilů 
tu jako návštěvníci kina obdržíte proti vstupence výraznou slevu na jídlo. (jse)

Kino nabízí k filmu i občerstvení
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Celé divadlo vestoje a přesně pět přídavků:
koncert Dashy měl fenomenální úspěch 

UHLÍ LEDVICE

● DOPRAVA DO VAŠÍ OBCE ZDARMA 
● UKLÁDKA PASEM ZDARMA

800 112 000
727 936 290

● NEJNIŽŠÍ CENY VE VAŠEM OKOLÍ

PRODEJ UHLÍ 

Muzikálové hity, popové melodie, 
výpravy do funky i soulu, bouřlivý 
potlesk a nadšený pískot po každé 
druhé písni a na konci potlesk ve-
stoje a celkem pět přídavků. To byl 
vánoční koncert zpěvačky Dashy  
v Městském divadle ve středu  
9. prosince.

Dasha prošla jako vokalistka 
Karla Gotta vysokou školou vstříc-
nosti interpreta vůči jeho poslu-
chačům a divákům. Po skončení 
představení se tak nejen ochotně 
podepisovala na vstupenky a do 
památníků, ale také přispěla společ-
nou fotografií do rodinných alb dob-

rých tří desítek svých hradišťských 
fanoušků. 

Populární zpěvačku doprová-
zelo celkem pět hudebníků v čele s 
kapelníkem Martinem Kumžákem, 
který v oblíbené televizní show Star-
Dance vede obdivované hudební 
těleso Moondance Orchestra. 

„Tak takovéhle ovace tady ne-
pamatuji,“ nechal se slyšet technik 
Michal Václavek, který v Městském 
divadle koordinuje představení již 
několik let.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Podzimní soutěž v knihovně má své vítěze

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍRŮSTKY
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

Knihovnice Jana Jedličková opět vybrala pro čtenáře Kamelotu několik 
zbrusu nových knižních titulů, které jsou k dispozici v městské knihovně. 
Necháte si doporučit četbu na dlouhé zimní večery?

RADOVAN MENŠÍK: VEDLEJŠÍ POKOJE

Próza Radovana Menšíka je originálně pojatou mozai-
kou situací, v nichž se v jednu chvíli ocitnou obyvatelé 
několika pokojů venkovského penzionu. Díky rafinova-
nému způsobu vyprávění postupně vychází najevo, že 
jejich příběhy spolu souvisejí mnohem víc, než by se 
zpočátku mohlo zdát.

KATEŘINA TUČKOVÁ: FABRIKA

Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách 
jeho největší slávy. Látky ze zdejších textilek zaplavo-
valy doslova celý svět a bouřlivý průmyslový rozmach 
v 19. století proměnil město v sebevědomé a moder-
ní centrum. Kniha vypráví příběh pěti generací rodu 
Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel 
v roce 1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlou-
ho však založil manufakturu a stal se jedním z nejvý-
znamnějších textilních baronů. Ve strhujícím vylíčení 
rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost 
moravského Manchesteru.

PETR SÍS: PILOT A MALÝ PRINC

Nádherná kniha o osamělosti, hledání krásy a smyslu 
života. Petr Sís s empatií, lehkostí a citem pro dobo-
vou atmosféru vypráví příběh legendárního francouz-
ského letce, dobrodruha a spisovatele Antoina de 
Saint-Exupéryho. Mimořádně zpracovaný obrazový 
životopis sleduje rodinné zázemí, dětské sny, práci 
pro leteckou poštu i osudový poslední let nad Středo-
zemním mořem. Je to portrét muže, jenž s oblibou četl  
i psal přímo v kokpitu letadla, odvážně překonával hra-
nice dosud možného a zároveň zůstal velkým snílkem. 
Po celý život si v sobě uchoval zvědavé a hravé dítě 
– svého Malého prince...

V měsíci říjnu a listopadu byly našim 
čtenářům nabídnuty soutěžní lístky 
s otázkami, které se týkaly spiso-
vatelů, knih a naší knihovny. Sešlo 
se celkem deset odpovědí od osmi 
čtenářů. Dva čtenáři odpověděli  
v obou měsících. Hlavní cenu – 
roční registraci do knihovny vyhrála 
paní Květa Havlíková.

Všichni ostatní, kteří se soutěže 
zúčastnili, dostali jako poděkování 
za účast balíček vánočních perníč-
ků.

A jaké byly správné odpovědi? 
To vám dnes prozradíme.

Jakou knihu vydala v letošním 
roce naše knihovna?

Ivan Šmída: Běhali jsme bosi. 
Vzpomínky na dětství v Mnicho-
vě Hradišti. Ivan Šmída se narodil  
v roce 1928 a ve své knize zachycu-
je dětská a školní léta i veselé přího-
dy jak ze školy, tak z ulice Na Kaná-
le. Později studoval reálku v Mladé 
Boleslavi. Ve své knize zachytil také 
období 2. světové války a události  
v době osvobození, kterých byl sám 
svědkem.

Napište jména tři současných 
českých spisovatelů a spisovate-
lek, kteří vydali nějakou knihu po 
roce 2000.

S touto otázkou žádný čtenář 
problém neměl a jmen různých spi-
sovatelů jsme se dozvěděli hodně. 
I vy si jistě na některé vzpomenete.

Odhadněte, kolik čtenářů v do-
spělém i dětském oddělení má 
Městská knihovna v Mnichově 
Hradišti.

K 1. prosinci 2015 bylo v knihov-
ně registrovaných 1167 čtenářů.

Které knihy týkající se Mnichova 
Hradiště znáte?

Knih, které se týkají našeho 
města, máme víc než padesát.  Čte-
náři si nejčastěji vzpomněli na již 
zmíněnou knihu Ivana Šmídy Běhali 
jsme bosi a Mnichovo Hradiště ve 
fotografii od Ladislava Fanty. Jeden 
čtenář si vzpomněl i na 700 let Mni-
chova Hradiště a další na Pohádky  
z Českého ráje.

Jakého spisovatele, nositele No-
belovy ceny za literaturu, znáte?

Většina čtenářů napsala našeho 
jediného nositele Nobelovy ceny za 
literaturu – Jaroslava Seiferta. Jedna 
čtenářka kromě Seiferta jmenovala 
několik dalších: Hertu Müllerovou,  
Güntera Grasse, Gabriela Garcíu 
Márqueze a Hermana Hesseho.

Kolik výpůjček knih a časopisů 
se uskutečnilo v naší knihovně  
v roce 2014?

Správná odpověď byla přesně 
35 787 výpůjček.

Jana Jedličková,
městská knihovna

Vítězka Květa Havlíková (vlevo) s vedoucí knihovny Miroslavou Nitschovou  
a poukázkou na roční čtenářskou registraci zdarma. Foto: Kateřina Vítová

Vyhrajte pro své kino premiéru nových Trabantů
Mimopražská kina s výjimkou multi-
plexů se pustila do boje o exkluzivní 
předpremiéru nejnovějšího filmu 
cestovatele Dana Přibáně Traban-
tem do posledního dechu, snímku, 
který navazuje na úspěch fenoménu 
Trabantem až na konec světa.

Tvůrci filmu oslovili fanoušky, 
kteří nyní na www.vyhrajpremieru.
cz klikají pro svá oblíbená kina  
a v první desítce je i Kino Mnichovo 
Hradiště. Ve hře je šance vidět po-
slední snímek o trabantí expedici už 
10. března, tedy v týdenním předsti-

hu. Vylosovaní hlasující rovněž ob-
drží hodnotné ceny.

Hlasování končí 10. února. Stá-
le dost času na sdílení a šíření této 
výzvy mezi přáteli.

Redakce
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Studenti z gymnázia 
předčítali dětem

Nevyzpytatelné počasí, působivé památky a milí lidé, to je Anglie
Druhý týden v listopadu se vybraní 
studenti z vyššího gymnázia zú-
častnili poznávacího a vzdělávacího 
zájezdu do Velké Británie. Hastings, 
místo, kde byli ubytovaní, stojí na 
jižním pobřeží Anglie. Cestu a celý 
pobyt organizovala agentura Kristof. 
Zájezdu se zúčastnilo 30 studentů  
a dva profesoři (Mgr. Jana Alnatour 
a Mgr. Tomáš Vyšohlíd). Cestovali  
s námi také studenti ze Střední školy 
gastronomie a služeb v Liberci. 

Všichni jsme byli ubytovaní  
u rodin, které bydlí přímo v Hasting-
su nebo jeho okolí. Součástí našeho 
zájezdu byla i každodenní výuka 
angličtiny, a to po třech hodinách od 
úterý do čtvrtka. 

Celá naše výprava se poprvé 
setkala v Mnichově Hradišti na vla-
kovém nádraží, kam si pro nás přijel 
oranžový autobus Kristof. Sraz byl  
v 13:30, takže bylo dost času na oba-
lování řízků a na poslední generální 
kontrolu kufrů ve stylu „Co nemám, 
nepotřebuji.“ Naší první zastávkou 
byl Liberec. Tam jsme nabrali další 
pasažéry, tedy liberecké studenty,  
a konečně vyrazili na dlouhou cestu.

Projeli jsme celé Německo, část 
Belgie, Holandsko a zabrousili jsme 
i do Francie – to vše během 15 ho-
din. Chvíli po půlnoci jsme dorazili 
do francouzského města Calais, kde 
jsme čekali na trajekt přes Lamanš-
ský průliv. Cesta lodí trvala přibližně 
hodinu a půl, takže oficiálně jsme 
byli v Anglii okolo šesti hodin ráno  
a město Dover nás za úsvitu přivíta-
lo svými křídovými útesy. Další část 
cesty vedla do hlavního města Spo-
jeného království, do Londýna. Ces-
ta trvala dvě hodiny a my si vychut-
návali jízdu po levé straně silnice.

V Londýně nás přivítalo větrné 
počasí, a tak jsme se vydali na North 
Greenwich Station, odkud jsme se 
londýnským metrem vypravili na 
London City. Londýnské City tvoří 
panorama mrakodrapů, z nichž mezi 
nejzajímavější patří The Shard, The 
Gherkin, The Cheesegrater a The 
Walkie – Talkie. Cestou kolem Tem-
že jsme si prohlédli velkolepý To-
wer Bridge a pevnost Tower, kterou 
jsme později navštívili a prohlédli si 
zde korunovační klenoty, setkali se  
s beefeatery, královskými havrany  
a prošli si hradby. 

Doubledecker, tedy dvoupatro-
vý autobus, nás dovezl ke katedrále 
sv. Pavla, jejíž autorem je architekt 
Christopher Wren. Prošli jsme se po 
Milenium Bridge a zahlédli slavné 
Shakespearovo divadlo Globe. Sta-
nuli jsme také na nultém poledníku, 
jenž protíná observatoř Greenwich. 
Pak už následovala cesta zpět  
k O2 Aréně, odkud jsme vyrazili 
směr Hastings.

Do tohoto přímořského města, 
jež se mělo pro následující týden 
stát naším domovem, jsme dorazili 
v pondělí večer. Adoptivní rodiny si 
nás ihned po příjezdu odvážely do 
svých domovů a my s nimi pove-
čeřeli. Ráno jsme však museli brzy 
vstávat do školy, a tak jsme si pouze 
prohlédli a vyzkoušeli britské dvoj-
-kohoutky a šli spát. 

Ve škole nás přivítaly honosné 
místnosti a my byli rozděleni do tří 
skupin. Každou hodinu se u nás vy-
střídal jiný lektor, který pro nás měl 
připravený vlastní program. V prů-
běhu týdne jsme se zúčastnili devíti 
vyučovacích hodin a po jejich zakon-
čení obdrželi certifikát. 

Během týdne jsme po vyučová-
ní jezdili na poznávací výlety. Prv-
ním místem, za kterým jsme se vy-
dali, byl Brighton, který jsme zastihli 
ve sváteční atmosféře, neboť se zde 
vše připravovalo na Den veteránů 
(Remembrance Day). Navštívili jsme 

palác královny a v místní knihovně si 
každý mohl vybrat anglickou knihu, 
která by ho bavila a potěšila. 

V  středu jsme po výuce vyrazi-
li na zámek Leeds, kde jsme prošli 
krásnými zahradami a posléze si 
ho celý prohlédli. Poté na nás čeka-
lo  muzeum obojků a velký labyrint 
z četných keřů. Zázrakem jsme se 
všichni po trochu delší době opět se-
tkali a za odměnu si zašli do blízké 
kavárny, kde jsme poseděli (a mohli 
pozorovat opravdové Angličany na 
čaji o páté). Po páté jsme vyrazili 
zpátky do Hastingsu za svými pečo-
vatelskými rodinami.

Ve čtvrtek jsme se konečně 
věnovali městu Hastings a prochá-
zeli se historickými uličkami z 8.  
a 9. století. Toto město je proslave-
no významnou bitvou o Anglii, která 
se odehrála v roce 1066 a je známa 
jako bitva u Hastingsu. Město sa-
motné je poměrně kopcovité a plné 
pozoruhodných domečků posklá-
daných jeden vedle druhého. Zde 
rozhodně nenaleznete naše klasické 
rodinné domy s velkou zahradou, 
lidé zde žijí v tzv. semi-detached 
houses, což jsou vlastně řadové 
domy. Po procházce po pláži a pro-
cházce historickým centrem jsme se 
na město podívali i z výšky, z krás-
ných útesů. Nad městem létali racci, 
šumělo moře a prudký vítr nás hnal 
zpátky dolů do města.

V pátek brzy ráno okolo šesté 
hodiny jsme se naposledy nasnídali 
u našich rodin, rozloučili se s Has-
tings a zamířili opět do Londýna, kde 
jsme strávili poslední den. Hned při 
příjezdu nás ohromily budovy par-
lamentu s monumentálním Big Be-
nem, na druhém břehu se vypínalo 
135 metrů vysoké London Eye. Toto 
obří kolo s výhlídkovými kabinka-
mi někteří z nás dokonce navštívili  
(a ti, kteří nechtěli, navštívili 4D kino 
s krátkým zážitkovým videem z Lon-
don Eye). Dále jsme se byli podívat 
na Buckingham Palace a Green 
Park. V Londýně jsme také měli 
rozchod a někteří z nás ho strávili  
v Národní galerii, kam je volný vstup. 

Jaká je Anglie a jak na ni bu-
deme vzpomínat: Místo plné milých 
lidí, kteří vás budou vždy chtít ve 
dveřích pustit před sebe. Země, 
kde fouká, prší, svítí slunce, ráno 
se ztrácíte v mlze a kde máte mož-
nost zažít všechny čtyři roční období  
v jeden jediný den. Pobřežní město 
Hastings s malými uličkami plnými 
krámků se starožitnictvími, antikva-
riáty a uměleckými kavárničkami, 
rackové, usměvaví učitelé, se který-
mi jsme trávili anglické hodiny plné 
smíchu, a velkolepé památky.

 
Eva Jiřičková, 

Kristina Chalašová, Jakub Sieber, 
Dominika Velíšková, Gymnázium MH

Studenti z Hradiště se právě stali hrdými držiteli certifikátů, které dokládají absolvování anglického kurzu.

Zpestřením školního vyučování  
v předvánoční době byla pro žáčky 
první a třetí třídy ZŠ Studentská 
návštěva gymnazistů s knížkami v 
rukou. Zatímco třeťákům předčítali 
Jakub s Honzou – budoucí maturanti 
– Andersenovu pohádku o děvčátku 
se sirkami, kvintánky Anička a Tere-
za vybraly pro prvňáčly několik ka-
pitol z oblíbených Dětí z Bullerbynu. 

Společné čtení bylo zajímavým 

zážitkem pro obě strany – studenti si 
zkusili, jaké to je být ve škole v roli 
„dospěláka“, a děti zjistily, že číst 
knížky jim může i někdo jiný než ro-
diče či paní učitelka. 

Snad i to bude jejich dalším 
krůčkem na cestě k vlastnímu  aktiv-
nímu  čtenářství.

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Žáci hráli na mufloní 
rohy i další nástroje
V době adventu navštívil naši zá-
kladní školu v Sokolovské ulici sou-
bor SoliDeo, který hraje hudbu 12. 
až 17. století, tedy gotiky, renesance 
a baroka, a využívá k tomu historic-
ké nástroje – kozlí, mufloní a beraní 
rohy, šalmaj, trumšajt, bezové, kos-
těné pštrosí a krocaní flétny, středo-
věké tříhlasé dudy a další nástroje. 

Žáci mohli tyto nástroje neje-
nom slyšet, ale také si je zblízka pro-
hlédnout, a někteří měli i to štěstí, že 

si na ně sami zahráli. V soutěži poté 
někteří získali CD s nyní již značně 
neobvyklou hudbou. Díky souboru 
jsme se hravou a vtipnou formou 
seznámili s ukázkami hudebních děl 
různých mistrů. 

Instrumentálně-vokálnímu sou-
boru Solideo děkujeme za dobrou 
náladu, kterou nám přivezl.

Svatava Bukvičková, 
Základní škola Sokolovská

Severočeský hudební soubor má na svém kontě stovky koncertů.Studentky z gymnázia čtou kapitoly z Dětí z Bullerbynu.

JAK HODNOTÍ PRVNÍ ROK 
ZASTUPITELÉ?

Starosty města Ondřeje Lochmana jsme se na jeho hodnocení prvního 
roku nového vedení města zeptali už v minulém vydání. Tentokrát jsme  
o reflexi požádali také zastupitele města. Položili jsme jim tři níže uvedené 
otázky. Odpovědi, které jsme obdrželi, nyní přinášíme.

1. Co se za první rok nového vedení ve městě podařilo?
2. Co se během prvního roku naopak nepodařilo a kde jsou rezervy?
3. Kam by měla v budoucnu směřovat pozornost města?

PETR BERAN (SNK MH)

1. Domnívám se, že vedení města nastartovalo 
daleko větší zapojení občanů do dění ve městě, 
a to nejen účastí v nejrůznějších komisích či vý-
borech, ale i v rámci veřejných setkání na různá 
témata. Také jsem rád za dokončení započatých 
investičních akcí. V neposlední řadě se mi líbí  
i nové, přehledné a srozumitelné webovské strán-

ky města. 
2. Prostor ke zlepšení je rozhodně v lepší zpětné vazbě vůči členům 

komisí a výborů. Kdyby bylo již na začátku jasně vysvětleno, že komise 
mají pouze poradní hlas, nedocházelo by k pocitu, že jsou některé závěry 
z jednání komisí přehlíženy. Lidé pak mají občas pocit, že ať se dohodnou 
na čemkoli, vedení města si nakonec stejně prosadí svoji verzi. Velká 
fluktuace na místě vedoucího Klubu je samostatná kapitola, kterou asi 
nemá cenu rozebírat, nicméně rozhodně neprospěla stabilizaci a rozvoji 
kultury ve městě a ukázala, že vedení města by se mělo zamyslet nad 
způsobem vedení výběrových řízení, popř. zkvalitnění či rozšíření počtu 
členů výběrových komisí. 

3. Pozornost města by měla směřovat k možnostem získávání dal-
ších dotačních titulů. Bez dotací není město samo schopno financovat 
větší investiční akce. Určitě je potřeba i nadále podporovat cestovní ruch 
i aktivity pro všechny věkové kategorie tak, aby se zde občané skutečně 
cítili „jako doma“. A samozřejmě je potřeba dořešit dlouhodobé záležitos-
ti, jako je např. obchvat města, objekt bývalé „benešovky” či budoucnost 
letiště.

VÁCLAV HAAS (ČSSD)

1. Za velmi pozitivní a klíčové považuji postupné 
nastolení trendu, v jehož rámci se město stále 
více otevírá široké veřejnosti a aktivně se zajímá 
o potřeby, názory a představy svých občanů. Po-
kud bych měl jmenovat konkrétní investiční akce, 
které se podařilo v uplynulém roce 2015 úspěšně 

realizovat, zmínil bych především zateplení MŠ Veselá a ZŠ Sokolovská, 
rekonstrukci Jiráskovy ulice a vybudování nového školního hřiště u budo-
vy ZŠ na Masarykově náměstí. 

2. Nepodařilo se výrazněji pokročit v několika zásadních a do jisté 
míry naléhavých záležitostech, jako jsou jídelna v Mírové ulici, kapacity 
mateřských škol či budova Klubu. Všechny tyto akce jsou však zahrnuty  
v investičních výdajích pro rok 2016, a tak by již mělo dojít k jejich čás-
tečné či úplné realizaci. Určitým dluhem je i strategický plán, jehož tvorba 
nabrala z objektivních důvodů časové zpoždění. 

3. Hlavní úsilí by vedle již výše zmíněných projektů mělo být věnová-
no přípravě kvalitního a vyváženého územního plánu, který je klíčovým 
dokumentem pro řadu příštích let. Pokračovat by se mělo v přípravě in-
frastrukturních staveb a opomenuty by neměly zůstat oblasti školství a 
sociálních věcí, kterým je na úrovni samosprávy věnována relativně malá 
pozornost. 

ONDŘEJ KNOBLOCH (SNK ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ)

1. V prvním roce se novému vedení města hlav-
ně povedlo začlenit spoustu občanů Hradiště do 
spolurozhodování o městě. Jedná se o dobrovol-
nou činnost, které je však potřeba věnovat mnoho 
volného času. To, že se již velká většina občanů 
zajímá o současnou situaci ve městě stejně jako 

o jeho budoucnost, prokazuje správný přístup vedení města směrem  
k lidem z Mnichova Hradiště a okolí. Také to dokazují různé akce, které 
město uspořádalo:  například letní Sousedská slavnost, Vánoční jarmark, 
besedy o budoucnosti náměstí, beseda občanů o Janu Švermovi atd. 
Stejně tak stojí za zmínku zapojení různých zájmových organizací a spol-
ků, které spolu dříve skoro nekomunikovaly a nebyly naladěny na stejnou 
notu, do velmi povedeného dětského dne. 

2. Určitě se najdou i dílčí věci, které se nepodařily. To bych si však 
dovolil hodnotit až po delší době, jelikož za jeden rok se událo v řízení 
města, přístupu k veřejnosti, nastavení transparentnosti městského úřadu 
a dalších organizačních strukturách mnoho nového. Vše určitě není na-
staveno optimálně a musí se dolaďovat, ale věřím, že se vše povede. To, 
co se nepovedlo úplně hned, je potřeba také omluvit určitou nezkušeností 
a nováčkovskou daní. 

3. Jako hlavní cíl vidím uskutečnění smysluplné a dobře domyšlené 
výstavby nové školní kuchyně v Mírové ulici, která bude sloužit dětem 
z místních škol. Dále navýšení počtu míst v mateřských školkách, které 
by mělo vyřešit problémy s umísťováním dětí do předškolních zařízení. 
Věřím, že příští léto budou občané nadšení z možnosti využít obnove-
nou plovárnu Na kamínkách u Jizery, že bude jasně vidět zlepšení práce 
městské policie, která bude pokračovat ve vizi naznačené novým náčel-
níkem, panem Kožený, že bude město maximálně využívat pozici pro-
jektové manažerky, která tu dosud nebyla, a využívat spousty dotačních 
výzev jak pro město, tak i pro organizace a spolky. Vše ale musí být dobře 
promyšlené a realizovatelné. Nadále se budeme snažit propojovat město 
s občany, aby si oni sami mohli spolurozhodovat o místě, ve kterém žijí  
a kde budou chtít za každou cenu žít proto, že je jim zde dobře…
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Každý den a každý rok našeho života 
je příležitostí začít znovu a lépe
„Dveře na faře jsou otevřeny 
všem, věřícím i nevěřícím,“ zdů-
razňuje Pavel Mach, který už 
šestým rokem pečuje o farní ob-
vod Mnichovo Hradiště. Jak kaž-
doročně prožívá vánoční svátky  
a s jakými myšlenkami vítá nový 
rok?  Zeptali jsme se.

Za jakých okolností jste se přes 
Ústí nad Labem a Liberec vrátil do 
regionu, z něhož pocházíte?

Nebylo to na mé přání, tak to  
u nás nefunguje. My, kteří jsme byli 
svěceni pro litoměřickou diecézi, 
pod kterou patří i mnichovohradišť-
ská farnost, jsme podřízeni litomě-
řickému biskupovi a záleží na tom, 
kam nás pošle a umístí. Tehdy to 
byla shoda okolností. Je to u nás 
jako na vojně – když představený 
zavelí, musíme poslechnout. Když 
jsme my, katoličtí faráři, svěceni na 
kněze, zavazujeme se biskupovi  
i jeho nástupcům k poslušnosti.

O farní obvod pečujete šestým 
rokem. Jak se po vašem příchodu 
změnila hradišťská fara?

Myslím, že se trochu víc zača-
lo rozvíjet naše farní společenství a 
komunikace s městem, která je nyní 
skutečně dobrá. Velmi dobře spolu-
pracujeme také se spolkem Žijeme 
pro Hradiště, jehož členové se u 
nás na faře scházejí. Společenský 
záběr se tedy rozšířil a každoročně 
kolem fary probíhá také řada sta-
vebních aktivit. Mezi ty největší v 
poslední doby patří renovace interi-
éru děkanského kostela sv. Jakuba 
v roce 2012, rekonstrukce interiéru 
fary a dílčí projekty. Kdyby ke zdej-
ší farnosti nepřiléhaly ještě farnosti 
venkovské, změny by byly ve měs-
tě samozřejmě znát rychleji. Jsme 
ovšem solidární a musíme z našich 
prostředků a personálních možností 
podělit také venkov. Snažíme se tam 
pomáhat jak společensky, tak pasto-
račně.

Zmínil jste okolní farnosti. Kolik 
jich máte na starost?

Celkem osm. K Mnichovu Hra-
dišti patří ještě farnost Kněžmost, 
jehož vedení a obyvatelům musím 
poděkovat, neboť založili spolek na 
záchranu kostela a rozvoj společen-
ského a kulturního života v obci, dále 
Březina, Boseň, Mukařov, Loukov, 
Všeň a Dolní Krupá.

Kolik je to celkem kostelů?
Čtrnáct. K tomu navíc dva další 

sakrální objekty a fara v Loukově.

A to včetně kaple na Klokočce?
Ta je majetkem Lesů České 

republiky. V současnosti se ale jed-
ná o jejím převodu. My si ji ovšem 
nemůžeme dovolit nechat převést 
do vlastnictví, protože naše finanč-
ní možnosti neumožňují, abychom 
tuto chráněnou památku udržovali. 
Jedná se o vytvoření občanského 
sdružení, které by správu a fungová-
ní kaple na Klokočce převzalo. Naše 
farní společenství se na Klokočce 
schází od května do října vždy prv-
ní sobotu v měsíci a navíc se tam 
konají další akce jako svatby, křtiny 
nebo koncerty.

Když porovnáte počty církevních 
svateb a křtů v průběhu let, jak se 
toto číslo mění?

V našem farním obvodu, tedy 
v těch našich zmíněných osmi far-
nostech, jsme vloni měli 12 svateb  
a kolem třiceti křtů. Nejvíc je bohužel 
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pohřbů. Ta čísla jsou po dobu mého 
působení zde pořád zhruba stejná.

Když jsme domlouvali tento roz-
hovor, zmínil jste své značné vytí-
žení v souvislosti s koncem roku.

Celý advent, který začíná prv-
ní adventní nedělí, je pro mě dost 
náročný, protože s sebou přináší 
řadu společenských akcí. Zejména 
na venkově se odehrávají takřka 
výhradně v kostelích, protože obce 
mnohdy jiné společenské prostory 
nemají. Kostely musíme předně 
přichystat a člověk se takových akcí 
rád i zúčastní, aby lidi alespoň po-
zdravil. Když ale vezmete v úvahu, 
že těch kostelů máme šestnáct... Ne 
nadarmo se říká, že je práce jako na 
kostele. Já jsem za to ovšem vděčný 
a jsem rád, že region má o duchovní 
a společenský život zájem.

Po Vánocích se ten kolotoč začne 
zase točit trochu pomaleji?

V lednu musíme zase odevzdat 
vyúčtování a vyhodnocení aktivit, na 
které jsme čerpali dotace. Dnes fa-
rář není jen osobou, která zajišťuje 
duchovní a společenský servis, ale 
také hospodářem. Ve správě máme 
nejen naše objekty, ale i další majet-
ky vrácené v restitucích. Uzavíráme 
nájemní smlouvy na pronájem naší 
půdy, v lesích, kterých máme asi 
25 hektarů, sami pracujeme. Za-
městnávám čtyři lidi z úřadu práce, 
a když mám jen trochu čas, jedu  
s chlapy do lesa a pracuji s nimi – 
lesy aktuálně klestíme a připravuje-
me na výsadbu.

V okolí samotné fary stojí hospo-
dářská stavení. Využívají se?

Ano, skladujeme v nich technic-
ké vybavení, máme tam dílnu a také 
chlév a ovce. V současnosti se ale 
na využití chléva zpracovává projekt, 
z nějž by měl vzniknout společenský 
sál se zázemím. Z kočárovny vedle 
by měly vzniknout ubytovací prosto-
ry hostelového typu a trámový špej-
char by se měl proměnit v sezónní 
společenskou prostoru a hostit na-
příklad výstavy. Celý areál je ale 
zapsanou kulturní památkou, tak-
že každé rozhodnutí musíme řešit  
s památkáři. Tyto změny by mohly 
být hotové během tří až pěti let.

Kdo by mohl nové prostory v bu-
doucnu využívat?

Fara neslouží jen jako obydlí 
faráře, ale je také zázemím celé far-
nosti. Její život se totiž neodehrává 
pouze v kostele. Farnost by měla 
být vždy životaschopnou jednotkou 
rodinného typu otevřenou všem. Ne-

jen věřícím, ale všem, kteří společně 
s ní chtějí fungovat. Hezký model je 
například naše spolupráce se spol-
kem Žijeme pro Hradiště. Osobně si 
přeji, aby fara byla vždy otevřena co 
možná nejširšímu okruhu lidí, proto-
že se nejedná o nějaké svrchované 
území církve, nýbrž společenství 
uprostřed městské komunity. Přes-
tože fara má velmi pěknou dispo-
zici, společenská místnost, která je  
v patře, pojme pouze nějakých tři-
cet lidí. My bychom dokázali využít 
dvojnásobnou kapacitu. Zejména v 
létě, kdy je poptávka po rekreačním 
ubytování.

Vraťme se k Vánocům. Jaké bylo 
ústřední téma vašich kázání?

Hlavním tématem katolické 
církve pro celý letošní rok je svatý 
rok Božího milosrdenství. To je také 
hlavní myšlenka papeže Františka, 
který klade velký důraz na sociální 
otázku a na téma Božího milosrden-
ství a odpuštění. Papež zdůrazňuje, 
že Bůh není na prvním místě spra-
vedlností, nýbrž láskou, dobrotou  
a odpuštěním. To mě inspirovalo.

V minulém vydání Kamelotu mě 
zaujal malý článek o svátku Sva-
té rodiny. Je takových méně zná-
mých svátků kolem Vánoc více?  
A jak je to během Vánoc s účastí 
na bohoslužbách?

Samozřejmě je za celý rok nej-
větší. Řada velmi hezkých svátků 
se ovšem týká také Velikonoc. Ty 
ovšem v povědomí široké veřejnosti 
tolik nerezonují, přestože jsou pod-
statně pestřejší a okatější. Světí se 
oheň, voda, v kostele je tma a roz-
zářené svíce. Velikonoční svátky 
jsou emotivnější. Přesto Vánoce 
více oslovují. Je to ale nasnadě, kult 
narozeného dítěte je člověku bližší 
a příjemnější než velikonoční zdů-
raznění smrti Krista, jeho vzkříšení 
a nanebevstoupení. Vzkříšení není 
tak dobře viditelné, kdežto jesličky 
a betlém ano. Svátek Svaté rodiny 
je připomenutím toho, že Boží dítě 
se narodilo do rodiny. Aspekt rodi-
ny je dnes také důležité připomínat  
a ctít, protože řada lidí do manžel-
ství nevstupuje a mnoho dětí žije  
v roztříštěných vztazích. Během to-
hoto svátku manželé obnovují své 
manželské sliby a opakují to, co si 
slíbili před lety. Zejména v případě 
manželů, kteří jsou spolu padesát  
a více let, jde o velmi krásný oka-
mžik.

Těšíte se každoročně na vánoční 
svátky?

Každý rok. A každý rok je pro-

LENKA SOSNOVCOVÁ (SNK ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ)

1. Mám radost, když si každý měsíc můžu otevřít 
nový Kamelot – čtivé a zajímavostmi z Hradiště 
nabité noviny. Ještě víc mě těší viditelný zájem 
Hradišťáků o veřejné dění, ať už se projevil chutí 
společně se pobavit při Sousedské slavnosti či 
bohatou účastí na diskusi o odkazu Jana Švermy 

nebo o budoucí podobě náměstí. A protože celý život pracuji s mládeží, 
považuji za velký úspěch to, že ve městě začíná pracovat Parlament mlá-
deže a mladí přispěli svými názory i do procesu přípravy Strategického 
plánu rozvoje města. 

2. Nemám pocit, že by se něco vyloženě nepovedlo – některé věci 
ale trvají déle, než bychom chtěli, například řešení školní jídelny v Mírové 
ulici.

3. Město má i nadále zaměřovat pozornost na své občany, a to ze-
jména na mládež, aby Hradiště zůstalo městem mladým a dynamickým, 
ale i na seniory, jimž dlužíme za ledacos.

JANA PODZIMKOVÁ (SNK ŽIJEME PRO HRADIŠTĚ)

1. Nechci nic lakovat na růžovo, práce v sa-
mosprávě je pro mě občas dost vyčerpávající  
a náročná, navíc se někdy nelze ubránit pocitům 
frustrace, pokud se s kolegy názorově neshodne-
me. Ale na druhou stranu jsou chvíle, kdy vidím, 
že to všechno má smysl a že se vlastně spousta 

věcí podařila prosadit nebo alespoň rozpohybovat a otevřít o nich diskuzi. 
Když si vezmu dvanáctibodový volební program našeho uskupení Žijeme 
pro Hradiště zjišťuji, že prakticky ve všech bodech se nám něco podařilo, 
a to považuji za úctyhodný výkon. Za mě podstatné, co se povedlo, je 
jednoznačně transparentnost a otevřenost – zveřejňování smluv, trans-
parentní účet, klikací rozpočet, videozáznamy z jednání zastupitelstva, 
jmenné hlasování zastupitelů. Dále na základě výběrového řízení nově 
obsazená a nadefinovaná funkce architekta města. Těsně před vyhláše-
ním je také veřejná soutěž na architektonicko-urbanistický návrh náměstí, 
jejíž zadání bylo mimo jiné prodiskutováno s veřejností. Pokud vím, tak je 
to v polistopadových dějinách města poprvé takto koncipovaná architek-
tonická soutěž s vysoce kvalifikovanou odbornou částí poroty. Byla za-
hájená tvorba strategického plánu města s vizí do roku 2026. Za úspěch 
považuji větší zájem občanů o věci veřejné, který podle mě souvisí  
s celkovou změnou v atmosféře městského úřadu. V neposlední řadě se 
povedl i nový městský zpravodaj. 

2. Co se nepovedlo – za mě to, že jsme občas jako vedení města 
jednali zbrkle, někdy se nám také, dle mého názoru, nedaří přesně určit 
priority a všem tématům ponecháváme stejný prostor, což vede k rozměl-
něnosti. V neposlední řadě je pro mě zklamáním, že se nedaří snižovat 
mandatorní výdaje města, a vytvořit tak větší prostor pro budoucí inves-
tice. 

3. Odpověď na otázku, kam by měla výhledově směřovat pozornost 
města, je daná jednak mou předchozí reakcí na to, co se nepovedlo, 
protože to vidím zároveň jako témata pro budoucnost, a dále z pohledu 
zastupitele pověřeného územním plánem považuji za důležité dotáhnout 
do úspěšného konce proces pořizování nového územního plánu města. 

Aktivní senioři nenechali snad
jedinou židli v sále Klubu volnou

Když starosta Ondřej Lochman a 
místostarosta Jiří Bína vstupovali ve 
čtvrtek 17. prosince krátce před 16. 
hodinou do sálu Klubu, aby se při 
tradičním předvánočním setkání po-
zdravili s aktivními seniory a uvedli 
zhruba dvouhodinový program, zů-
stali na chvíli stát v němém úžasu. U 
stolů, které zaplnily celý sál, nebylo 
snad jediné volné místo. 

Na akci propagovanou přede-
vším na jednoduchém plakátku, kte-
rý se ve dvou desítkách exemplářů 
objevil cíleně v různých veřejných 
prostorách, do nichž senioři smě-
řují nejčastěji, od prodejen s potra-
vinami, přes městskou knihovnu či 
volnočasové centrum, až po další 

vybrané obchody a instituce, zavítal 
trojciferný počet vděčných diváků, 
což je patrně rekord. 

Jiskry v očích a vděčný potlesk 
vyvolalo nejen uvítání starostou a 
vystoupení dětí a hudebníka Oty 
Menzela, ale také proslovy jednatele 
Klubu Jiřího Senohrábka a velitele 
strážníků Petra Koženého, kteří se 
nedlouho po uvedení do funkcí přišli 
starším občanům představit. Měst-
ská policie zabodovala také vybra-
nými dobrotami, které do úhledných 
celofánových balíčků zabalili osobně 
strážníci.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště 

Rekordní účast a nálada na jedničku. Foto: Jiří Senohrábek

Chodbu fary zdobí betlém z počátku 20. století, který pochází z kněžmostského kostela. Aby vzácnost nepřišla  
v nezabezpečeném kostele k úhoně, dává na ni zatím pozor Pavel Mach. Foto: Redakce

žívám znovu a aktuálně. Nejde 
pouze o sentiment, nepřipomínáme 
si jen to hezké, atmosféru, výzdobu  
a betlém. Pro nás křesťany se Kristus 
každé Vánoce znovu narodí, a zno-
vu si tak připomínáme dar, kterým 
pro nás je narození betlémského 
dítěte. Jde o nové zrození Boží lásky 
a dobroty. To narození betlémského 
Ježíše je hmatatelným důkazem, že 
Bůh přichází mezi nás. Pánbůh to 
tak asi také zamýšlel, aby nenechal 
víru člověka jen na domněnkách a 
hypotetických úvahách. Proto se o 
Vánocích také připomíná slovo z 
evangelia sv. Jana, kde stojí: „Slovo 
se stalo tělem a přišlo žít mezi nás“.

Zprávy ze všech stran jsou spíše 
nepovzbudivé a řada lidí hledí do 
budoucnosti s obavami. S jakou 
vyhlídkou hledíte vstříc novému 
roku vy?

Každý den a každý rok chci 
vidět pozitivně. Každý okamžik na-
šeho života a každý rok je velkou 
příležitostí začít znovu a lépe. Záleží 
na každém z nás, jak tu příležitost 
využijeme. Každý den může být lep-
ší a každý minulý den nám slouží 
k poučení, abychom se vyvarovali 
chyb minulých. Já jsem pozitivní člo-
věk, ačkoliv i na mě občas dolehnou 
nejrůznější problémy a starosti. Sna-
žím se ale myslet na to, že každý  
z nás je sice malou, ale důležitou 
součástí mozaiky Božího plánu. Nic 
na tomto světě není jen náhodou. 
Sice se říká, že se něco stalo ná-
hodou, ale to není pravda. Všechno 
má svůj smysl, jak věci šťastné a ra-
dostné, tak ty náročnější. Pánbůh ví, 
proč ty věci, ty hrůzy, co se ve světě 
dějí, mnohdy dopouští. My to ale ni-
kdy nepochopíme. Musíme jen věřit, 
že to do Božího plánu také nějakým 
způsobem patří. Přinejmenším pro-
to, aby se lidstvo poučilo. 

Tak přece jen končíme optimistic-
ky. Řekl byste rád něco závěrem?

Rád bych poděkoval všem, kteří 
mají dobrou vůli a o dobro ve spo-
lečnosti a zejména v našem městě 
se snaží zasazovat. Rád bych také 
poděkoval novému vedení města, 
na kterém je vidět, že se do města 
snaží přinést něco pěkného. Vždy 
je důležité, aby farnost byla součástí 
města a dovedla s ním spolupraco-
vat. Pokud se to nedaří, je to ke ško-
dě všech a zejména komunity. Cír-
kev tady vždy musí být od toho, aby 
vedla ke spolupráci všech lidí, nejen 
věřících. Všech. Jejím cílem by mělo 
být vždy hledání dialogu.

Redakce
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Volejbalová mládež Sokola před poločasem

Podzimní fotbalové soutěže skončily. Jak jsou se sezónou spokojeny dospělé týmy MSK?

Tour de Ski: tradiční závod 
se opět obešel bez sněhu
Pod okny slyším na silnici mnohoná-
sobný klapot, takový výrazně dřevě-
ný, a vzrušené hlasy dětí. Tak už to 
začalo! 

Jako každý rok, už posedmé 
jsou ve Lhoticích lyžníci z Bosně 
a jeden místní. Za chvíli vyjednou, 
nebo spíš vyklapají, na trať indiáni, 
pantátové, siamská dvojčata, mu-
mie, černokněžníci a jim podobné 
figury. 

Mraky se honí po obloze, ob-
čas mírná přeháňka i sníh je v tom 
snad pro lepší kulisu závodu Tour de 
Ski zamíchaný. Před závodem pivo 
nebo něco ostřejšího. Vyplatí se to, 
nebude to pak tolik bolet. Start přes-

ně ve tři na návsi. 
Kolize, pád siamských dvojčat, 

ostatní šťastně mizí za zatáčkou. Na 
půli cesty stanice, pivo a vydechnu-
tí. Čeká se na poslední, otírá se pot  
a znovu na trať, která končí u Spláv-
ku v Bosni. 

A jak to tedy dopadlo? Inu, vy-
hrál ten nejrychlejší, nějaký pan Jan 
Finger. Fanouškům mohlo být jen 
trochu líto, že se letos nikdo z ra-
dosti, že nakonec doběhl, nekoupal 
v rybníčku, jak se to stalo po památ-
ném loňském závodu. Takže snad 
příští rok?

Alena Ševců

Na startovní čáře. Za chvíli závodníci vyběhnou směr Boseň.

V minulém čísle jsme zhodnotili, 
jak se na podzim vedlo mladším 
týmům MSK. Nyní se dostáváme  
k dospělým.

Rezerva mužů si před sezó-
nou stanovila jasný cíl být na konci 
soutěže na bedně, tudíž do třetího 
místa. První dva zápasy proti Rejši-
cím a Židněvsi byly jednoznačnou 
záležitostí, a mužstvo tak vykročilo 
do sezóny skvěle. Poté přišel zápas  
v Benátkách nad Jizerou, kde rezer-
va smolně prohrála gólem v nasta-
vení. Nicméně benátecké zaváhání 
poté doma napravila výhrou nad 
Čejeticemi. 

Všechny tyto čtyři zápasy hrá-
lo mužstvo pohledný, kombinační 
fotbal a vypadalo to, že by mohlo 
držet krok se suverénními Benátky. 
Jenže poté přišel herní (nikoliv však 
výsledkový) propad. Zápasy v Bělé 
pod Bezdězem, Kněžmostě a doma 
s Beznem se herně vůbec nepo-
vedly, přesto v nich mužstvo získalo 

sedm bodů. Celkový projev ale nebyl 
dobrý. 

Po změně rozestavení, nově na 
4-5-1, došlo sice k vzestupu herní-
ho výkonu, avšak bodově nevyjá-
dřeného. Tým ze tří zápasů získal 
vždy jen po jednom bodu. Díky této 
sérii se vedoucí Benátky vzdáli-
ly na propastných jedenáct bodů.  
I tak si rezerva držela díky prohrám 
největších rivalů druhé místo. Poté 
se jí náramně vyvedl předposlední 
domácí zápas s Kostelním Hlavnem, 
díky němuž soupeřům mírně utekla. 
Poslední venkovní zápas na Akumě 
sice rezerva prohrála, ale dvě jasné 
a neodpískané penalty a několik ne-
proměněných gólových šancí týmu 
vaz nezlomilo. V posledním zápase 
si doma v klidu poradil s Předměři-
cemi, a udržel tak druhé místo. 

„Část cíle je tedy splněna,  
a pokud se na jaře nic výjimečné-
ho nestane, myslím si, že bychom 
bednu měli do konce sezóny bez 
problémů udržet. Nutno říci, že 

hned v prvním zápase se zranil To-
máš Král, ve druhém Kuba Čermák  
a v průběhu sezóny nás brzdila 
různá krátkodobá zranění. Pevně 
věřím, že se kluci dají přes zimní 
přestávku dohromady a na jaře bu-
deme v plné síle. Dále pak doufám, 
že se v co největším počtu zúčast-
ní zimní přípravy, protože zejména  
v utkáních s kvalitnějšími soupeři byl 
nedostatek fyzické kondice u několi-
ka hráčů viditelný. Celkově tak pod-
zim hodnotím pozitivně a doufám, 
že budu moci to samé říci i na jaře,“ 
hodnotí trenér Michal Šimon.

Celý průběh podzimní části kraj-
ského přeboru byl ze strany mnicho-
vohradišťského A týmu mužů vý-
sledkově jako na houpačce. Začátek 
byl dobrý, po třech kolech zisk šesti 
bodů a průběžné čtvrté místo. Pak 
se ovšem nepodařily tři zápasy jak 
herně, tak výsledkově a po šesti ko-
lech se tým propadl na čtrnácté mís-
to. Od poloviny soutěže se mužstvo 
trenéra Broschinského a asistenta 

Ježka potýkalo s velkou nemocností 
či odjezdy hráčů na zahraniční stá-
že. To se vyřešilo povoláním mla-
dých hráčů z dorostu, kteří si poprvé 
vyzkoušeli krajský přebor dospělých. 
Asi nejmladší záloha v kraji s průmě-
rem 19 let sice herně nepropadla, 
ale bylo znát, že soupeři na těchto 
místech mají velmi zkušené hráče. 
To mnohdy rozhodovalo zápasy.

Nicméně následovaly čtyři zá-
pasy, z toho tři domácí, kdy mužstvo 
získalo plný počet bodů. Zejména 
výhra na hřišti dosud neporaže-
ných Rejšic 2:1 a následná domácí 
vysoká výhra 5:0 nad Dobříší velmi 
potěšila a posunula mužstvo zpět do 
popředí krajského přeboru. Poté při-
šly bohužel zápasy s mužstvy z po-
předí tabulky, které ve svém středu 
mají i hráče s ligovými zkušenostmi,  
a s tím i bohužel série těsných po-
rážek. 

Mrzí hlavně porážka na domá-
cím hřišti s Poříčím nad Sázavou  
a domácí remíza se Semicemi.  

S bodovým ziskem dvaceti bodů 
vládne skromná spokojenost, ale ve 
vyrovnané tabulce krajského přebo-
ru to stačí zatím pouze na 13. místo. 

„Doufáme, že přes zimní pří-
pravu se podaří natrénovat to, co 
se nepodařilo přes přípravu letní  
a především, že se uzdraví marodi 
a my půjdeme do jarních zápasů  
v kompletním složení s cílem uhájit 
krajský přebor i pro příští sezónu,“ 
říká asistent trenéra A mužstva  
a zároveň předseda Mnichovohra-
dišťského sportovního klubu.

Mnichovohradišťská garda, 
mužstvo složené z bývalých hráčů 
MSK nad 35 let může být spokoje-
na. Jednou týdně se zhruba dvacet 
hráčů scházelo v areálu MSK a pří-
pravnou fázi dokonale tým zúročil  
i při přátelských utkáních. 

Garda letos sehrála celkem čtyři 
zápasy a postupně porazila staré 
gardy Dobrovice, Dolního Bousova, 
ligového Jablonce nad Nisou a v po-
sledním zápase rovněž celek hrající 

třetí třídu boleslavského okresu, SK 
Klášter. V listopadu se gardisté pře-
sunuli do haly BIOS, kde se poctivě 
připravovali na tradiční vánoční tur-
naj, jenž pořádali. 

„Jsem spokojený s tím, jak se 
nám daří provázat několik věkových 
kategorií, vždyť v rámci pravidelných 
soubojů se pravidelně setkávají pět-
atřicátníci i s šedesátníky, což nás 
velice těší,“ hodnotí prezident Staré 
gardy MSK Martin Barus.

Podzimní soutěže fotbalistů 
skončily a nezbývá než se začít 
připravovat na jarní část sezony 
2015/2016. Před všemi celky je zim-
ní část přípravy, která se bude ode-
hrávat zejména v hale BIOS. Věřme, 
že na první zápasy v dubnu 2016 
budou mnichovohradišťští fotbalisté 
řádně připraveni a budou i nadále 
odvádět líbivou hru založenou na 
práci s místními hráči.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

Turnaj starých gard ovládla 
Stará garda Mnichovo Hradiště
Již desátého ročníku tradičního tur-
naje starých gard v mnichovohra-
dišťské hale BIOS se po několika 
omluvenkách zúčastnila pouze čtyři 
mužstva. Silné mužstvo postavil ví-
těz posledních dvou ročníků, stará 
garda SK Bakov nad Jizerou, a rov-
něž bývalí turnovští fotbalisté startu-
jící pod hlavičkou Přepeř. Zkušený 
celek, který doplatil na zranění dvou 
opor, přivezla stará garda Horek nad 
Jizerou a již tradičně byla namotivo-
vána garda domácího Mnichovohra-
dišťského sportovního klubu.

Na palubovce bylo sehráno 
celkem dvanáct zajímavých duelů, 
všichni účastníci se utkali mezi se-
bou ve dvou kolech, a rozhodně se 
bylo na co koukat. Pod vedením roz-
hodčích Noháče a Bukvičky se hrály 
korektní zápasy a padalo mnoho 
krásných branek.

Z vítězství se po zásluze ra-
dovala domácí SG MSK, která ve 
všech šesti utkáních neztratila a zís-
kala plný počet bodů. O druhé místo 
se bojovalo v posledním utkání, když 
turnovští přehráli SG Bakov a odsu-
nuli obhájce vítězství na třetí pozici. 
Poslední místo zbylo na bývalé hrá-
če Horek, nicméně i oni zaslouží po-
chvalu za bojovnost a předvedenou 
hru.

Nejlepším střelcem se stal tur-
novský Beneš s deseti brankami  
a cenu pro nejlepšího brankaře si 
po zásluze odnesl výborně chytající 
Knobloch. Turnaj se vyvedl i díky při-
pravenému občerstvení, obětavé ob-
sluze a cenám, které věnoval COOP 
Mnichovo Hradiště.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

V prosinci se většina volejbalových 
soutěží blíží do své poloviny, a tak 
je možné hodnotit, jak se našim tý-
mům Sokola Mnichovo Hradiště na 
podzim roku 2015 dařilo. 

Začít můžeme od nejmladších 
týmů přípravky, které se v počtu 10 
družstev účastní soutěže Supermini 
Tour. Nejlépe se zatím daří po dvou 
turnajích družstvu nejmladších děv-
čat, která jsou v chytaném oranžo-
vém minivolejbale na druhém místě 
z dvaceti, a týmům kluků ročníku 
2005, které jsou zatím na šestém  
a desátém místě mezi modrými 
dvaatřiceti týmy v soutěži. Přípravka 
se bude dále účastnit minivolejbalu  
v barvách, kde naše týmy rovněž 
nejsou bez šancí na dobré umístění.

O kategorii výš naši mladší 
žáci bojují na několika frontách. Ve 
čtyřkovém minivolejbale usilují o me-
dailové umístění jak v okresním pře-
boru v České Lípě, tak i v krajském 
přeboru Libereckého kraje. V obou 
soutěžích máme dvě družstva a obě 
se kvalifikovala do pětičlenných finá-
lových skupin. 

V krajském přeboru v šestko-
vém volejbale mladších žáků mají 
naši kluci rozehranou soutěž na 
druhé místo. Dukla Liberec A je vo-
lejbalově v této kategorii o něco dál 
a v obou vzájemných zápasech nás 
přehrála, ale budeme se i nadále 
snažit se na ni dotáhnout. Druhou 
pozici by si ale naši kluci měli po-
hlídat. 

Stejné družstvo se současně 
účastní i krajského přeboru starších 
žáků a jako B družstvo doplňuje  
A tým, který bojuje o druhou pozici 
v krajském přeboru, která by nám  
i v letošním roce měla zajistit po-
stup do kvalifikace Mistrovství ČR. 
Budeme mít v této sezóně přeci jen 
zkušenější tým, a protože i letos 
na jaře jsme jen těsně nepostoupili  
z kvalifikace do finále, měla by v této 
sezóně být na účast v republikovém 
finále velmi dobrá šance.

V rámci přípravy starší žáci 
hrají Český pohár, kde se ovšem 
kluci musí obejít bez Pavla Tvrz-
níka. Absence této opory týmu je 
znát. Přesto dokázali naši hráči na 
minulém turnaji obstát a postoupili  
z třetí ligy do druhé a v ní tento 
víkend rovněž nedali nikomu nic 
zadarmo. Ve čtyřech ze sedmi zá-

pasů dokázali sehrát vyrovnané boje  
a dotlačit soupeře do rozhodující 
třetí sady a v posledním zápase 
proti VSK Český Krumlov dokonce 
zvítězit. S pěti body sice obsadili 
až sedmou příčku z osmi týmů, ale 
dokázali, že mají na to, aby se měřili 
téměř s nejlepšími.

Dalším týmem, který by měl bo-
jovat v krajském přeboru o medaili, 
jsou kadeti, ale v jejich případě se 
bude nejspíš hrát jen o bronz, pro-
tože na předchozích dvou turnajích 
kluci nestačili ani na Duklu Liberec 
ani na Loko Česká Lípa. V družstvu 
kadetů nastupují hlavně mladší do-
rostenci a starší žáci, kteří nedostá-
vají tolik příležitosti v lize juniorů.

Nejstarším týmem mládeže  
v soutěžích je naše družstvo juniorů, 
které jako nováček v lize sbírá zku-
šenosti. V první části soutěže jsme 

hráli převážně na hřištích soupeřů 
a sehráli jsme hodně vyrovnaných 
zápasů. Bodově jsme však vyšli 
většinou těsně naprázdno. Dokázali 
jsme zatím vyhrát pouze dvě utkání, 
jedno doma s VK Benátky, jedno ví-
tězství jsme přivezli ze Svitav. Nejvíc 
nás zatím trápí nesouhra nahrávačů 
se středovými hráči a celkově slabší 
hra proti soupeřům na středu sítě. 
V druhé části soutěže se nám snad 
společně s hráči povede tyto čin-
nosti zlepšit. Naše družstvo je zatím  
v soutěži na devátém místě, ale 
cílem je sedmé nebo osmé. A také 
udržení se v soutěži i pro příští se-
zónu.

Až na umístění juniorů se nám 
zatím daří plnit výkonnostní cíle  
a připravovat více než 40 mladých 
volejbalistů na jejich další sportovní 
život. Velmi nadějně se jeví hráči 
družstva mladších žáků, v týmu star-
ších žáků pak oba bratři Kováčové  
a mezi dorostenci opory týmu, bratři 
Maděrové a Matouš Kratochvíl, kte-
rý jako hostující hráč působí v týmu 
kadetů ČZU Praha. Daří se nám za-
pojovat mladší hráče do týmů o kate-
gorii nebo i dvě výš, a kluci tak v ra-
ném věku získávají herní zkušenosti  
z kvalitativně lepších soutěží. Věří-
me, že to by se posléze mělo projevit 
i ve výsledcích našich týmů hlavně  
v žákovských kategoriích.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Nejmladší volejbalisté Sokola na turnaji minivolejbalu v barvách v Jablonci.

Pingpongové Áčko napravilo nepovedený vstup do třetí ligové 
sezóny a poskočilo v soutěži na slušnou šestou příčku
Stolní tenisté TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště se po první polovině sezó-
ny usadili na šesté příčce vyrovnané 
tabulky 3. ligy skupiny B. Od třetího 
místa je dělí pouhý bod. 

Kluci pod vedením kapitána 
Michala Stránského ze začátku evi-
dentně zápolili s novými plastovými 
míčky. A zejména porážka z Bohnic, 
den po vybojované remíze na půdě 
suverénních Čakovic, zamrzí. V dal-
ších kolech již naši borci odcházeli 
ze zápasů s plným bodovým ziskem. 
Divácky zajímavé bylo derby s Bělou 
pod Bezdězem nebo zápas s TJ 
Šanov, ve kterém domácí čtveřice 
otočila zápas z nepříznivého stavu 
6:8 na 10:6.

Jasným lídrem týmu je Radek 
Bukovský, který má skóre 29 výher 
a 10 porážek. Se 74,5 procenty je 
Radek osmým nejlepším hráčem 

soutěže. Společně s Michalem 
Stránským se mu daří i ve čtyřhře. 
Společně osmkrát zvítězili a jen tři-
krát byli poraženi. 

Výkonnostní vzestup letos za-
znamenal Vojta Košák, který i přes 
prodělanou horečku denge v letním 
období dokázal víc než polovinu 
svých zápasů uhrát do vítězného 

konce (20:16; 55,5 procenta).  Sko-
ro obrácenou úspěšnost má trojka 
týmu – Honza Blažek. Sedmnáct 
výher a dvacet porážek znamená 
úspěšnost 46 procent. V posled-
ních třech utkáních si osmi výhrami  
z devíti zápasů své skóre vylepšil 
Michal Stránský. Celkově zazname-
nal úspěšnost 40 procent (14:21).

V druhé polovině sezóny ode-
hraje mnichovohradišťské Áčko vět-
šinu zápasů doma, kde se soupeřům 
moc lehce nevyhrává. Jasným cílem 
je poprat se o co nejlepší umístění. 
Ztráta na druhé místo je pouze čtyři 
body a hrát se dá s každým. Přijďte 
podpořit naše borce na domácí utká-
ní. Je doopravdy na co se koukat.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo HradištěDomácí jednička Radek Bukovský patří k nejlepším hráčům 3. ligy.

Přijďte podpořit hráče stolního te-
nisu! Tento měsíc hrají 9. ledna od 
14 hodin s TTC Litoměřice B, 10. 
ledna od 10 hodin s SKST Baník 
Most, 23. ledna od 16 hodin s TJ 
Slavoj Severotuk Ústí n.L. C a 24. 
ledna od 10 hodin s KST Jirkov 
TECHNOLINE.
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Práce na strategickém plánu pokračují: 
zapojily se do něj spolky i místní mládež

Blahopřejeme Tatobitské 
lípě k vítězství v anketě
U příležitosti oslav Dne stromů  
20. října byly vyhlášeny výsledky 
14. ročníku celostátní ankety Strom 
roku, o které jsme vás na podzim 
v Kamelotu informovali. Vítězkou 
se stala Tatobitská tisíciletá lípa  
s 11 258 hlasy, a zvítězila tak s ve-
likým náskokem nad ostatními nomi-
novanými stromy. 

Jako vítězka získala odborné 
ošetření od renomované firmy  
a v únoru bude reprezentovat 
Českou republiku v mezinárodní 
anketě Evropský strom roku.

Děkuji  všem, kteří se z našeho 
regionu do ankety svým hlasem 
zapojili.

Svatava Bukvičková

Školáci se jezdí do Turnova učit bruslit, v lednu 
se na brusle postaví také děti z prvního stupně
Základní škola ze Sokolovské ulice 
uspořádala pro děti od pátých do 
devátých tříd v listopadu a prosinci 
kurz bruslení. Jednalo se o čtyři vý-
jezdy na městský zimní stadion do 
Turnova. Kurz absolvovalo celkem 
dvacet dva dětí a nutno říci, že by si 
bruslení rozhodně ještě někdy rády 
zopakovaly. 

Žáci se pod vedením učitelů 
Mgr. Aleše Krejčíka a Mgr. Petra 
Koťátka učili základní bruslařské 
dovednosti. Ti, kteří měli v základní 
výbavě hokejovou hůl, si vyzkouše-
li individuální hráčské dovednosti  
s pukem a samozřejmě i hru u nás 
tak oblíbenou, hokej. 

V pondělí 18. ledna 2016 by měl 
proběhnout výjezd i pro naše nej-
menší děti z prvního stupně základní 
školy. Věříme, že tak dále zkvalitní-
me výuku tělesné výchovy na naší 

škole a dostaneme do podvědomí 
dětí z naší školy ještě více sportů, 
byť některé z nich, jako třeba právě 
lední hokej, je v našem městě zatím 

těžké provozovat.

Aleš Krejčík, 
Základní škola Sokolovská

Příležitost vzít hokejky a zařádit si na ploše s pukem chlapci nezahodili.

Adventní výstavu s dílničkami 
navštívilo šestnáct skupin dětí

Ozdoby na vánoční stůl vyráběli s chutí chlapci i dívky. Foto: 2x Václav Holas

Při příležitosti adventní výstavy 
uspořádalo muzeum pro školní tří-
dy adventní dílničky. Děti si nejprve 
prohlédly výstavu, kde se dozvěděly, 
jak adventní období trávili naši před-
kové. Seznámily se s tajemnými po-
stavami, jejichž obchůzky k adventu 
vždy neodmyslitelně patřily, poznaly, 
co lidé v adventu jedli, jak se bavili 
i co si oblékali. A pak už na ně če-
kala osvědčená skupina muzejních 
spolupracovnic – pedagožek, které 
je učily vyrábět typické adventní oz-
doby. 

Šikovné dětské ruce tak z mate-
riálu vyloženě přírodního, jako jsou 
větvičky, rozinky, hrách, sušené ovo-
ce, ale i pečivo, vytvořily nejrůznější 
ježky, sluníčka či vrkoče. Maminkám 
domů přinesly hezkou ozdobičku, 
pokud ji cestou do školy nesnědly!

Do programu se přihlásilo cel-
kem 16 tříd, trochu více znalostí  
o adventu si tak odneslo více než 
330 dětí.

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea Mnichovo Hradiště

Tvorba strategického plánu aktuál-
ně patří mezi nejdůležitější aktivity 
města. Diskusní fóra spojená s pří-
pravou tohoto dokumentu, který rad-
nici pomůže plánovat, na co bychom 
se měli při rozvoji města zaměřit, už 
probíhají od konce roku. Další jsou 
naplánována na tento měsíc.

V úterý 8. prosince se v tělo-
cvičně 2. základní školy sešlo na 
45 zástupců více než 30 místních 
spolků i dalších neziskových a pří-
spěvkových organizací, aby spo-
lečně se zástupci města diskutovali 
o budoucnosti Mnichova Hradiště.  
Diskuse byla rozdělena na tři části: 
účastníci diskutovali o vztahu města 
a místních spolků, příležitostech pro 
rozvoj města i rizikách budoucího 
vývoje.

Diskuze byla velmi živá a pří-
nosná. Důraz byl kladen zejména 
na samotné názory a podněty od 
přítomných, nikoliv na prezentaci 
postojů města. A o čem zástupci 
místních spolků hovořili nejčastěji?

Často byl zmiňován málo využi-
tý potenciál cestovního ruchu samot-
ného města, zejména zámku, okolí 
řeky a nedostatečného zázemí pro 
turisty, i jeho okolí (aby město bylo 
skutečnou branou do Českého ráje). 

Velkým tématem byl i komunitní 
a spolkový život ve městě. Z diskuze 
vyplynulo, že město trpí nedostat-
kem míst pro setkávání. Jedná se 
jak o veřejná prostranství pod ote-
vřeným nebem, tak i reprezentativní 
vnitřní prostory. Není přitom nutné 
budovat nová místa, důležitější je 
opravit a oživit ty stávající. Spolkový 
a komunitní život pomáhá vytvářet 
pozitivní vztah obyvatel k místu, kde 
žijí. Činnost místních spolků a jejich 

vztah k městu také účastníci hodnotí 
relativně pozitivně, i když upozor-
ňují na možná zlepšení, například  
v otázce vzájemné informovanosti či 
spolupráce místo soupeření. 

Dále byla diskutována bez-
pečnost ve městě, a to zejména  
s ohledem na drogovou proble-
matiku či výskyt různých partiček 
(problematická mládež, bezdomovci 
atd.) a smysluplné trávení volného 
času jako možnost prevence. Kromě 
toho jmenovali zástupci místních 
spolků a příspěvkových organizací 
i celou řadu konkrétních preventiv-
ních opatření, například vybudování 
multifunkční sportovní haly nebo 
zvýšení kapacit v mateřských škol-
kách.

Na diskuzi se zástupci místních 
spolků navázala 15. prosince v sále 
Klubu diskuze se zástupci mladé ge-
nerace. V tomto případě byl zvolen 
jiný formát setkání, při kterém si dis-
kutující nejprve vyzkoušeli práci za-
stupitelstva a vybírali priority dalšího 
rozvoje a poté hledali možná řešení. 

Diskutovat přišlo 28 mladých 
lidí, jejichž věkové složení bylo 

značně pestré – byli ve věku od 14 
do 20 let a navíc z různých škol (ze 
zdejších základních škol, gymnázia, 
okolních středních škol, SOU Hubá-
lov a také přišel jeden již pracující). 
V průběhu večera překvapili svým 
zápalem a chutí řešit problémy měs-
ta i zodpovědností, kterou při řešení 
priorit projevovali. 

Největší zájem měli náctiletí  
o podmínky pro mládež a jako kon-
krétní řešení navrhovali například 
možnost vybudování prostoru, kde 
by se mohli potkávat a trávit volný 
čas po skončení výuky či během ví-
kendů, bez toho, aniž by museli být 
někde organizováni. Zároveň hovo-
řili o přání vybudovat ve městě tzv. 
workoutové hřiště (posilovací prvky 
v přírodě). Záměr padl na úrodnou 
půdu, neboť město již o podobném 
projektu uvažuje také.  

Dále diskutovali možná zlepšení 
bezpečnosti. Navrhovali třeba úpra-
vy lesoparku, který podle nich není 
bezpečný, či zkvalitnění práce měst-
ské policie. V rámci zlepšení ces-
tovního ruchu upozorňovali na větší 
využití zámku i jeho okolí a zaměřili 

se i na zlepšení infrastruktury pro 
turisty (parkování, veřejná doprava). 
Byť omezeně, zabývali se i tématem 
přírody, čistoty a životního prostředí, 
kde cítí potřebu zlepšit systém třídě-
ní odpadu.

„Musím přiznat, že jsem byl 
na začátku setkání velmi unave-
ný, ale nápady a komentáře bě-
hem workshopu mi vrátily krev do 
žil. Máte skvělé postřehy i návrhy 
změn. Až budeme na jaře připra-
vovat projekt pro lesopark a pláž  
u Jizery, ozveme se na vaše emaily,“ 
vzkázal účastníkům starosta Ondřej 
Lochman.

Podrobně se s výstupy z obou 
dvou akcí můžete seznámit na 
webu města. Setkání se zástupci 
spolků i mladé generace ale nejsou 
jedinými způsoby, jak se obyvatelé 
města mohou zapojit do diskuse  
o budoucnosti městě. Kromě další-
ho podobného setkání se seniory, 
které proběhlo 17. prosince, bude-
me získávat 16. ledna na karnevale 
na 2. základní škole názory rodičů  
a na 26. ledna připravujeme setká-
ní s místními podnikateli – řeč bude 
mimo jiné i o budoucím rozvoji měs-
ta. V lednu bude rovněž do každé 
domácnosti doručen obsáhlý dotaz-
ník a v úterý 23. února proběhne ve-
řejné setkání, na které budou moci 
přijít všichni, kdo mají chuť zapojit se 
do hledání priorit pro dalších deset 
let. 

Více informací o připravovaném 
strategickém plánu města Mnichovo 
Hradiště se dozvíte na www.mhra-
diste.cz/budoucnost.    

Martina Kulíková,
projektová manažerka města

Účastníci setkání se zástupci spolků pracovali ve skupinách.

Senioři  v domě s pečovatelskou službou slavili Vánoce
Dne 11. prosince se téměř všichni 
obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou sešli na již tradičním vánoč-
ním setkání. 

O krásnou předvánoční atmo-
sféru se postaraly děti z Mateřské 
školy Jaselská, které předvedly pás-
mo písní s vánoční tématikou. Pro 
přítomné připravili vánoční pohoš-
tění učni Obchodní akademie, Ho-
telové školy a Střední odborné školy 
Turnov pod vedením Radky Nováko-
vé. Všichni přítomní byli obdarováni 
malým dárečkem. 

Jako bonus letošního setkání 
bylo pro přítomné zajištěno čištění 

dioptrických brýlí  a jejich základní 
údržba. Tuto službu zajistili učni téže 
školy pod vedením Miroslava Menc-
la.  Tato novinka se setkala mezi se-
niory s velkým úspěchem.

Krásné prožití adventu přišli po-
přát všem přítomným starosta města 

Ondřej Lochman, místostarosta Jiří 
Bína a náčelník městské policie 
Petr Kožený. Poslední jmenovaný 
využil setkání seniorů k představení 
činnosti městské policie a sdělení 
základních preventivních informací 
o bezpečném pohybu seniorů na ko-
munikacích se sníženou viditelností. 
Krátkou besedu zakončil tím, že 
přítomné obdaroval bezpečnostním 
prvkem – reflexní páskou. Přítomní 
senioři diskutovali s představiteli 
města o problémech, které je trá-
pí, jako například kvalita chodníků 
ve městě, plánovaná úprava pláže  
u řeky Jizery apod. 

Na závěr setkání se přišla se 
všemi přítomnými rozloučit býva-
lá vedoucí odboru sociálních věcí  
a zdravotnictví Jitka Altmanová. Za 
její empatický přístup ke všem klien-
tům domu s pečovatelskou službou 
a dlouholetou práci na odboru ji 
poděkovala paní Martina Koliášová, 
která je nyní pověřená vedením od-
boru sociálních věcí a zdravotnictví. 
Všichni přítomní se s paní Altmano-
vou srdečně rozloučili a odměnili ji 
potleskem.

Martina Koliášová, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví



Na stezce Klubu dětí a mládeže Od sv. Martina ke 
Třem králům jste se mohli seznámit s postavami 
typickými pro advent a známmými z lidového 
vyprávění. Foto: Jiří Senohrábek
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Ornitolog a umělecký kovář Pavel Kverek z Kněžmosta pokřtil na Vánočním jarmarku svou knihu pro děti Slavík z dubového lesa, jejíž děj se odehrává také v Mnichově Hradišti. Kmotry knihy se stal ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek a Jiří Formánek. Knihu pokřtili vodou z Jizery. Foto: Redakce

Na první adventní neděli zazpívali žáci druhého stupně ZŠ Sokolovská při rozsvícení vánoční
ho stromku na 

náměstí v Mnichově Hradišti. Dále podbarvili slavnostní vánoční atmosféru u příležitosti vánočního jarmarku 

v naší škole i na jarmarku pořádaného městem. Udělali radost místním seniorům v Klubu Mnichova Hradiště 

i našim blízkým sousedům v nedalekých Hoškovicích. Autor: Jana Kýčková, ZŠ Sokolovská

Vánoční koncert Dashy všechny přítomné jedno-
značně nadchnul. Foto: Jiří Senohrábek

Letošní jarmareční novinka. Během dne třikrát zazněly známé skladby hrané na 
mohutné pojízdné zvonohře. Foto: Jiří SenohrábekCo by to bylo za Vánoce bez koncertu Zvonků v kostele sv. 

Jakuba? Foto: Ondřej Lochman

Na mikulášské nadílce se letos podílel
 Klub dětí a mládeže, sbor dobrovolných hasičů,

 

DS Tyl a město. Zájem byl obrovský stejně jako strach 
v některých očích. Foto: SDH MH

V   M N I C H O V Ě   H R A D I Š T I
ADVENT

Děti z Mateřské školy Jaselská potěšily seniory v Domě s pečovatelskou službou. Besídky se zúčastnili i zástupci vedení 

města, kteří si s obyvateli domu povídali o tom, co je ve městě trápí. Foto: Martina Koliášová

Světlonoši na čele průvodu směřujícího  z náměstí k zámku po rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Foto: Jiří Senohrábek

V pátek 11. prosince v podvečer se návštěvníci muzea přenesli do doby, kdy klid a pořádek ve vesnicích i městech hlídal ponocný. Společně s ním se vydali na obchůzku. A co zajímavého viděli? Například vědmu, která předpovídá události budoucí roku. Potkali Barboru, Lucie, Ambrože i tajemného Žbera. Zažili návštěvu Mikuláše, čerta a anděla v domácnosti s kupou dětí a nahlédli do chalupy, kde dívkám únavné předení zpestřil strýček vyprávěním strašidelného příběhu. Od ponocného se dozvěděli spoustu zajímavostí o tajemném adventním období, poznali i téměř zapomenuté zvyky našeho kraje. Ti starší zavzpomínali na dětství, kdy i k nim domů chodily Barbory a Mikulášové, ti malí zažili možná i trochu strachu při setkání s tajemnými bytostmi, ale všichni se dobře bavili. Už teď se těšíme na jaro na další muzejní noc. Autor: Jana Dumková a Václav Holas



H I S T O R I E

Sto let od narození předního českého mykologa 
a znalce přírody Českého ráje Josefa Herinka
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Dne 20. srpna roku 1999 se uza-
vřel ve věku nedožitých 84 let 
plodný život předního českého 
mykologa, znalce přírody regionu 
Českého ráje a lékaře, MUDr. Jo-
sefa Herinka (26. prosince 1915 – 
20. srpna 1999). Vzhledem k tomu, 
že v letech 1951 až 1999, tedy ce-
lých 48 let, žil v Mnichově Hradiš-
ti, dovolíme si krátce připomenout 
jeho životní dráhu.

Život Josefa Herinka byl mimo 
jeho rodinu věnován povolání, pře-
devším medicíně a jeho velké zá-
libě – mykologii, vědě o houbách.  
V obou těchto profesích nadprůměr-
ně vynikl. 

V letech 1990 až 1999 se opa-
kovaně zamýšlel nad svou celoži-
votní kariérou a zanechal nám na 
ni svůj originální písemný náhled  
v podobě pamětí. Tyto originální 
úryvky jsou zveřejněny v regionál-
ním časopise „Od Ještěda k Tros-
kám“ ve 3. a 4. čísle ročníku 2015.

Josef Herink se narodil ve vá-
nočních dnech roku 1915 v Praze 
v rodině stavitele. Po ukončení re-
álného gymnázia v Truhlářské ulici  
v Praze se na základě výborného 
prospěchu a též z existenčních dů-
vodů rozhodl na radu svého velké-
ho učitele dr. Alberta Piláta (1903 
– 1974), významného mykologa 
na pracovišti Národního muzea, ke 
studiu lékařství. Jeho vysokoškolské 
studium medicíny bylo však přeru-
šeno těsně před absolutoriem ná-
silným uzavřením českých vysokých 
škol v době okupace českých zemí 
německými nacisty. 

V těžké osobní situaci jako ne-
dostudovaný vysokoškolák – kan-
didát medicíny a při stálém nebez-
pečí totálního nasazení na území 
Velkoněmecké říše vystřídal několik 
provizorních zaměstnání. Později 
na doporučení zmíněného Alberta 
Piláta nastoupil jako odborný úřední 
znalec konzumních hub ve Svazu 
zahradnicko-vinařském se sídlem 
na Národní třídě v Praze. Později 
zde zaujal místo vedoucího oddělení 
a při své práci se zde seznámil se 
svou budoucí manželkou, Miladou 
Vobořilovou, dcerou středoškolské-

ho profesora gymnázia v Turnově. 
Hned po válce dokončil svá studia 
lékařství v nejbližším možném ter-
mínu.

V roce 1946 nastoupil MUDr. 
Herink jako lékař internista do ne-
mocnice v Turnově. Do tohoto města 
se také po založení rodiny a po roční 
praxi na Prusíkově interní klinice na 
Karlově náměstí v Praze, kde získal 
atestaci pro interní lékařství, přistě-
hoval.

Lékař Josef Herink

Od roku 1950 působil MUDr. 
Herink jako lékař v Mnichově Hradi-
šti ve funkci vedoucího lékaře okres-
ní polikliniky (do konce roku 1951)  
a jako specialista – odborný lékař 
chorob vnitřních. V letech 1965 – 
1966 zakládal a později řídil až do 
roku 1981 oddělení klinické bioche-
mie v okresní nemocnici v Mladé 
Boleslavi. 

Spolu s MUDr. Kubičkou se 
zasloužil v sedmdesátých letech  
20. století o zavedení a používání 
nové metody při léčení otrav smrtel-
ně jedovatou muchomůrkou zelenou 
(Amanita phalloides) a při školení  
a organizaci regionálních lékařských 
pracovišť v oboru prevence a léčby 
otravy houbami. Za tuto činnost ob-
držel i dobové státní vyznamenání 
„Za vynikající práci“. 

Lékařské poznatky spojil úspěš-
ně s mykologickými znalostmi v ob-
lasti klinické toxikologie, speciálně 
pak při léčení otrav houbami (mo-
nografie „Otravy houbami“ z roku 
1958). Byl spoluautorem knihy Riedl 
O., Vondráček V. a kol.: „Klinická to-
xikologie“ (první vydání bylo v roce 
1954, poslední, páté, vyšlo v roce 
1980), kde měl kapitolu o otravách 
houbami. Dále se podílel na kapitole 
pojednávající o otravách houbami  
v knize „Lékařské repetitorium“ – 
heslo houby, (první vydání v roce 
1967, druhé v roce 1982). Na mal-
bách hub se ve většině uvedených 
prací podílel v dlouholeté spolupráci 
jeho bratr Jan Herink, akademický 
malíř žijící v Praze (18. března 1918 –  
22. července 2012).

Jako lékař byl MUDr. Herink 

vážen pro svůj profesionální od-
borný a zároveň psychologický, 
respektive lidský a komunikativní 
přístup ke všem pacientům bez roz-
dílu. Rodina, jeho kolegové a přátelé  
a známí si budou vždy připomínat 
jeho obdivuhodné odborné znalosti, 
všeobecný kulturní rozhled, invenci, 
kolegialitu, pracovitost, systematič-
nost, vitalitu a pevné charakterové 
vlastnosti.

Nadšený mykolog

Mimo práce lékaře se věnoval 
MUDr. Josef Herink své celoživotní 
lásce – mykologii. Svůj blízký vztah 
k přírodě, k přírodninám a zejména 
ke světu hub rozvíjel již ve školních 
letech. Již jako student gymnázia  
v Truhlářské ulici v Praze publikoval 
o houbách drobná sdělení a tema-
tické články v předních českých 
přírodovědeckých časopisech, spo-
lupracoval jako nadějný dopisovatel 
s mykologickým pracovištěm bota-
nického oddělení Národního muzea 
v Praze a své znalosti přírody si 
osvojoval a rozšiřoval také při pra-
videlných prázdninových pobytech 
v jihočeských Vodňanech u svých 
prarodičů. Jihočeskou přírodu si 
zamiloval a často se sem, například 
do pralesa Boubín, v dalším životě 
vracel.

V další etapě jeho života mu 
po přestěhování učarovalo měs-
to Turnov a jeho okolí – Český ráj.  

A to svým osobitým charakterem 
pozoruhodné vyváženosti přírodní-
ho a kulturního prostředí. Ve svých 
volných chvílích MUDr. Herink na-
cházel a opakovaně prozkoumával 
četné lokality mykoflóry Českého 
ráje. Po přestěhování do nedalekého 
Mnichova Hradiště v roce 1951 roz-
šířil svůj zájmový region postupně  
i na Sobotecko, Mnichovohradišťsko, 
Českodubsko a Mladoboleslavsko.

 Své časté návštěvy v těchto 
mykologických lokalitách dokumen-
toval inventarizačními a fotografický-
mi záznamy, následně zpracováním 
položek sběrů do odborného myko-
logického herbáře. Také se věnoval 
rozvoji a organizaci české vědecké 
mykologie. V ní se vypracoval na 
předního českého a možno říci i ev-
ropského odborníka.

O houbách přednášel odbor-
nému publiku a vynikal i jako po-
pularizátor houbařství a houbařské 
gastronomie. Zajímavý svět hub 
přiblížil i neodborníkům v četných 
přednáškách, besedách, exkurzích 
a v houbařských poradnách. Po celý 
svůj život soustavně spolupracoval 
velmi úzce s mykologickým odděle-
ním Národního muzea v Praze. 

Stal se rovněž spoluzakladate-
lem Československé (nyní České) 
vědecké společnosti pro mykologii 
a byl dlouholetým členem redakční 
rady časopisu „Česká mykologie“ 
(nyní Czech Mycology), který v roce 
1948 spoluzakládal. Vedle toho určil 

a sám popsal nebo se spolupodílel 
na popisu nových druhů hub a také 
navrhoval názvy nových druhů. 

Význam vědecké činnosti MUDr. 
Herinka v mykologii byl oceněn i tak, 
že bylo po něm pojmenováno více 
druhů nově popsaných hub. Jeho 
jméno tak bylo tímto způsobem na-
vždy zvěčněno v mezinárodní my-
kologické vědě. Desítkám studentů  
a badatelů poskytoval své údaje, 
zkušenosti, odborné rady a připo-
mínky pro diplomové a rigorózní 
práce. Byl členem řady odborných 
spolků, sdružení a dalších vědec-
kých společností. Vědecky a popula-
rizačně pracoval v oblasti mykologie 
do posledních chvil svého života. 

V Mnichově Hradišti a v přileh-
lém regionu byl vyhledávaným od-
borníkem na určování houbařských 
sběrů, poradcem na zpracování jed-
lých hub a znalcem houbařských re-
ceptů pro všechny zájemce, kteří na 
něho dodnes s vděčností vzpomínají 
a dávají k dobru příhody, které s ním 
prožili.

Jedinečný odkaz

Josef Herink se zapsal nejen 
do dějin české a československé 
vědecké i popularizující mykologie, 
ale zařadil se i mezi významné od-
borníky na přírodu v regionu Čes-
kého ráje. Vytvořil na svou dobu  
a pro středoevropský region unikátní 
mykologický herbář, odborný archiv, 
fotodokumentaci a rozsáhlou speci-
alizovanou mykologickou knihovnu, 
které nemají v soukromé badatelské 
oblasti téměř obdoby svou reprezen-
tativností, systematičností a téměř 
šedesátiletým průběžným časovým 
horizontem.

Jeho herbář dokumentující 
mimo jiné pozoruhodnou mykoflóru 
regionu Českého ráje včetně při-
lehlých oblastí Mnichovohradišťska  
a Mladoboleslavska a dalších regio-
nů, obsahoval téměř 40 000 myko-
logických položek. Po své smrti jej 
autor odkázal Národnímu muzeu,  
s nímž byl pracovně spojen od roku 
1933. Vliv MUDr. Josefa Herinka na 
vývoj české mykologie i na mnohé 
mykology byl dlouhodobý a velmi 

pozitivní, neboť ovlivnil svým stylem 
práce několik generací mykologů, 
kteří od něho získávali znalost mno-
ha druhů hub.

MUDr. Herink byl aktivní i ve 
veřejném a společenském životě 
města a regionu. Významnou kapi-
tolou jeho činnosti byla působnost  
v oblasti ochrany přírody a životního 
prostředí Českého ráje. Působil zde 
jako dlouholetý konzervátor státní 
ochrany přírody a spolupodílel se 
svými expertními posudky na legis-
lativním procesu, který vedl v roce 
1955 k vymezení hranic a k vyhlá-
šení první chráněné krajinné oblasti 
(CHKO) v tehdejším Českosloven-
sku, CHKO Český ráj. Se Správou 
CHKO Český ráj v Turnově a později 
též v Mnichově Hradišti spolupra-
coval stejně jako s jejich tehdejšími 
nadřízenými orgány státní ochrany 
přírody, Středisky státní památkové 
péče a ochrany přírody Východo-
českého a Středočeského kraje.  
V Mladé Boleslavi působil v odborné 
komisi pro ochranu přírody a životní-
ho prostředí při tehdejším Okresním 
národním výboru. 

Sám jednou prohlásil, že snad 
za celý život nezasadil ani jeden 
strom, ale tisíce jich pomáhal za-
chránit před skácením.

MUDr. Herink se ve svém vzác-
ném volném čase věnoval mimo své 
rodiny dalším četným zájmům – lite-
ratuře faktu, hudbě a divadlu, studiu 
cizích jazyků či fotografování. Byl 
členem pěveckého spolku, vypraco-
val se na znalce jazzu a Osvoboze-
ného divadla v Praze. Všechny tyto 
své aktivity mohl stíhat, vykonávat 
a rozvíjet jen s aktivní podporou 
své rodiny, především své manžel-
ky Milady Herinkové. Oba manželé 
vychovali spolu tři děti, dva syny  
a dceru, všem umožnili vysokoškol-
ská studia.

Domníváme se, že MUDr. Josef 
Herink se zařadil svou činností, pra-
cí a svým životem mezi významné 
osobnosti, které se zapsaly do dějin 
našeho města a obou regionů Mni-
chovo Hradiště a Mladá Boleslav ve 
20. století.

                                                                       
Jan Herink a Josef Herink

MUDr. Josef Herink, primář Oddělení klinické biochemie Okresního ústavu 
národního zdraví Mladá Boleslav. Rok 1978.

Mykolog Josef Herink zkoumá nalezenou houbu. Asi 1962. Josef Herink v ordinaci se svými sestrami. Září 1959. Poslední návštěva lesa 3. srpna 1998 u obce Lísky.
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Kam vyrazit  
v lednu?

Klub dětí a mládeže
Dopolední kluby pro rodiče s dětmi ve věku od dvou let
Sluníčko: každé úterý od 9 do 11 hodin, Korálek: každý čtvrtek od 9 do 11 hodin
Keramická dílna pro veřejnost: modelování z hlíny podle fantazie nebo s lektorem
12/01 – 17:00–19:00, Klub dětí a mládeže
Kurz šití: dopolední kurz vhodný pro začátečníky i pokročilé, materiál s sebou
16/01 – 9:00–13:00
Tvořivá dílna – Sladké tvoření: zdobení sušenek a cupcaků fondánem
19/01 – 17:00–19:00, Klub dětí a mládeže
Diskotéka: páteční diskotéka, aktuální hudební hity, hry a spousta zábavy
22/01 – 18:00–21:30, Klub dětí a mládeže

Kino
Hotel Transylvánie 2 (2D) – 03/01, 15:00
Králové hor (2D) – 06/01, 19:00
Berani (2D) – 07/01, 19:00
Marťan (3D) – 08/01, 20:00
Star Wars: Síla se probouzí (2D) – 09/01, 17:00
Padesátka (2D) – 09/01, 20:00
Malý princ (2D) – 10/01, 15:00
Aldabra: Byl jednou jeden ostrov (3D) – 13/01, 10:00
Most špionů (2D) – 13/01, 19:00
Zbrusu nový zákon (2D) – 14/01, 19:00
V srdci moře (3D) – 15/01, 20:00
Creed (2D) – 16/01, 17:30
Revenant: Zmrtvýchvstání (2D) – 16/01, 20:00
Hodný dinosaurus (2D) – 17/01, 15:00
Padesátka (2D) – 20/01, 19:00
Zkáza krásou (2D) – 21/01, 19:00
Lída Baarová (2D) – 22/01, 20:00
Lída Baarová (2D) – 23/01, 17:30
Osm hrozných (2D) – 23/01, 20:00
Hotel Transylvánie 2 (3D) – 24/01, 15:00
Vánoční kameňák (2D) – 27/01, 19:00
Star Wars: Síla se probouzí (3D) – 28/01, 19:00
Sedm statečných (2D) – 29/01, 20:00
Králové hor (2D) – 30/01, 17:30
Lída Baarová (2D) – 30/01, 20:00
Ledová sezóna (2D) – 31/01, 15:00

Muzeum města Mnichovo Hradi-
šti chystá na září a říjen letošní-
ho roku výstavu obrazů zdejších 
rodáků Jaroslava Korčáka a Ja-
roslava Procházky. Protože Ja-
roslav Korčák už řadu let nežije  
a z jeho tvorby neexistuje ucelená 
sbírka, obracíme se na veřejnost 
s žádostí o pomoc. Prosíme ma-
jitele Korčákových obrazů o je-
jich zapůjčení na výstavu. Jedná 
se o dobu cca 2 měsíců, obrazy 
budou umístěny pouze v našich 
výstavních prostorách. S každým 
půjčitelem bude sepsána smlouva 
o výpůjčce, zveřejnění či nezve-
řejnění jména vlastníka obrazu 
bude záviset na vlastníkově přání. 
Uvítáme především obrazy s moti-
vy Českého ráje, ale samozřejmě 
i jiné náměty. V souvislosti s vý-
stavou bychom také rádi vytvořili 
evidenci Korčákovy tvorby. Pokud 
tedy vlastníte obraz, jehož auto-
rem je Jaroslav Korčák, ozvěte 
se prosím pracovníkům muzea 
na telefon 326 771 001 nebo na 
e-mailovou adresu: muzeum@
mnhradiste.cz. (jad)

Výzva muzea

Městské divadlo
Příběh jednoho hradu: Autorská divadelní komedie mladistvě uvažujícího nestora čes-
kého divadla Ivana Vyskočila o tom, co se strhne, když se hradní pán rozhodne vyměnit 
partnerku. V hlavních rolích Lukáš Langmajer (Bobule, Babovřesky), Veronika Nová – 
Arichteva (První republika) a Anna Kulovaná (Dobrá čtvrť).
14/01 – 19:30
Afrika: obvyklý seminář a následná lekce humoru v podobě divadla z pera génia české 
literatury Járy Cimrmana. Předposlední hra Žižkovského divadla Járy Cimrmana v podá-
ní Ansámblu Mikoláše Dačického z Heslova
20/01 – 19:00
Klavírní recitál Marka Kozáka: koncert mladého vítěze mezinárodní soutěže F. Chopi-
na v Mariánských Lázních, který, podobně jako před ním Mozart, udivoval hrou na klavír 
už ve čtyřech letech. Uvádí Kruh přátel hudby
28/01 – 19:00
O strašně líném Honzovi: moderní divadelní výlet do pohádky pro nejmenší podle ná-
mětu Josefa Lady. Uvádí Divadlo Andromeda Praha
06/02 – 15:00

Chcete ve zpravodaji inzerovat?
Městský zpravodaj je otevřený 
nejen čtenářským příspěvkům, ale 
také firmám a podnikatelům. Máte 
zájem na těchto stránkách inzero-
vat, a oslovit tak nové zákazníky? 

Všeobecné podmínky pro za-
dávání inzerce i konkrétní ceník 
naleznete na webových stránkách 
města, případně můžete kontak-

tovat Ing. Danu Stránskou (dana.
stranska@mnhradiste.cz). 

Věříme, že oficiální městský 
zpravodaj bude pro případné in-
zerenty zajímavou možností, jak 
seznámit potenciální zákazníky s 
nabídkou vašich služeb. Jen vězte, 
že reklamní materiály mohou po-
krýt maximálně dvě strany vydání.

Příznivce regionální historie jistě 
potěší trojice historiografických 
knih, které v prosinci spatřily 
světlo světa. Muzeum Mladobole-
slavska vydalo další, již čtvrtý díl 
obnoveného vlastivědného sbor-
níku Boleslavica, který mimo jiné 
přináší například medailony tří 
mnichovohradišťských osobností 
nebo článek o plavení dřeva po Ji-
zeře. Turnovské Muzeum České-
ho ráje v téže době vydalo knihu 
Život na provázku o loutkářství na 
Liberecku a v Českém ráji, kde je 
opět zmíněno také Mnichovo Hra-
diště, a jedinečné Zápisky sedlá-
ka Josefa Dlaska. (red)

Nové publikace

STAR WARS 

MALÝ PRINC

LÍDA BAAROVÁ

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
aVedoucí odboru investic a ko-
munálního hospodářství Městské-
ho úřadu Mnichovo Hradiště
Doba trvání prac. poměru: doba 
neurčitá
Plat: platové zařazení dle dosaže-
ného vzdělání a délky praxe, dle 
NV č. 564/2006 Sb., (předpokládaný 
plat od 25 000 Kč měsíčně), cílo-
vé odměny, benefity dle kolektivní 
smlouvy, služební telefon
Místo výkonu práce: Mn. Hradiště
Uzávěrka přihlášek: pondělí 11. 
ledna 2016, 10 hodin

aReferent odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví Městského 
úřadu Mnichovo Hradiště
Doba trvání prac. poměru: doba 
určitá – zástup dlouhodobé pracovní 
nepřítomnosti z důvodu nemoci

Plat: 10. platová třída
Místo výkonu práce: Mn. Hradiště
Uzávěrka přihlášek: pátek 15. led-
na 2016, 10 hodin

aReferent odboru investic a ko-
munálního hospodářství (inves-
tice)
Doba trvání prac. poměru: doba 
neurčitá
Plat: 9. nebo 10. platová třída (dle 
délky praxe a vzdělání)
Místo výkonu práce: Mn. Hradiště
Uzávěrka přihlášek: pátek 22. led-
na 2016, 10 hodin

aReferent odboru investic a ko-
munálního hospodářství
Doba trvání prac. poměru: doba 
neurčitá

Plat: 9. nebo 10. platová třída (dle 
délky praxe a vzdělání)
Místo výkonu práce: Mn. Hradiště
Uzávěrka přihlášek: pátek 22. led-
na 2016, 10 hodin

aStrážník Městské policie
Doba trvání prac. poměru: doba 
neurčitá, zkušební doba 3 měsíce
Plat: 5. platová třída (do úspěšného 
složení zkoušky), poté 7. třída
Místo výkonu práce: Mn. Hradiště 
včetně jeho místních částí
Uzávěrka přihlášek: pátek 15. led-
na 2016, 10 hodin

Podrobnosti, požadavky a kon-
krétní způsoby jak se zapojit do 
výběrových řízení naleznete na 
webu města www.mnhradiste.cz v 
sekci Volná pracovní místa.


