
Na letošním plese města budou poprvé 
oceněny osobnosti Mnichova Hradiště!

OSLAVENEC
Josef Brož ze Lhotic v led-
nu oslavil 95. narozeniny. 
Při této příležitosti vypráví 
o své učitelské i básnické 
dráze.
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NÁMĚSTÍ
Jakub Chuchlík, architekt 
města, vysvětluje, proč 
město vyhlásilo soutěž o 
návrh nové koncepce ná-
městí a co si od ní slibuje. 
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Únorem vstupuje rok do společensky výživného období plesů a maso-
pustních průvodů. 

Na ples můžete vyrazit jak do nejbližšího okolí, tak (a to doporučuje-
me především) i přímo v Mnichově Hradišti. Nabídka je skutečně pestrá: 
čeká nás ples hasičů, fotbalový ples, maturitní ples gymnázia i reprezen-
tační ples města, který plesovou sezónu v našem městě 4. března uzavře. 

V místní části Veselá na Vás naopak čeká Masopustní průvod, který 
se dá do pohybu 13. února ve 13:13 hodin. Nejen tato nedávno obnovená 
tradice připomene, že místní části jsou nedílnou součástí hradišťského 
katastru – kromě pozvánky na masopust v tomto čísle Kamelotu přiná-
šíme také rozhovor se lhotickým rodákem a básníkem Josefem Brožem 
nebo historickou připomínku půdního sesuvu v Dnebohu. 

Co se týče dalších únorových kulturních akcí, musím si dovolit vy-
píchnout ještě jednu výjimečnou a zcela neotřelou. Bude jí koncert špa-
nělských dudáků, hostů veselského masopustu, v sále Klubu. Ve zpravo-
daji se dočtete víc.

A nesmím zapomenout zmínit ani možnost vyjadřovat se ke strate-
gickému plánu města a pozvat Vás na velké veřejné setkání nad tímto 
tématem, které proběhne 23. února.  

Ondřej Lochman, starosta města

ÚNOR VE ZNAMENÍ
PLESU A MASOPUSTU

   ÚNOR 2016

O MUŽSKÉM
Archeolog Filip Krásný 
představuje první díl seriá-
lu o historii vrchu Mužský. 
Tentokrát zkoumá jeho ge-
ologický původ.
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Svůj v pořadí devátý Reprezentač-
ní ples chystá město ve spolupráci  
s Klubem Mnichovo Hradiště na 
pátek 4. března. Začátek je napláno-
ván na 20 hodin. 

Dějištěm se opět stane pů-
vabný sál ZŠ Studentská, který 
mnozí Hradišťané, ač vznikl již 
před takřka sedmdesáti lety, ob-
jevili při loňském ročníku plesu, 
nebo dokonce teprve na podzim 
při studentských kurzech tance. Sál  
v porovnání s loňskem ještě zkrás-
něl, když byl teprve těsně po Novém 
roce vybaven díky investici města 
zbrusu novými stoly a židlemi.

Obě spolupracující instituce, 
radnice a Klub, se snaží, aby byl 
městský ples hoden svého pří-
vlastku „reprezentační“. Po dohodě  
s místní floristkou Veronikou Zlatuš-

o další rozvoj Mnichova Hradiště. 
Nebude se však jednat o tradič-

ní setkání s veřejností, kde zástupci 
radnice či přizvaní odborníci dlouze 
prezentují své záměry a poté je jen 
krátký čas na dotazy či připomínky 
z publika. Tentokrát budou disku-
tovat sami občané. U jednotlivých 
diskusních stolů budou mít možnost 
sami definovat, co má ve městě do 
budoucna zůstat zachováno, co je 

třeba upravit či změnit. Budou se 
moci zaměřit jak na aktuální problé-
my Mnichova Hradiště, tak i na bu-
doucnost města do roku 2026. 

Rovněž se nebude začínat opět 
od začátku. V úvodu setkání budou 
představeny výsledky názorového 
průzkumu a dalších analýz, které 
byly ve městě dosud realizovány  
v rámci přípravy strategického plánu 
města.    ...2 
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STAROSTU OHROŽOVALI LIDOŽROUTI

Když starosta Ondřej Lochman ve středu 20. ledna v rámci kulturní mise na pouhé dvě hodiny navštívil Afriku 
a každého z domorodých obyvatel v dobré víře obdaroval tabulkou hořké čokolády s motivem mnichovohradišť-
ského zámku na obalu, se zlou se potázal. Vzhledem k tomu, že obyvatelstvo původních kmenů, na které vrcholný 
představitel osmitisícového středočeského města narazil, je masožravé, ba co víc, dokonce lidožravé, brali lidojedi 
takové pohoštění z rostlinných tuků a cukrů jako urážku. Starostovi tak na krku přistála bleskem ostrá čepel 
mačety, která z něj měla nasekat potravu. Nebezpečná situace se naštěstí stala jen na divadle, po skončení cimr-
manovského představení Afrika v podání libereckého Ansámblu Mikoláše Dačického. Autor: Jiří Senohrábek     ...4

Příprava strategického plánu se posouvá 
do další fáze. Blíží se diskuzní fórum
Mnozí z vás už jistě přispěli svým 
názorem, a zapojili se tak do příprav 
strategického plánu, dokumentu, 
jenž bude klíčový pro rozvoj města 
v nadcházejících letech a bude pro 
vedení města vodítkem, kudy se 
ubírat a kam zamířit svou pozornost. 
Na úterý 23. února je připraveno ve-
řejné setkání, které bude mít podobu 
otevřeného fóra. Věnovat pozornost 
by mu měli všichni, kteří se zajímají  

odnést si hned z plesu pěknou fo-
tovzpomínku. Pokud vše klapne dle 
předpokladů pořadatelů, změní se 
loňská univerzální fotostěna v tema-
tické pozadí s hradišťskými motivy 
a příznačným nápisem odkazujícím 
na akci, u jejíž příležitosti fotografie 
vzniknou. Rozhodně nemůže chy-
bět ani léta oblíbená a bohatstvím 
překypující soutěž o hodnotné ceny, 
které by měly své majitele najít stylo-
vě přesně o půlnoci.

V sále jsou pouhé dvě stovky 
míst, což ostatně zajišťuje dost mís-
ta na tanečním parketu. Nepropás-
něte svou příležitost. Vstupenky jsou 
již nyní v prodeji v Klubu uprostřed 
Masarykova náměstí.

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

kovou tak budou například plesové 
tabule při každém ročníku laděny 
do jiných barevných tónů. V jakém 
odstínu letos tradice odstartuje, je 
zatím překvapením. Kyticí navíc při-
vítá u dveří samotný starosta každou 
příchozí dámu. 

Program začne ukázkou klasic-
kých tanců v podání Terezy Řípové 
a Martina Šimka z TK Rytmus Bakov 
nad Jizerou, kteří již dva roky vedou 
mnichovohradišťské taneční kurzy. 
V dalších položkách se program 
trochu odváže, ale stále zůstane 
stylový. Diváci se dočkají Skokana 
v obleku a také tanečního retroná-
vratu do swingových časů poloviny 
20. století. Na necelou půlhodinku 
se také zlomí hranice mezi účinkují-
cími a publikem, když dojde na rych-
lokurz jednoho či dvou vybraných 

swingových tanců. 
Z rozverných rytmů se vrátí ples 

k seriózní tónině v okamžiku, kdy 
budou – historicky poprvé – uděleny 
Ceny města za dlouhodobý přínos 
obci a také za prospěšné počiny  
v posledním roce. O důstojný průběh 
nejen této chvíle se postará po boku 
starosty Ondřeje Lochmana, který 
bude ceny předávat, také profesio-
nální moderátor Luboš Dvořák, jinak 
programový ředitel Signál rádia.

Na programu se objeví také to, 
co zaujalo diváky již při předchozím 
ročníku. Noty tak bude na pódiu 
znovu obracet Taneční orchestr 
Domestic, s jehož hudebním stylem 
vládla loni všeobecná spokojenost.  
V předsálí se znovu objeví foto-
kombajn, tedy moderní technické 
zařízení, které umožní účastníkům 

°
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Obětí násilí mohou najít 
pomoc na bezplatné lince 
Na telefonní linku 116 006 se může 
obrátit každý, kdo se cítí být obětí 
trestného činu, a to bez ohledu na to, 
zda trestný čin byl, nebo nebyl ozná-
men. Volat mohou oběti různých 
forem násilí včetně násilí domácího. 
Pomoc na lince Bílého kruhu bezpe-
čí je určena i obětem nedbalostních 
trestných činů, například dopravních 
nehod. 

Linka poskytuje okamžitou 
pomoc, rady a informace ženám, 
mužům i dětem. Volat mohou lidé  
i při pouhém podezření, že jsou obě-
tí některé z forem domácího násilí, 
ať už fyzického, psychického, eko-
nomického či sociálního, stalkingu, 
nebezpečných výhružek a podob-
ného trestního jednání. Na linku 116 
006 mohou volat také pozůstalí po 
obětech úmyslných i nedbalostních 
trestných činů, kterým linka zpro-
středkuje rychlou a nadstandardní 

pomoc nebo nejblíže situované 
kvalitní služby. Rovněž poskytuje 
pomoc svědkům trestných činů, kteří 
byli událostí traumatizováni, potře-
bují psychickou podporu a informace 
o svých právech a ochraně. 

Provozovatel linky, Bílý kruh 
bezpečí, věnuje výraznou pozornost 
prevenci kriminality. Na linku mohou 
zavolat i lidé, kteří se odůvodně-
ně obávají, že se mohou stát obětí 
trestného činu a svou situaci potře-
bují konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby 
je realizován díky finanční podpoře 
Nadace Open Society Fund Praha a 
programu Dejme (že)nám šanci, kte-
rý je financován z Norských fondů.

Více informací naleznete na 
webových stránkách www.linka-po-
moci.cz.

Bílý kruh bezpečí

Architekt města: Tvořit koncepci náměstí, to 
je jako navrhovat obývák pro osm tisíc lidí
Na základě podnětů od občanů vy-
tvořil architekt města Jakub Chuch-
lík podrobné zadání architektonické 
soutěže o návrh nové koncepce 
Masarykova náměstí. Ta byla vyhlá-
šena krátce po Novém roce. Zhruba 
za dva měsíce bude jasné, jak bude 
městské centrum po revitalizaci vy-
padat. Návrhy lze do soutěže přihla-
šovat až do 2. března, dvoukolová 
soutěž skončí koncem dubna, kdy 
projekty postoupivší do druhého kola 
zhodnotí odborná porota.

Na atraktivitu soutěže, nejsle-
dovanější prvky náměstí i práci od-
borné poroty jsme se zeptali Jakuba 
Chuchlíka.

Proč město vůbec zvolilo jako 
způsob pro výběr zpracovatele 
návrhu architektonickou soutěž?

Do úpravy náměstí se pouští-
me, abychom ho zlepšili, a kritériem 
výběru zpracovatele proto musí být 
kvalita návrhu. Díky architektonic-
ké soutěži město dostane větší 
množství návrhů a prostřednictvím 
odborné poroty z nich vyberete ta 
nejlepší řešení. Zvolili jsme navíc typ 
dvoukolové soutěže, kdy má město 
možnost zpřesnit a doplnit své po-
žadavky. 

Do jaké míry se do zadání sou-
těže promítly postřehy obyvatel 
města?

Myslím, že do značné. Zadání je 
klíčový dokument, který má architek-
tům říci, co se má na náměstí ode-
hrávat. Proto jsme v září uspořádali 
anketu a v listopadu veřejnou deba-
tu, abychom získali co nejpřesnější 
představu, co lidé od náměstí očeká-
vají. To byl jeden z nejdůležitějších 
podkladů pro formulaci zadání. 

Mezi nejsledovanější prvky ná-
městí patřila během veřejné deba-
ty s občany autobusová zastávka 
a stromy. Jak s nimi mají podle 
zadání architekti pracovat?

Téma autobusové dopravy 

obecně je velmi náročnou částí 
návrhu. Zadání nastiňuje scénář 
vybudování hlavního terminálu  
u vlakového nádraží s vytvořením za-
stávek na náměstí tak, aby se uvolnil 
prostor pro jiné aktivity a zároveň ve-
řejná doprava i nadále prokrvovala 
náměstí každodenním životem, lidé 
to neměli daleko a obchody fungo-
valy. Prostor takzvaného podloubí 
bohužel není ve vlastnictví města. 
V zadání jsou na základě veřejné 
debaty popsána pozitiva i negativa 
tohoto místa a je zde i informace  
o jeho chystané zástavbě soukro-
mým investorem. V souvislosti s tím 
je tu i zmínka o potřebě jiného ven-
kovního zastřešení. Význam stromů 
pro prostor náměstí je zdůrazněn 
jak v textu zadání, tak i složením 
soutěžní poroty, kde usedne mimo 
jiných odborníků i renomovaný kra-
jinný architekt Vladimír Sitta. Stro-
my ovlivňují mikroklima prostoru,  
a tím i jeho obyvatelnost. Zároveň by 
však měly být v souladu s celkovým 
prostorovým uspořádáním a netvořit 
bariéry.

Je navrhování nové koncepce 
veřejného prostoru, jakým je ná-
městí, pro architekty atraktivní? 
Předpokládám, že jde o prestižní 
záležitost podepsat se pod podo-
bu samotného srdce města.

Myslím, že ano. Prostor náměs-
tí má velký vliv na fungování i obraz 

daného města. Je to jako navrhovat 
obývací pokoj pro osm tisíc lidí – vel-
ká zodpovědnost i výzva…

Zaujalo mě video určené případ-
ným zájemcům o soutěž, které po-
skytuje základní seznámení s ná-
městím. Je něco takového běžné? 
Alespoň podle mě spot výborně 
podobu náměstí ilustroval.

Úplně běžné to není, ale občas 
jsou zadání soutěží doplněna napří-
klad rozhovorem se zástupci vyhla-
šovatele. Kvůli zachování anonymity 
totiž v soutěži chybí přímá komuni-
kace zadavatele s architektem. My 
jsme se snažili, aby architekti získali 
rychlý vhled do tématu. Soutěží je 
v poslední době stále více, což je 
obecně pro naše prostředí dobře, 
ale zároveň si soutěže mezi sebou 
konkurují. Každý chce získat co 
nejvíce kvalitních návrhů, aby bylo 
z čeho vybírat. Tomu by mělo naše 
video pomoci.

V porotě v Mnichově Hradišti 
usedne celá řada odborníků. Zvy-
šuje taková skutečnost atraktivitu 
soutěže?

Je dobré si uvědomit, že v pří-
padě soutěže pracují týmy architek-
tů na svých návrzích několik týdnů 
zdarma a kvalitní porota zvyšuje 
důvěru v tuto riskantní investici. Po-
rotu jsme sestavovali tak, aby jed-
notliví odborníci pokrývali širší škálu 

pohledů – krajinný, architektonický  
i dopravní, mladší i starší, ženský  
i mužský…

Jak bude porota s návrhy po uzá-
věrce pracovat?

Úkolem poroty je komplexní po-
souzení návrhů a výběr těch nejlep-
ších. Sám jsem v několika porotách 
zasedal a byla to vždy velmi náročná 
práce plná pečlivého studia a bouř-
livých diskuzí, často od rána do 
pozdních nočních hodin. Ze všech 
jednání poroty se pořizuje protokol, 
ve kterém jsou zaznamenány hla-
sování, postoje jednotlivých porotců  
a celkové hodnocení návrhů.

Porota nakonec vybere vítězný 
návrh. Jak to bude následně prak-
ticky pokračovat? Je šance, že se 
projekt bude ještě podle požadav-
ků města ještě dotvářet, nebo už 
se začne rovnou připravovat jeho 
realizace.

Porota by měla vybrat první, 
druhé a třetí místo, ale na základě 
svého jednání může ocenit i více 
projektů. O tom, kdo z oceněných 
se stane partnerem města pro další 
projektovou přípravu realizace, roz-
hodnou následná jednání a mimo 
jiné i ochota oceněných týmů za-
pracovat případné doplňující poža-
davky.

Neuvažoval jste o tom, že se 
osobně do soutěže zapojíte?

Já už se zapojil. Připravil jsem 
zadání a soutěžní podmínky. Zá-
roveň budu mít na starosti kontrolu 
návrhů, zda splnily závazné podmín-
ky. Že bych sám přispěl vlastním ná-
vrhem, je ale samozřejmě naprosto 
vyloučené kvůli střetu zájmů i zacho-
vání anonymity jednotlivých autorů 
při posuzování. Soutěžní podmínky 
výslovně říkají, že soutěže se nesmí 
účastnit nikdo, kdo se podílel na je-
jich přípravě. 

Redakce

Jakub Chuchlík formuloval zadání architektonické soutěže.
Nenašli jste Kamelot 
ve schránce? Napište nám
Od prosince je Kamelot doručován 
zdarma do všech domácností Mni-
chova Hradiště a jeho místních čás-
tí. Abychom mohli odstranit případné 
nedostatky roznášky, které jsme již 
zaznamenali, potřebujeme zpětnou 
vazbu od vás, příjemců. 

Pokud jste zpravodaj po Novém 
roce nedostali, nahlaste své jméno 

a adresu na e-mail dana.stranska@
mnhradiste.cz nebo zavolejte na te-
lefonní číslo 326 776 721. V nejbližší 
době bude zjednána náprava. 

V omezeném množství bude 
Kamelot k dispozici na podatelně 
městského úřadu.

Dana Stránská

Krizová linka veterinární 
správy funguje nepřetržitě
Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Středočeský 
kraj se sídlem v Benešově (dále jen 
KVSS) si vás dovoluje upozornit na 
existenci krizové telefonní linky, kte-
rá má telefonní číslo 720 995 204  
a je určena pro hlášení mimořád-
ných událostí mimo pravidelnou 
pracovní dobu pracovišť KVSS. Je 
provozována prakticky 24 hodin 
denně bez omezení. Tato krizová 
linka je určena zejména pro hlášení 

hromadných úhynů zvířat i volně žijí-
cích, pro hlášení havárií při přepravě 
zvířat a pro hlášení podezření z ne-
bezpečné nákazy zvířat. 

Informace o krizových linkách 
ostatních krajů najdete na webových 
stránkách SVS ČR www.svscr.cz. 
Zneužití této krizové linky pro jiné 
účely je trestné.

Kamila Galetková, 
tajemnice městského úřadu

Komise jsou pro radní
zásadním partnerem
V listopadu 2014 zřídila rada města 
své poradní orgány. Rozhodla se 
pro široké zapojení veřejnost, a tak 
vniklo dvanáct poradních komisí  
s více než 120 členy z řad občanů. 
Po roční práci na předsedy těchto 
komisí a vedení města čekalo spo-
lečné zhodnocení jejich práce před-
sedů komisí s vedením města. 

Mezi nejaktivnější patří komise 
pro dopravu a bezpečnost, komise 
správy majetku a rozvoje města či 
komise pro výchovu a vzdělávání.  
Všechny komise jsou ale pro radu 
města oporou a pomáhají jí při roz-
hodování. Některé z komisí se ne-
spokojily „jen“ s  doporučeními, ale 
vyvíjejí i vlastní iniciativu. Například 
kulturní komise spoluorganizovala 
vánoční jarmark. 

Z hodnocení vyplynulo, že 

agendy některých komisí se pře-
krývají, a tak proběhnou společná 
setkání předsedů komisí. 

Doporučení a iniciativa jednot-
livých komisí je pro radní často zá-
sadní. Je potřeba si také uvědomit, 
že všichni členové komisí obětují bě-
hem roku mnoho hodin svého času 
a pracují pro naše město zcela zdar-
ma. Za to bych jim chtěl poděkovat.

Pokud by měl někdo chuť se do 
práce některé z komisí zapojit, není 
nic jednoduššího než kontaktovat 
předsedu konkrétní komise. Seznam 
všech komisí, jejich zápisy i kontakt 
na předsedy naleznete na adrese 
www.mnhradiste.cz/radnice/zastupi-
telstvo/komise-rady.

Ondřej Lochman,
starosta města

Začátkem března se bude 
číst z Mendíkových pamětí

...dokončení z titulní strany
„Od podzimu 2015 probíhají ve 

městě diskusní akce, jejichž cílem 
je zapojit do úvah o budoucnosti 
města různé cílové skupiny. Proběh-
lo tak například setkání se zástupci 
místních spolků a příspěvkových 
organizací, s představiteli mládeže 
i seniorů, podnikateli, jejichž činnost 
se soustředí do Mnichova Hradiš-
tě, a své si ke strategickému plánu 
řekli i rodiče, které město oslovilo 
originální formou pocitové mapy na 
dětském karnevale v lednu,“ popsal 
dílčí setkání Pavel Mička z organiza-
ce Agora CE, o.p.s.

Příprava strategického plánu se posouvá do další fáze...
Veřejné setkání 23. února 2016 

proběhne od 17 hodin v sále Klubu  
a bude přirozeným zakončením 
předcházejících diskusí. Po něm už 
bude sběr vstupních dat ukončen  
a začne se pracovat na vlastní tvor-
bě nového strategického plánu.    

Na přípravě veřejného setkání 
spolupracuje město s již zmíně-
nou neziskovou organizací Agora 
CE, o.p.s., která podobná setkání 
s úspěchem realizovala i na jiných 
městech po celé České republice i 
v zahraničí.

RedakceNázory lidí město sbíralo i prostřednictvím takzvané pocitové mapy.

Článek o nabídce akcí, které Mu-
zeum města Mnichovo Hradiště při-
pravuje na rok 2016, přineseme až  
v příštím vydání Kamelotu. Už nyní si 
však dovolujeme upozornit na první 
takřka jarní akci, která se uskuteční 
3. března, tedy ještě před vydáním 
březnového čísla, ve Volnočasovém 
centru v Zámecké ulici.

Rádi bychom pokračovali v ne-
dávno započaté tradici setkávání se 
s paměťmi či pamětníky z našeho 

města. Tentokrát chceme představit 
náš muzejní poklad – Vzpomínky 
Františka Mendíka (1859–1947) vě-
nované Mnichovu Hradišti na konci 
19. a na počátku 20. století. Přijďte 
se seznámit s poutavou publikací 
odhalující, jak odlišně město vypa-
dalo v dobách ještě celkem nedáv-
ných.

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea Mnichovo Hradiště

Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 29. února 
2016 v sále Klubu Mnichovo Hradiště s.r.o. na Ma-
sarykově náměstí. Jednání začne v 17 hodin. 

Program zasedání bude v dostatečném předsti-
hu zveřejněn na webových stránkách města včet-
ně podkladů pro jednání.

Zasedání zastupitelstva je veřejné a hosté z řad 
veřejnosti jsou vřele vítáni.

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

BUDOUCÍ ARCHITEKTI ZVOU NA VÝSTAVU
Projekty pro Mnichovo Hradiště, to je název výstavy studentů ateliéru 
MáMA Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří se v rámci semestrální 
práce zabývali továrnou Benešovkou a prolukou u náměstí a možnostmi, 
jak je využít a zvelebit. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout kaž-
dou středu od 15 do 17 hodin a každou sobotu od 9 do 11 hodin v Galerii 
Konírna. Výstava potrvá do 27. února. (red)



společně se Spokojeným domo-
vem o.p.s.

Vašeho příspěvku si velmi vá-
žíme a děkujeme za Vaši podporu.

Kamila Sedláková, ředitelka 
 nestátního zdrav. zařízení Malyra 
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Poplatek za svoz odpadu se letos nezvyšuje,
město jej dotuje už více než z poloviny
Za týdenní svoz a likvidaci odpadu 
se například v Bakově nad Jizerou 
platí 500 korun, v Kosmonosích 530  
korun a v Mladé Boleslavi (která má 
ovšem vlastní skládku v Michalovi-
cích) 400 korun. Mnichovo Hradiště 
se stejně jako výše uvedená města 
rozhodlo výši poplatku pro letošek 
nezvyšovat. V budoucnu k tomu ale 
s velkou pravděpodobností dojde. 
Město službu dosud dotovalo zhruba 
pěti miliony ročně.

„Náklady jsou 8,1 milionu, ale  
k této částce je třeba ještě připočítat 
personální a organizační náklady, 
které činí dalších zhruba 800 tisíc. 
Na poplatcích dnes město získá čtyři 
miliony, a je tedy téměř v pětimiliono-
vém mínusu. Současně se každý rok 
objem směsného i tříděného odpa-
du zvyšuje. Ani nové výběrové řízení 
nenaznačuje, že by se ceny likvida-
ce snižovaly, ba naopak,“ připomíná 
starosta Ondřej Lochman.

Před jednáním zastupitelstva, 
kde přišlo toto téma napřetřes  
a bylo nakonec přijato usnesení, že 
poplatek letos zůstane beze změny, 
probíhaly na toto téma četné diskuze 

v radě města. Část radních se přiklo-
nila ke zdražení, část vyjádřila spíše 
opatrnou obavu z možných důsled-
ků. K jednotnému závěru však rada 
tentokrát nedošla.

Co by se mohlo stát? Jak za-
znělo na jednání zastupitelů z úst 
Věry Dandové, zvýšení poplatku by 
mohlo přinést četnější výskyt čer-
ných skládek nebo návrat ke starým 
praktikám, kdy se domácí odpad pá-
lil v kotlích či kamnech.

Věra Dandová rovněž připo-
mněla, že ne všechny mnichovo-
hradišťské domácnosti využívají na 
odpad stejně objemné nádoby a že 
tuto skutečnost některá města či 
obce rovněž berou v úvahu při kalku-
laci poplatku za svoz. Regionálním 
příkladem je třeba Dolní Bousov.

Při projednávání tohoto bodu na 
zastupitelstvu přišel s protinávrhem 
Jan Mareš. Navrhl zvýšit poplatek  
o stokorunu. Město by tak ušetřilo 
každý rok zhruba 890 tisíc korun, 
které by mohlo investovat například 
do úprav stání kontejnerů. Protiná-
vrh však neprošel.

Nehlasovala pro něj ani radní 

Jana Podzimková, která upozornila 
na aktuálně probíhající výběrové 
řízení, z něhož vzejde nová firma, 
která bude pro Mnichovo Hradiště 
obstarávat svoz, shromažďování  
a likvidaci komunálního odpadu  
v příštích letech. Právě ve vyjedná-
vání s vítězem výběrového řízení 
vidí Podzimková cestu, jak by mohlo 
město ušetřit a zároveň nemuselo 
přikročit ke zvýšení taxy.

„Můj nesouhlasný postoj nepra-
mení ze snahy vlichotit se občanům, 
ale má naprosto pragmatické důvo-
dy. Současné ceny, které město za 
likvidaci odpadů platí, vysoce převy-
šují celorepublikový průměr a nová 
smlouva není dosud uzavřená, není 
tedy jasné, jaké ceny bude město  
v budoucnu platit. Výsledky prvního 
výběrového řízení potvrdily spíše 
stávající stav, tedy vysoké ceny,  
a tak bylo vypsáno nové. Uvidíme, 
co přinese,“ okomentovala radní  
a navrhla, zda by nebylo možné uše-
třit rozdělením zakázek na likvidaci 
směsného a tříděného odpadu.

Po jednání se na facebookové 
stránce města rozběhla mezi občany 

živá diskuze, z níž vyplynulo několik 
základních poznatků. V první řadě 
skutečnost, že podmínky, za jakých 
dnes, v době, kdy se ve stále větší 
míře přechází ke spalování odpadu, 
vznikají nové skládky, jsou stále ná-
ročnější. A je také otázkou, zda by 
obyvatelé dali před stokorunou mě-
síčně k dobru přednost takovému 
zásahu do životního prostředí. Dále 
zazněla výtka vůči nedostatečnému 
množství nádob na tříděný odpad, 
jejichž počet by se měl letos zvy-
šovat a také připomínka důležitosti 
kompostování bioodpadu, pokud to 
obyvatelům možnosti dovolují.

„Je určitě líbivé být proti každé-
mu zvyšování poplatků, to ale nepři-
nese žádné řešení pro správu na-
šeho města. Pokud se nepodaří ani 
po novém výběrovém řízení náklady 
snížit, o což se nyní pokoušíme, 
bude těžké současnou výši poplatku 
dále udržet. Myslím, že by bylo féro-
vé, aby si město a občané rozdělili 
náklady padesát na padesát,“ uzaví-
rá starosta.

Redakce Nový správce bytových  
i nebytových jednotek
Od 1. ledna 2016 až do konce roku 
2019 bude zastávat funkci správce 
bytových a nebytových domů v ma-
jetku města realitní kancelář Lubo-
mír Kouba.

Firma už má ve městě otevře-
nou kancelář a v případě zájmu ji 
můžete navštívit v úředních dnech 
– v pondělí či ve středu od 8 do 11  

a od 12 do 17 hodin. Sídlí v Turnov-
ské ulici v domě čp. 268 (ve dvoře za 
obchodem „Farmářky z Ráje“).

Lubomíra Koubu můžete rovněž 
kontaktovat telefonicky na čísle 602 
143 687 nebo e-mailem mnichovo.
hradiste@rk-kouba.cz.

Redakce

PŘIJÍMÁ NOVÉ ČLENY DO

ZÁPIS DO ŠKOLY PROBÍHÁ V OBDOBÍ OD

ZAHÁJENÍ VÝUKY V JEZDECKÉ ŠKOLE

 BLIŽŠÍ INFO NA ANETA.CUCOVA@FARMAPTYROV.CZ

NEBO NA TELEFONU 736 244 688

JEZDECKÉ

ŠKOLY

LEDNA DO BŘEZNA

www.farmaptyrov.cz

www.koneptyrov.cz
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Tam, kde stávaly stodoly, budou nyní žít 
lidé se sníženou schopností pohybu

Postupnou proměnu, kdy se k zemi 
nejprve poroučely staré hospodář-
ské budovy, aby na nich vyrostla mo-
derní novostavba, mohli sledovat ti, 
kteří pravidelně projíždějí Veselou. 
V těsné blízkosti hlavní silnice vznikl 
bytový dům zvláštního určení, jenž 
byl v druhé polovině ledna slavnost-
ně otevřen. Ten usnadní život lidem 
se sníženou schopností pohybu.

Právě bezbariérovost je velkou 
devizou zrekonstruovaného objektu. 
Interiér skýtá osm pečovatelských 
bytů určených pro individuální by-
dlení jednotlivců, kde najdou nový 
domov například vozíčkáři, senioři 
nebo další osoby, kterým pohyb dělá 
potíže. Od konce ledna se do bytů 
ještě vonících novotou stěhují první 
obyvatelé. 

„Sociální služby budou zajiš-
ťovány individuálně dle požadavků 
jednotlivých obyvatel, a to formou 
osobní asistence. Tuto službu si ka-
ždý obyvatel nasmlouvá zvlášť mimo 
nájemní smlouvu. Zdravotní služby 
budou dostupné formou domácí 
zdravotní péče,“ říká Daniela Sed-
láková z nestátního zdravotnického 
zařízení Malyra, které poskytuje 

nelékařské zdravotní služby formou 
domácí péče, ambulantní a domácí 
fyzioterapii i rehabilitace na Mlado-
boleslavsku.

Protože dům byl dokončen  
v listopadu, terénní úpravy okolí pro-
běhnou až v letošním roce. Vznikne 
zahrada, kde budou nájemníci jistě 
rádi trávit příjemné dny na čerstvém 
vzduchu.

Dobrovolným hasičům 
chybí nejmladší generace
Sbory dobrovolných hasičů fungují 
v celkem pěti místních částech Mni-
chova Hradiště. Jsou různě početné, 
různě aktivní, ale jejich význam je 
nezpochybnitelný. Nyní mají krátce 
po výročních schůzích, kde se probí-
ralo, jaké problémy je aktuálně trápí. 
Vesměs se jedná o společné body.

„Dobrovolní hasiči nikdy nebyli 
jenom ti, kteří při zásazích asistují 
svým profesionálním kolegům, ale 
často byli a dodnes jsou nenahra-
ditelnými organizátory veřejného 
života v obcích, iniciátory kulturních 
a společenských akcí a v nepoled-
ní řadě také obětavou technickou 
četou,“ připomíná místostarosta Jiří 
Bína, jenž se výročních schůzí sborů 
dobrovolných hasičů účastnil.

Bohužel ale o členství ve sbo-
rech je mezi mladými stále menší 
zájem a získat novou krev je nadlid-
ský úkol. Velice aktivní jsou v tom-
to ohledu dobrovolní hasiči přímo  
z Mnichova Hradiště, i ti ale konsta-
tují, že získávání nových členů se 
formou náboru příliš nedaří. Důležitý 

je osobní přístup, a nové členy tak 
většinou přivedou členové stávající.

Největší nedostatek pociťují 
dobrovolní hasiči v řadách dětí. Žád-
ný místní sbor dětský závodní tým, 
jenž by se účastnil závodů v požár-
ním sportu, nemá. Ani dospělých 
týmů není mnoho. Pouze Veselá má 
tým žen i mužů, mužské týmy mají 
ještě v Sychrově a Dnebohu.

„Pomoct hasičům získávat nové 
členy a nastartovat mezi sbory vzá-
jemnou komunikaci si kladu za svůj 
osobní úkol,“ dodává Jiří Bína. 

Vedle organizační podpory po-
máhá město hasičům také finančně. 
Výše příspěvků pro jednotlivé sbory 
byla schválena v rámci návrhu roz-
počtu a zůstává letos přibližně stejně 
velká jako minulý rok. Její navýšení 
(v letech 2012 až 2014 město po-
stupně přispívalo hasičům ze Sych-
rova, Dneboha a Veselé na pořízení 
zásahových automobilů vždy 300 
tisíc korun) se zatím nechystá.

Redakce

Bytový dům zvláštního určení vznikl přestavbou a přizpůsobením dřívějšího hospodářského stavení..

Zájemci se mohou obrátit přímo 
na Malyru. Na jejích internetových 
stránkách malyra.cz/aktualitydzu 
naleznou podrobnosti i kontakty, 
prostřednictvím kterých si mohou 
sjednat schůzku a byty si prohléd-
nout. V době uzávěrky tohoto čísla 
byly v novém zařízení byty ještě 
volné.

Redakce

Poděkování za nový automobil
Vážení dárci,

dovolte nám poděkovat za 
Váš příspěvek v rámci realizace 
projektu automobilu Dacia Dokker 
pro naše nestátní zdravotnické za-
řízení Malyra - pracoviště domácí 
zdravotní péče. Automobil byl pře-
dán 16. prosince panem Martinem 
Ječným.

Získaný automobil bude slou-
žit pro zajištění péče o naše pa-
cienty, a to zejména pro přepravu 
zdravotních sester, ale také pro 
přepravu zapůjčených kompen-
začních a ošetřovatelských pomů-
cek z našeho skladu, který máme 

Česká televize natočila diskus-
ní pořad Historie.cs věnovaný 
osobnosti Jana Švermy. Ve 
středu 27. 1. probíhalo natáčení 
také v Mnichově Hradišti. Premi-
éra pořadu bude v sobotu 13. 
února 2016 na programu ČT24.

Ve městě se natáčelo
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Radek Jaroš, horolezec a majitel Koruny 
Himaláje, bude vyprávět o osmitisícovkách

CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Výhodou zdejšího kina je, že volné místo v hledišti, až na tři čtyři výjimky 
ročně, najde divák i bez předchozí rezervace. Hned na přelomu starého 
a nového roku ovšem přišly do distribuce dvě divácky neobyčejně atrak-
tivní české novinky. Při té první, Padesátce, nedokázalo kino při místní 
premiéře v sobotu 9. ledna pohltit všechny zájemce. Táhl retronávrat do 
společensky i esteticky podivných sedmdesátých let, jméno mladého 
herce Vojty Kotka v roli režiséra a také obsazení. Padesátku hrajeme 
znovu v pátek 5. února a v sobotu 20. února vždy od 20 hodin a dále ve 
středu 10. února dopoledne za zvýhodněnou cenu. Foto: Bontonfilm

Možná až příliš lehkonohý byl 14. ledna Příběh jednoho hradu, di-
vadelní představení, které se sice odehrávalo ve středověku, ale řešilo 
ryze současné vztahové téma. Humor této hříčky známého herce Ivana 
Vyskočila, jenž se představil jako autor a režisér, byl i na vkus liberálního 
diváka poněkud hrubšího zrna a nekonvenoval všem. Devizou inscenace 
byla ale přítomnost seriálových i filmových herců: Veroniku Arichtevu si 
oblíbili diváci První republiky jako manželku klaďase Vladimíra, Anna Ku-
lovaná se blýskla v Dobré čtvrti, Jarmil Škvrna podpořil manšaft Okresního 
přeboru. A v Janu Antonínu Duchoslavovi nemohli ani po letech diváci 
nevidět Vikiho Cabadaje ze Sněženek a machrů. Foto: Jiří Senohrábek

Ve středu 20. ledna se diváci vydali na výlet k lidojedům. Afriku, jednu z pos-
ledních her Divadla Járy Cimrmana, nastudoval liberecký soubor Mikoláše 
Dačického z Heslova, který měl od žižkovských Cimrmanů zajištěna práva 
pouze ke třem reprízám. To, že se jedna z nich odehrála před hradišťským 
publikem, byla tedy v podstatě vzácnost. Při úvodním vědeckém semináři 
atmosféra teprve nabírala dech, po přestávce se už ale humor rozjel na 
plné obrátky. Soubor pozdních třicátníků se inscenování Cimrmanových 
her věnuje systematicky už několik let a každý rok nastuduje jednu hru. 
Podle slov principála Jana Pražáka už nadšencům zbývají k uvedení pos-
lední tři tituly: Hospoda Na Mýtince, Vyšetřování ztráty třídní knihy a Cimr-
man v říši hudby. Foto: Jiří Senohrábek

Druhým lednovým diváckým kinohitem, na který se diváci do sálu vešli, 
ale jen velmi těsně, byla v pátek 22. ledna Lída Baarová, oblečená do 
elegantních rób lepší společnosti meziválečné doby. Diváky přivedla zvě-
davost, jak se vyvíjely zákruty herecké kariéry patrně nejkrásnější české 
filmové hvězdy všech dob, kterou vlastní povaha v kombinaci s politikou 
srazila z výsluní až na dno. Atraktivnímu mezinárodnímu obsazení vévo-
dili slovenská diva Táňa Pauhofová v titulní roli, hvězda rakouského filmu 
Karl Markovics v roli ministra propagandy Goebbelse (oba na snímku), 
německý elegán Gedeon Burkhard, známý z krimiseriálu Komisař Rex, 
nebo český filmový básník Pavel Kříž, tentokrát v historickém protiúkolu 
jako Adolf Hitler. Lídu Baarovou hrajeme v další repríze ve středu 10. úno-
ra od 19 hodin. Foto: Štáb

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Smyčcové trio, které bude v měst-
ském divadle koncertovat 25. února, 
vzniklo teprve nedávno. Ten, kdo by 
se ale snad domníval, že jej tvoří no-
váčci na poli komorní hudby, ten by 
se nemohl splést více. Pro Arte Trio, 
jež se zformovalo v loňském roce  
a svůj první koncert odehrálo v Dráž-
ďanech, tvoří Marie Fuxová, Jitka 
Vlašánková a Zbyněk Paďourek.

Základ programů tohoto sou-
boru tvoří Beethovenova Smyčcová 
tria a jsou doplnována vrcholným 
Divertimentem Wolfganga Amadea 
Mozarta nebo Smyčcovými trii Fran-
ze Schuberta, Ernő Dohnányiho, 
Sergeje Tanějeva či Bohuslava Mar-
tinů. Těšit se můžete například na 
Beethovenovo Trio op. 2, Smyčcové 
trio č. 2 Bohuslava Martinů nebo Mo-
zartovo Divertimento Es dur.

A nyní k umělcům, kterým bude 
patřit únorové pokračování abonent-
ního cyklu Kruhu přátel hudby.

Marie Fuxová (housle), rodač-
ka z Ostravy, již v jedenácti letech 
vystoupila sólově za doprovodu Ja-
náčkovy filharmonie. Je držitelkou 

prvních cen ze Soutěže konzer-
vatoří ČR, Kociánovy mezinárodní 
houslové soutěži a Soutěže Nadace 
Bohuslava Martinů (včetně ceny za 
nejlepší interpretaci díla Bohuslava 
Martinů). V letech 2007–2009 byla 
členkou Haasova kvarteta, s nímž 
koncertovala v nejvýznamnějších 
koncertních sálech světa – Carnegie 
Hall New York, Wiener Konzerthaus, 

Salzburg Mozarteum, Amsterodam 
Concertgebouw, Cité de la Musique 
Paris, Kölner Philharmonie nebo 
Wigmore Hall London.

Zbyněk Paďourek (viola) je 
absolventem Akademie núzických 
umění v Praze. Jako dlouholetý 
člen Kocianova kvarteta absolvoval 
nespočet koncertů na prestižních 
světových pódiích a natočil na dvě 

desítky CD nahrávek oceněných 
zejména ve Francii například tituly 
„Nahrávka roku 2006“ nebo „Charles 
Cross Award“ v Paříži 1997. Zbyněk 
Paďourek hraje na violu Jean Baptis-
te Vuillaume z roku 1880.

Jitka Vlašánková (violoncello) je 
laureátkou violoncellových soutěží 
Pražské jaro, Beethovenův Hradec, 
nebo soutěže Pabla Casalse v Bu-
dapešti. Svoji převažující koncertní 
činnost s Kvartetem Martinů nebo 
ve spolupráci s mnoha předními 
českými umělci neustále doplňuje 
sólovými aktivitami (četné nahrávky 
pro Český rozhlas, recitálů doma  
a v zahraničí). Je zvána do porot 
mezinárodních soutěží (Pretoria  
v JAR, Liezen v Rakousku, soutěž 
Nadace Bohuslava Martinů v Pra-
ze). Hraje na italský nástroj Janua-
rius Gagliano z 18. století, na který 
po celý život hrál její poslední učitel, 
legendární Miloš Sádlo. Nástroj je 
dnes majetkem Národního muzea. 

Vlastimil Kouřil, 
Kruh přátel hudby

Jitka Vlašánková, Zbyněk Paďourek a Marie Fuxová.

V únoru se mnichovohradišťským milovníkům komorní hudby 
představí Pro Arte Trio, nové těleso složené z předních interpretů 

V pondělí 22. února od 19 hodin 
proběhne v městském kině přednáš-
ka s dataprojekcí s názvem Radek 
Jaroš – Koruna Himálaje. Vystoupí 
s ní známý horolezec a cestovatel 
Radek Jaroš, který již 30 let slézá 
nejvyšší vrcholy světa.

Radek Jaroš je náš nejúspěš-
nější himálajský profesionální horo-
lezec. Je to specialista na expedice 
o malém počtu členů a výstupy ab-
solvuje výhradně bez použití kyslí-
kového přístroje a pomoci výškových 
nosičů. Během své horolezecké ka-
riéry postupně stanul na všech os-
mitisícovkách, 14 nejvyšších horách 
naší planety v Himálaji a pohoří Ka-
rákoram. Poslední, čtrnáctou, osmi-
tisícovku K2, úspěšně zdolal v roce 
2014, a zapsal se tak do síně slávy 
světového horolezectví. Stal se te-
prve patnáctým člověkem na světě, 

který pokořením všech nejvyšších 
vrcholů získal takzvanou Korunu 
Himálaje.

Se svými přednáškami cestuje 
po celé republice a stále plní sály 
nadšenými diváky. Kromě jeho ži-

vých vystoupení se s jeho horolezec-
kými zážitky můžete seznámit také  
v knihách V lavině, Hory, má pa-
nenko, Dobývání nebe či Hory sho-
ra nebo se podívat na DVD s filmy 
Cesta vzhůru, K2 – poslední klenot 
mé Koruny Himálaje či na snímky o 
třinácti dalších expedicích na různé 
horské vrcholy. Více informací na-
jdete na oficiálních stránkách tohoto 
dobrodruha www.radekjaros.cz.

Vstupenky na tuto přednášku se 
prodávají v předprodeji pouze v Klu-
bu Mnichovo Hradiště. Hodinu před 
začátkem vystoupení budou v pro-
deji také v Kině Mnichovo Hradiště. 
Cena vstupenky je 180 Kč, pro děti 
do 15 let a důchodce 90 Kč. Vstu-
penky nebudou číslované.

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Chvíle sladkého odpočinku v cíli. Foto: Archiv Radka Jaroše

První návštěva Milana Doležala, 
odborníka na paranormální jevy

V úterý 9. února od 18.30 hodin 
vystoupí v našem kinosále se svou 
přednáškou v rámci cyklu V jiném 
světě známý český záhadolog Milan 
Doležal. Tématem jeho první besedy 
v Mnichově Hradišti bude posmrtný 
život a komunikace s duchy zemře-
lých. V roli moderátora vystoupí he-
rec Jarek Hylebrant.

Milan Doležal se paranormál-
ním jevům věnuje již přes 20 let a je 
jedním z nejznámějších českých od-
borníků na exorcismus. Sám vymítá-
ní provozuje a v této souvislosti spo-
lupracuje rovněž s církví. Je členem 
odborné ekumenické skupiny, která 
se na profesionální úrovni snaží po-
máhat lidem v oblasti snímání pro-
kletí, ochrany před černou magií či 
odvádění duší mrtvých. Vedle toho 
se zabývá také přednáškovou čin-
ností, v rámci které se soustředí na 
skutečné regionální příběhy. Možná 
jste v minulosti zaznamenali jeho 

televizní vystoupení v 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 v podobě dalších setkáních. Pan 
Doležal zajímavě vypráví například  
o reinkarnaci a minulých životech, 
magické moci bylin a přírodní 
magii, horoskopech, magii lásky  
a osudových vztazích, pozitivní 
energii, strážných andělech, černé 
magii, upírech, snech a předtuchách  
a mnoha dalších dosud nevysvětle-
ných a nevysvětlitelných jevech.

Vstupenky na tuto netradiční 
událost, jež se uskuteční v příše-
ří kinosálu, si můžete rezervovat 
na telefonním čísle 326 772 464  
(v pracovní dny), na e-mailu kino@
mnhradiste.cz či osobně v budově 
Klubu na Masarykově náměstí. Pro-
dej a předprodej vstupenek probíhá 
pouze u pokladny Kina Mnichovo 
Hradiště v době jeho provozu. Cena 
vstupenky je 130 Kč.

Marcela Jindříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

V únoru vsází kino především 
na opakování úspěšných titulů

V prosinci a lednu jsme si užívali 
program nabitý napjatě očekáva-
nými premiérami (Star Wars: Síla 
na vzestupu, Revenant: Zmrtvých-
vstání, Osm hrozných, Padesátka, 
Lída Baarová, Zkáza krásou), takže  
v únoru se zaměříme hlavně na opa-
kování těchto divácky úspěšných 
filmů. Novinky a několik projekcí  
v premiérových termínech vám ale 
samozřejmě nabídneme zrovna tak. 

Uvidíte například nové české 

filmy Muzikál aneb Cesty ke štěstí 
o netradičním zpracování slavného 
českého hudebního filmu Starci na 
chmelu, pohádkovou komedii Marty 
Ferencové Řachanda a drama Ro-
dinný film oceněné na filmových fes-
tivalech v San Sebastianu a Tokiu. 

Po několika měsících se také 
vracíme k filmovému překvapení, 
které vám nabídneme v sobotu  
13. února. Určitě se pobavíte, ale 
možná si i popláčete… 

Příznivci nekomerčních a arto-
vých filmů mohou přijít na tři zajíma-
vé tituly – černou komedii O kuřatech 
a lidech, drama podle skutečného 
příběhu s názvem Dánská dívka  
a maďarský válečný film Saulův syn. 
Připomínáme ještě opakování ne-
tradiční české hořké komedie Petra 
Zelenky Ztraceni v Mnichově nomi-
nované na Českého lva v kategorii 
Nejlepší film.

Školákům a studentům přejeme 
hezké jarní prázdniny (věříme, že  
i se sněhem) a těšíme se na vás  
v kině!

Marcela Jinříšková, 
Kino Mnichovo Hradiště

Martin Myšička ve skvěle přijatém 
snímku Ztraceni v Mnichově.
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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?

LIBOR HÖRBE: LABYRINT MYSLI

V knize se prolínají dvě časové roviny: jednou je dět-
ství hlavního hrdiny prožité v malém městečku v době 
totality. Tato část mnoha čtenářům připomene dobu, 
kterou sami moc dobře pamatují. V druhé rovině pro-
žívá už dospělý hrdina pracovní úspěchy i podrazy  
a hlavně zpočátku šťastný partnerský vztah, který však 
končí tragicky…

JERZY KOSINSKI: NABARVENÉ PTÁČE

Román líčí osud malého židovského chlapce, který 
sám prožil druhou světovou válku na zaostalém venko-
vě kdesi ve východním Polsku či na Ukrajině. Osamělé 
dítě působilo jako vetřelec a ve vypjatém období aktu-
álního ohrožení bylo vystaveno všem myslitelným úto-
kům primitivních venkovanů a hrůzné válečné poměry 
mělo zostřeno svou odlišností a samotou. Ve chvíli 
životního ohrožení se chlapec dostal mezi rudoarměj-
ce a teprve u nich se setkal s lidským zacházením  
a porozuměním.

IAN MCEWAN: MYSLETE NA DĚTI

Fiona pracuje jako soudkyně Nejvyššího soudu a při 
svém mimořádném pracovním vytížení vnímá man-
želův zálet s mladší ženou, na který mu přijde, sice 
bolestně, ale zároveň pragmaticky. Na nějaká hluboká 
řešení prostě nezbývá čas. Řeší totiž komplikovaný 
právní spor – sedmnáctiletý mladík umírá na leukemii 
a rodiče odmítají transfuzi krve, patří ke Svědkům Je-
hovovým. Soudkyně v precizně vedeném sporu potvr-
dí, že právo na život je víc než právo rodičovské.

SUE MOND KIDD: KŘÍDLA VE VĚTRU

Inspirativní příběh o ženě, která se rozhodla změnit 
svět. Sarah Grimké, dívka z významné rodiny žijící na 
americkém Jihu v Charlestonu, se od svých vrstevnic 
liší nenasytným intelektem a buřičskými názory. Již od 
útlého věku tuší, že je předurčena pro něco velkého, 
ale brání jí v tom konvence začátku devatenáctého 
století. Na své jedenácté narozeniny v roce 1803 do-
stane od rodičů darem malou černošku Hetty. Sarah 
se otroctví protiví, Hetty odmítá a nejraději by jí da-
rovala svobodu. Něco takového je ovšem v tehdejší 
době naprosto nemyslitelné. Vlastnit otroky a chovat 
se k nim tak, jako by to byly pouhé předměty, kterým 
lze beztrestně ubližovat a mučit je, patří k běžnému 
způsobu života stanovenému zákony. Přesvědčuje ji  
o tom i otec, u kterého marně hledá pochopení pro svůj 
životní sen – stát se právničkou jako on. Osudy Hetty 
a Sarah se přesto spojí a čtenář může sledovat třicet 
pět let jejich společného života naplněného touhou po 
svobodě a spravedlnosti.

Jak se vloni vedlo knihovně?
Rok 2015 byl pro nás celkem vyda-
řený. Poprvé jsme uspořádali něko-
lik akcí, které se i přes prvotní obavy, 
zda je zvládneme, podařily a většina 
návštěvníků odcházela spokojena.

V únoru a březnu jsme byli ná-
pomocni místnímu muzeu s pořádá-
ním přednášek. Šlo o Čtení z pamětí 
rodiny  Grindlových a Obchody a živ-
nosti ve vzpomínkách Jana Touše. 
Pro nás samotné bylo největší vý-
zvou vydání knihy Dr. Šmídy Běhali 
jsme bosi. Knihu se nám podařilo vy-
dat, v květnu byla ve Volnočasovém 
centru slavnostně pokřtěna a je o ni 
stále zájem. Lidé ji rádi čtou a ptají 
se na její pokračování. Velmi úspěš-
nou byla také přednáška Dr. Herinka 
o Jeruzalémě, která se konala v lis-
topadu. Myslím, že setkání s panem 
Herinkem nebylo poslední.

Chtěla bych také zmínit úspěšné 
akce pro děti. V březnu jsme připra-
vili Noc s Andersenem, na podzim to 
byla velmi úspěšná výtvarná soutěž 
Pipi řádí v knihovně, kdy se nám se-
šlo 112 nakreslených obrázků dětí 
od čtyř do čtrnácti let, a oblíbeným 
se stal také cyklus Dneska čte..., 
který má ve své režii Kateřina Vítová, 

která pracuje na dětském oddělení. 
Rodiče našich malých čtenářů si tu  
a tam udělají čas a přijdou odpoled-
ne číst svým dětem a jejich kamará-
dům a spolužákům ze své nejoblíbe-
nější knížky z dětství.

Několik týdnů trvala úprava 
dvorku za knihovnou, kterou jsme 
fotograficky dokumentovali. Podílela 
se na ní řada lidí včetně dobrovolní-
ků ze zahraničí a dětí ze zdejší ZUŠ. 
Dvorek se změnil k nepoznání, ško-
da jen, že nedopadla dotace na ven-
kovní nábytek. Ve středu 30. září při 
slavnostním křtu kalendáře Lenky 
Procházkové byl dvorek po opravě 
zpřístupněn. Do letošního jara se ho 
chystáme vybavit nábytkem a pořá-
dat zde za příznivého počasí akce, 
jak pro děti, tak i pro dospělé.

Záměrně jsem vynechala  
v souhrnu statistická čísla, protože 
ta najdete ve výroční zprávě. Chtě-
la jsem pouze připomenout setkání,  
o kterých si myslím, že zůstanou ve 
vzpomínkách nás, pracovnic knihov-
ny, ale i jejich účastníků.

Miroslava Nitschová, 
vedoucí knihovny

Trénujte bránice, Tyláci přicházejí s novou 
premiérou. Uvedou ji začátkem března
Doktor David Mortimore se při-
pravuje na důležitou přednášku  
u Ponsobyho nadace, která může zá-
sadně ovlivnit jeho kariérní postup.  
V této chvíli nepotřebuje víc než 
chvíli klidu. Jenže toho se mu v lon-
dýnské Nemocnici U svatého Ond-
řeje zoufale nedostává. V nejméně 
příhodné chvíli se totiž objeví osoba, 
kterou ani v nejmenším nečekal…

Ray Cooney patří nejen v brit-
ském prostředí, odkud pochází  
a kde se začátkem třicátých let na-
rodil, již desetiletí k nejúspěšnějším 
komediálním autorům. Jeho divadel-
ní kousky charakterizuje spletenec 
složité situační komiky a typického 
suchého anglického humoru. U nás 
se mu věnují logicky divadla zamě-
řená na žánr bulvární komedie. Není 
tedy divu, že od Rudolfa Vízka, re-
žiséra místního Divadelního spolku 
Tyl, uslyšíte větu: „Nejlepší divadla 
v Praze jsou Palace a Fidlovačka.“ 
Právě Divadlo Palace na Václav-
ském náměstí uvádí již několik let 
úspěšně Cooneyho komedii Funny 
Money, která v českém překladu 
dostala znaménkový název Prachy? 
Prachy!.

Jinak je ale režisér Vízek před 
premiérou skoupý na slovo. Ač by 
mu to zcela jistě přilákalo návštěvní-
ky, žádnou veselou příhodu ze záku-
lisí příprav nehodlá ze zkušebny na 

stránky novin vynést:  „Ono vlastně 
ani k žádným vyloženě veselým si-
tuacím nedošlo. To zkoušení byla 
občas radost a jindy naprostý stres, 
kdy jsem se vrátil domů a chtěl se 

vším seknout. Prostě to šlo ve vl-
nách, jako asi každá práce.“ 

Když rezignujete na vymýšlení 
jakýchkoli hloubavých otázek a ze-
ptáte se muže, který zkoušky deset 
měsíců řídil, na tak obyčejnou věc, 
jakou je obsazení hlavní role Davi-
da Mortimorea, máte před sebou 
nadále Tajemný hrad v Karpatech: 
„Na plakát dám jména účinkujících, 
ale ani tam nenapíši, kdo hraje jakou 
roli. Ať se přijde ze zvědavosti podí-
vat co nejvíc lidí,“ říká Rudolf Vízek.

Premiéra nové hry Divadelního 
spolku Tyl se odehraje v městském 
divadle v sobotu 5. března. První 
repríza je plánována na stejné scé-
ně 19. března, tedy o dvě soboty 
později.  Prodej vstupenek na tuto 
bláznivou anglickou komedii v po-
dání místních ochotníků zajišťuje od 
února Klub.

Nezapomeňte! Ray Cooney. 
Rodina je základ. Nová inscenace 
DS Tyl. Premiéra 5. března, 19:30 
hodin. První repríza 19. března, 
19:30 hodin, Městské divadlo.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Zdravotní sestřička Radka Smutná. Foto: Rudolf Vízek

V Klubu zahrají nad sklenkou vína španělští dudáci
Někteří si možná vzpomenou, že 
hudební seskupení Sons da mina 
potěšilo v minulosti již návštěvníky 
Veselé pouti či veselského maso-
pustu. V předvečer únorové soboty, 
kdy dudáci a bubeníci z Galicie, hrdé 
provincie na severu Španělska, po-
zvednou náladu při dalším ročníku 
masopustu ve Veselé (více se o nčm 
dočtete na straně 9), odehrají zhru-
ba hodinový koncertu také v sále 
Klubu Mnichovo Hradiště. 

Zde na jeden večer, konkrétně  
v pátek 12. února od 19 hodin, vznik-
ne improvizovaná, zato však útulná 
vinárna. V ceně vstupného je první 
sklenka vybraného španělského 
vína, další dolije usměvavá servírka 
na vaše přání, pokud si připlatíte.

Sons da mina v překladu zna-
mená Zvuky z dolu. V názvu kapely 
z galicijské obce Fontao se odráží 
místo, které po staletí zajišťovalo ob-
živu tamních obyvatel – totiž wolfra-

z dolu. Vystoupení se ale postup-
ně řetězila a ozvěna Zvuků z dolu 
pronikala stále dál od rodné obce. 
Dnes je sestava známá minimálně  
v celé Galicii. Hlavně lidovým písním  
s jarmarečním nádechem, jež se šíří 
ústní tradicí, napomáhají muzikanti 
z Fontaa tomu, aby toto nehmotné 
kulturní dědictví selského ducha  
z kraje v blízkém sousedství San-
tiaga de Compostela, cíle Svatoja-
kubské cesty, jejíž jedna větev vede  
i Mnichovým Hradištěm, přežilo další 
desetiletí. 

Během hudebního večera v Klu-
bu by se měly rozeznít dudy, bubny, 
tamburína i akordeon. A rytmus 
svých dynamických skladeb podtrh-
nou galicijští muzikanti jistě i klapá-
ním dřevěných podrážek své tradiční 
krajové obuvi.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště 

Kapela Sons da mina pochází z galicijského Fontaa, ale na Mnichovohradišťsku 
není žádným nováčkem. Vidět ji mohli především obyvatelé Veselé.

mové doly. Tímto vzácným kovem 
zásobovalo Španělsko ve fašistické 
éře armádu nacistického Německa. 
Těžké historické údobí je ale naštěs-
tí dávno pryč…

Skupina vrstevníků s hudeb-
ními vlohami si před pár lety řekla, 
že by mohla svým muzicírováním 
ozvláštnit místní tradiční poutě  
a slavnosti, a to byl počátek Zvuků 

Všichni uchazeči zdárně složili zkoušku, a tak mohl 
velmistr do řádu čtenářů přijmout tři desítky uchazečů
V pátek 15. ledna dopoledne se  
v prostorách městské knihovny ko-
nalo slavnostní přijetí dětí z prvních 
tříd do „řádu čtenářského“. 

Budoucí čtenáři museli nej-
dříve dokázat své schopnosti  
a vykonat zkoušku, která spočívala  
v hlasitém přečtení úryvku pohádky 
a v následném složení slibu, v němž 
se malý čtenář zavazuje k tomu, 
že bude mít rád knihy a bude se  
k nim po celý život chovat s pat-
řičnou úctou. Slib děti složily před 
samotným velmistrem, který je ná-
sledně slavnostně pasoval na „rytíře 
čtenářského řádu“.

Protože všichni přítomní složili 
zkoušku i předepsaný slib bez sebe-
menších problémů, má naše město 
od 15. ledna 33 nových zdatných 
rytířů-čtenářů!

Pasování prvňáčků proběhlo ve 
spolupráci městské knihovny, Zá-
kladní školy Sokolovská a „velmistra 
řádu čtenářského“ Václava Holase.

Městská knihovna Prvňáčkům se otevírá kouzelný svět čtení. Uchazeče pasoval na čtenáře mečem Václav Holas.
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Městský parlament dětí a mládeže zahájil
svou činnost a připravuje první projekty
Že Mnichovo Hradiště není místo 
pro mladé? Že mladí studenti ne-
mají možnost vyjadřovat se k rozvoji 
našeho města? Nejen tyto otázky 
se snaží od letošního září vyvrátit 
nově založený Městský parlament 
dětí a mládeže Mnichovo Hradiště 
(MPDMMH) skládající se ze studen-
tů gymnázia a žáků zdejších základ-
ních škol. 

Týmu, složenému momentálně 
ze sedmi členů, kteří pracují pod zá-
štitou Klubu dětí a mládeže, města 
Mnichovo Hradiště a pod vedením 
koordinátora Aleše Rychlého, totiž 
Mnichovo Hradiště rozhodně není 
lhostejné. Proto se rozhodli podílet 
jak na akcích pořádaných městem, 
tak i na svých vlastních projektech, 
které vycházejí z jejich vlastní iniciati-
vy. Mimo jiné se také aktivně účastní  
a vypomáhají s tvořením akcí pořá-
daných Klubem dětí a mládeže (in-
ternetové stránky ddm-mb.cz). 

Právě v Klubu dětí a mládeže se 
nový studentský parlament schází 
každý druhý čtvrtek v 15:30 hodin, 
zde pracuje na svých nápadech a po 
malých kouscích se snaží zlepšovat 

Tým městského parlamentu dětí a mládeže bude letos realizovat své první vlastní projekty.

život v našem městě. V rámci mož-
ností se také jednou měsíčně koná 
jeho schůze na městském úřadě. 

Ples pro dospělé, stavění máj-
ky, otevření prostoru za mnichovo-
hradišťským gymnáziem a spousta 
dalších nápadů z hlav mladých 
studentů se bude realizovat už  

v průběhu letošního roku, a vy se 
tak máte rozhodně na co těšit! A po-
kud si říkáte, že se přeci jen trochu 
v tomto nápadu vidíte a rádi byste  
u nás také něco změnili, přidali nebo 
vytvořili něco úplně nového, můžete 
kontaktovat koordinátora městské-
ho parlamentu Aleše Rychlého na 

adrese ales.rychlyddm@seznam.cz 
nebo se rovnou dojít osobně zeptat 
do Klubu dětí a mládeže v Mnichově 
Hradišti. Rádi se dozvíme i o nápa-
dech vás ostatních.

Tereza Cimrmanová, 
předsedkyně MPDMMH

Před Vánoci čekalo naše děti velké 
překvapení. Děti byly pozvány na 
služebnu městské policie v Mnicho-
vě Hradišti. Neprovedli jsme něco? 
Proč tam jdeme? A to bylo právě to 
překvapení.

Na služebně na děti čekal krás-
ně ozdobený stromeček a pod ním 
spousta dárečků. Každý si odnesl 
balíček, ve kterém děti našel pas-
telky, omalovánky a nechyběly ani 
dobrůtky. 

Během návštěvy byla domluve-
na další vzájemná spolupráce mezi 
strážníky a mateřskou školou, která 
se bude týkat prevence, přípravy 
společných akcí pro děti, například 
dětského dne. 

Na další setkání a na to, až 
městští strážníci zase navštíví naši 
mateřskou školu, se už teď těšíme.

Naďa Kudrnáčová, 
Mateřská škola Mírová

Vánoční překvapení pro děti

Jeřábi přiletěli do Českého 
ráje letos o dva měsíce dříve
Troubení jeřábů, které již po několik 
let můžeme každé jaro v Českém ráji 
očekávat, jsme mohli letos zaslech-
nout skoro o dva měsíce dřív, než 
tomu normálně bývá. Odborníci se 
shodují, že to může být důsledkem 
mírné zimy.

Dva páry jeřába popelavého 
pravidelně hnízdí v mokřadech 
okolo rybníka Žabakor už od roku 
2005. Ovšem letos bylo možné je-
jich charakteristické troubení – první 
známky jejich přítomnosti – slyšet 
rekordně brzy.

„I matka příroda doložila loňský 
abnormálně teplý rok troubením 
jeřábů už koncem prosince,“ řekl 
vedoucí rybářského střediska u Ža-
bakoru. „Běžně tento jev můžeme 
očekávat tak začátkem března, ale 
letos jsme byli opravdu zaskočeni.“

Podle meteorologů byl rok 2015 
společně s rokem předchozím nej-
teplejší od roku 1775 a odborníci 
konstatovali, že tak vysoké teploty 
budou mít na chování živočichů ve 
volné přírodě velký vliv.

Anna Chmelická, 
studentka Gymnázia MH

Vyplašení jeřábi z Žabakoru letí do 
bezpečí. Foto: Jiří Lorenc.

Jaký byl rok 2015 v Domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti
Začátek roku jsme zahájili zvesela,  
a to 9. ledna písničkami Karla Haš-
lera v podání souboru Cesmína  
z Mělníka. Následovala fotografická 
výstava Abeceda kolem nás Adriany 
Rohde Kabele rovněž z Mělníka. 
Zjara nás neminulo období chřipek, 
a tak jsme tradiční Mezinárodní den 
žen oslavili až o měsíc později. Po-
těšilo nás ale také originální vystou-
pení kouzelníka Ondřeje Sládka, 
mistra ČR v moderní magii.

V dubnu jsme uspořádali XII. 
Čarodějnický rej s oblíbeným grilo-
váním klobás a vystoupením folklor-
ního souboru Furiant z Malé Bělé. 
Tradičně jsme se také v červnu zú-
častnili výstavy Šikovné ruce našich 
seniorů pro radost a potěšení v Lysé 
nad Labem, kde jsme získali oce-
nění za kolektivní práci na betlému  
z kašírovaného papíru. 

Celé prázdniny patřily v respi-
riu Domova Modrý kámen výstavě 
obrazů a fotografií Jaroslavů Najma-
nových Krajina Českého ráje očima 
otce a syna. Tuto výstavu zhlédlo 
kromě našich klientů velké množství 
návštěvníků domova. Poskytli jsme 
také prostor Prázdninové škole šití 
Hany Rejzkové a odměnou nám byla 

módní přehlídka šikovných děvčat.
Firma Sodexo nám prostřednic-

tvím projektu Plníme přání seniorům 
pomohla získat finanční prostředky 
na vyhlídkový zájezd 75 kilometrů 
po Českém ráji nízkopodlažním au-
tobusem, což byl pro naše klienty 
ojedinělý zážitek.

Léto jsme si zpestřili takzvaný-
mi Jahodovými dny, kdy pracovnice 
stravovacího úseku s klienty pekla 

moučníky z čerstvých jahod. Vy-
ráběla se i marmeláda. Pro velký 
úspěch následoval heřmánkový, 
švestkový a jablečný den.

V srpnu se nám podařilo pomo-
cí reorganizace zrušit čtyři třílůžkové 
pokoje a přetvořit je na menší. Zůstal 
nám už jen jeden, na oddělení pro 
ležící klienty. Celkový počet klientů 
domova je stále 101, ale kvalita služ-
by se tím významně zvýšila.

O pestrém týdnu sociálních slu-
žeb, který se uskutečnil v říjnu, jsme 
zde již psali. Na podzim se nám také 
podařilo získat certifikát Vážka pro 
domov se zvláštním režimem. O tom 
se dočtete v příštím vydání.

Adventní období jsme zahájili již 
šestnáctou Vánoční výstavou. Zá-
věr roku provázela vystoupení dětí 
z místních mateřských škol a z Ka-
tusic, baráčníků z Řepova, skupiny 
Country Náhoda Pecka a Tria Coloré 
& Continuo. 

Všem příznivcům domova, kte-
ří u nás vystupují zdarma, bychom 
tímto rádi poděkovali a upozornili na 
to, že všechna vystoupení jsou u nás 
též přístupná veřejnosti. Informuje-
me vás o nich na našich webových 
stránkách, na webových stránkách 
města Mnichovo Hradiště a také na 
vývěsce na rohu Nerudovy a Turnov-
ské ulice. 

V tomto článku je jen malá část 
naší bohaté činnosti. Přáli bychom 
si, abyste se účastnili našich akcí 
pro klienty, a poznali tak pestrý život 
v našem domově.

Iveta Čermáková, 
Domov Modrý kámen

Z výletu po Českém ráji nízkoprahovým autobusem.
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Učení jsem miloval. I za komunistů jsem učil v duchu 
masarykovských tradic a o politiku jsem se nestaral
Na stole leží desítky útlých kní-
žek s poetickými jmény, novinové 
výstřižky, diplomy – plody celoži-
votní práce Josefa Brože, učitele  
a básníka ze Lhotic. Autor, který 
letos v lednu oslavil 95. naro-
zeniny, se jimi probírá a k řadě  
z nich připojuje osobní vzpomín-
ku, vyzdvihuje konkrétní básně  
a tu a tam podrbe za ušima štěně 
trpasličího špice, jež mu co chvíli 
proběhne pod nohama. Je vidět, 
že o svých básních a inspiraci, 
kterou mu poskytuje malebná 
příroda Českého ráje, ale i So-
botecka, Podbezdězí nebo Pod-
krkonoší, by dokázal sugestivně 
vyprávět celé hodiny.

Dnes žijete ve Lhoticích, ale jste 
rovněž lhotický rodák, že?

Ano, na Lhotice nedám dopustit. 
Narodil jsem se v domě s doškovou 
střechou, který stál na tomto místě. 
Měl červený cihlový plot, zahrádku, 
bránu a malá vrátka, na kterých jsem 
jako kluk rád jezdil. Pamatuji si, jak 
se mu v padesátých letech prohý-
bala střecha – je zajímavé, že ven-
kované vždy drželi spíš na dobytek, 
než na vlastní pohodlí – ale bourali 
jsme ho nakonec celý měsíc. Právě 
o Lhoticích jsou moje sbírky Verše 
domova a Volání domova nebo bá-
seň Krajem domova, která vyhrála  
v roce 1955 literární cenu Liberec-
kého kraje. Šlo o takovou básnickou 
cestu od Jičína až do Mnichova 
Hradiště, při které jsem každé obci 
věnoval pár veršů. 

Lhotice znáte celý život. Jak se za 
tu dobu proměnily.

Vesnice se mění teprve v po-
sledních letech. Co pamatuji, až 
do pětačtyřicátého roku byla pořád 
stejná. Potom vzniklo pár nových ba-
ráků, ale lidé Lhotice objevili vlastně 
teprve nedávno. Teď se tu teprve za-
číná stavět. Teď máme asi pětatřicet 
čísel popisných. Za mého mládí jich 
bylo asi třicet.

Předpokládám, že historii obce 
máte jako pamětník v malíku.  

První písemný záznam o ní je 
sice z roku 1374, ale podle mého 
názoru musela existovat ještě mno-
hem dříve. Profesor Josef Šimák 
napsal, že Lhotice vznikly na konci 
Přemyslovské doby, v době němec-
ké kolonizace – v té samé éře, kdy 
vznikaly všechny ty vesnice končící 
„ice“ – například Hoškovice nebo 
Soběslavice. Já tvrdím, a se mnou 
také již zesnulý kolega Stejskal, kte-
rý napsal knihu o historii Hradiště, 
že tyto vesnice vznikaly v důsled-
ku stěhování slovanského kmene 
Charvátů do Pojizeří. Vznikaly tak, 
že starosta rodu se jmenoval třeba 
Lhota, jeho lidé Lhotici a vesnice 
Lhotice. Nebo Hošek, Hoštici a Ho-
škovice. Charváti se usazovali také 
za vrchem Babou, tam se podle nich 
jmenuje například Dobrovice nebo 
vesnice Charvatce u Jabkenic.

Podle čeho tak usuzujete? 
Když se podíváte na naši náves, 

na první pohled je jasné, že je slo-
vanského původu. Má totiž ten typic-
ký kruhový obrys. Němečtí kolonizá-
toři stavěli spíše vesnice s ulicemi.

Ale zpátky k vám. Kdy jste začal 
psát první verše?

Asi jako každý druhý, už jako 
studentík. Zkoušel jsem dávat do-
hromady různé studentské veršo-
vánky a říkanky. Jednu, kterou jsem 

NA SLOVÍČKO. DNES S UČITELEM A PAMĚTNÍKEM JOSEFEM BROŽEM ZE LHOTIC

napsal nějaké dívčině, si pamatuju 
dodnes: „Co ti napsat na památku, 
napsal bych ti velmi rád. Půjč mně 
holka padesátku, budeš na mě vzpo-
mínat“. (smích) Já jsem rád psával 
na poslední stránky památníků. Tře-
ba: „Na stránku poslední jsem toužil 
napsat ti, své jméno v touze pokorné 
a svaté, abych ten poslední byl, kdož 
se vytratí, z tvé mysli vzpomínkami 
vzňaté“.

Kde jste vlastně studoval?
Na reálném gymnáziu v Turno-

vě, což bylo určitě nejpřísnější gym-
názium v Čechách. Tedy, nejprve 
jsem chodil rok do měšťanky v Hra-
dišti. Odtamtud jsem ale přestoupil 
na reálku v Mladé Boleslavi, odkud 
mě tatínek bez mého vědomí přešal-
toval do Turnova. Ztratil jsem tak dva 
roky. Když jsem maturoval, byl jsem 
starší než ostatní spolužáci.

Vydal jste první sbírku ještě bě-
hem studií?

Chtěl jsem. Už ve dvaačtyřicá-
tém roce, za války. Byla už přijatá  
k vydání u nějakého pana Lažana  
v Sobotce, kde sídlilo Nakladatelství 
Českého ráje, ministerstvo kultury  
k tomu dalo povolení, což tehdy mu-
selo být, a do práce se pustil i ilust-
rátor. Jenže já si tu sbírku znova pře-
četl a řekl si, že to ještě není ono. Že 
to ještě nejsou pořádné básně. Na-
konec jsem to odvolal. Litoval jsem 
toho už za týden, ale styděl jsem se 
říct panu Lažanovi, aby v přípravách 
pokračoval. A tak ta sbírka nevyšla. 

A kde jste publikoval poprvé?
V roce 1937 v týdeníku Rodný 

kraj. Tam uvedli mou první báseň 
Přílet máje. Jak vznikla. Když jsem 
byl asi v kvintě, každý měsíc jsme 
psávali slohové práce. Jeden měsíc 
jsme dostali za úkol líčení příchodu 
jara. Chopil jsem se toho vzletně 
a napsal, jak jaro po lesích trousí 
šátečky sasanek, že úbočí zvoní 
petrklíči, slunce otevírá oči sedmi-
krásek a tak podobně. Profesoru 
Hanušovi se to líbilo a zeptal se mě, 
jestli nepíšu také básně. To jsem ale 
zkoušel jen ty krátké říkanky. Přišel 
jsem ze školy domů, napsal ten 
Přílet máje, poslal to do novin a ty 
to uveřejnily. Dmul jsem se pýchou 
a poslal hned druhou. Tu uveřejnily 
také. Napsal jsem třetí, ale ta už 
skončila v koši. Pochopil jsem, že 
nemůžu psát všechno, co mě na-
padne, ale publikoval jsem dál. Pro-
tože jsem byl ze zemědělství, bylo 
to hlavně v zemědělských novinách, 
ve Venkově, Rozkvětu, ale také Li-
dových novinách, Českém slovu, 
ve studentském časopise a napsal 
jsem pár básniček i do Kritického 
měsíčníku tehdy ještě docenta Vác-
lava Černého. Pak jsem v roce 1942 
málem vydal tu svou první sbírku, 
ale do konce války už mi nic nevyšlo. 
Inter arma silent musae. Ve válce 
mlčí múzy.

Jak říkáte, pocházel jste ze země-
dělství. Měl jste na psaní čas?

Na to jsem si čas vždycky na-
šel. Ale neměl jsem moc času se 
učit. Ze školy jsem chodil po druhé 
hodině, najedl jsem se, dostal do 
ruky provaz a už jsem hnal krávy na 
pastvu na panská luka. Měli jsme asi 
dvanáct hektarů půdy, šest až osm 
kraviček, dva koně, králíky a tak dál.  
A ta zvířata potřebovala spoustu 
krmení. Na pastvě na učení nikdy 
nebyl čas, pálili se ohýnky a hrála 
spousta dětských her.

Ale zpátky do řečiště času. Kudy 
jste se ubíral po gymnáziu?

Přihlásil jsem se do abiturient-
ského kurzu na učitelství. To bylo 
o prázdninách v roce 1945. Praha 
mě odmítla, ale vzala mě Plzeň. 
Tam jsem viděl přehlídku vojska 
generála Pattona. Když byla v roce 
1948 vypsána literární Soutěž tvo-
řivosti mladých, přihlásil jsem se  
s básní, ve které jsem sepsal všech-
ny své prožitky z 5. května 1945. A já 
vám ji vyhrál. Ten kurz v Plzni jsem 
dokončil a přihlásil se jako učitel do 
pohraničí, říkal jsem si, že tam bu-
dou učitelé potřeba nejvíc. V České 
Lípě jsem se hlásil o umístění na 
školském odboru. Přijal jsem místo 
v Osečné, odkud jsem to domů ne-
měl daleko, a učil tam čtyři roky. To 
byl takový zápřah, že jsem až na pár 
básniček nenapsal nic.

Slyšel jsem, že jste učil i na řadě 
dalších míst.

Učil jsem v Liberci – Rochlicích. 
Po roce mi nabídli místo ředitele ško-
ly ve Světlé pod Ještědem. Do toho 
se mi ale vůbec nechtělo. A tak jsem 
požádal pana Bobka – znali jsme se 
z Turnova – který už tam učil, aby 
školu na konci prázdnin přebral za 
mě. Do školy jsem poprvé přijel na 
motocyklu až prvního září. Před ško-
lou stála skupinka učitelů a nadávala 
na nového ředitele, který měl být už 
týden ve škole, přebírat ji, a přesto 
se ještě neukázal. Zeptali se mě, 
jestli nevím, kdo má být ten nový. 
Na to jsem odpověděl, že nevím,  

Josef Brož, lhotický básník a dříve učitel, na kterého s úsměvem na tváři 
vzpomínají jeho žáci dodnes. Foto: 2x Redakce

a nadával jsem na něj taky. Nakonec 
se mi tam moc zalíbilo a děti mě 
dokonce nechtěly pustit, když jsem 
odcházel. Pane řediteli jsem si ale 
nikdy říkat nenechal.

To už bylo po vítězném únoru?
No jistě. Učitelé ve Světlé ne-

měli moc dobrou pověst, protože 
měli učit v duchu zásad marxismu-
-leninismu. Rodičům se to nelíbilo, 
a tak do školy chodili minimálně. Já 
se o politiku nestaral, pořádal jsem 
přednášky nad rámec vyučování  
a učil v duchu masarykovských 
zásad. To platilo i v době, kdy mě 
ze Světlé přetáhlo nově vzniklé pe-
dagogické gymnázium v Liberci. 
Připomínal jsem 28. říjen a ne den 
znárodnění, odmítl jsem, abych na 
venkově přemlouval sedláky, aby 
vstupovali do JZD, a když jsem při-
pomněl, že rodiče mají ve Lhoticích 
soukromé hospodářství, byl jsem 
odepsaný. Na gymnáziu jsem skon-
čil, učil jsem ve Smržovce, potom  
v Jablonci a celou dobu už mě sle-
dovali estébáci.

Měl jste i za těchto podmínek rád 
vyučování?

Miloval jsem to. Když jsem učil 
to, co mi bylo blízké, vždycky jsem 
cítil obrovský zápal. Ve Smržovce 
si na mě dokonce přišli jednou stě-
žovat rodiče německého původu, 
že jim odnárodňuji děti. Že jsou prý 
doma samý husita, samý palcát  
a cep. V Liberci na mě zase doná-
šely studentky, které už ve třetím 

nebo čtvrtém ročníku gymnázia byly 
členky KSČ. Nelíbilo se jim, že jsem 
dějepis nevykládal podle tehdejších 
učebnic. I přes tyto problémy jsem 
nastoupil na nově otevřený obor Pe-
dagogika a psychologie pro třetí stu-
peň vzdělávání a jezdíval jsem v pá-
tek večer vlakem do Olomouce, kde 
jsem sobotu a neděli strávil ve škole 
a v neděli odpoledne jsem jezdil na-
zpět. Naštěstí to byl jen jeden rok.  
Z Prahy velká část studentů odpadla 
a já dostal nabídku, abych přestou-
pil. Rád jsem to udělal a přešel na 
Karlovu univerzitu.

Vaše odchylky od doktríny vám 
režim jako učiteli toleroval?

Nakonec jsem ještě v roce 1948 
musel učitelství nechat. To už jsem 
byl ženatý. Manželka, která byla také 
učitelka, mohla ale ve škole pracovat 
dál. Já nastoupil jako dělník do Lia-
zu. Pracoval jsem u soustruhu, na 
technické kontrole, ale později jsem 
začal pořádat přednášky a přes 
to jsem se dostal ke školení civilní 
obrany. Proškolil jsem velkou část 
Hradiště i jeho okolí. A také jsem učil 
na učňovské škole. Nežádal jsem  
o to, ale přišel mi dopis, že se mohu 
k učitelství vrátit, pokud mě podpoří 
lidé z pracoviště. Vrátil jsem se za 
katedru a učil nepřetržitě až do roku 
1981. Ten rok jsem odešel do dů-
chodu. Nepřesluhoval jsem, odešel 
jsem hned, jak mi bylo šedesát.

Určitě to bylo také proto, abyste 
měl konečně čas na psaní, ne? 
První sbírka vám tedy nakonec 
vyšla až v důchodovém věku?

Ano, byla to Krajina básní. Do-
zvěděl jsem se, že existuje Nakla-
datelství Máchova kraje, které má 
v Čisté svou tiskárnu. Právě tam 
ta sbírka vyšla a já ji celou věnoval 
Podbezdězí. Jaroslav Diblík o mně 
ve své recenzi napsal, že jsem zapo-
menutý a osamocený básník České-
ho ráje, Podještědí a Máchova kraje. 
A já si řekl, že bych měl napsat také 
o bližším okolí. Další básně jsem 
věnoval Plakánku – Dostaveníč-
ko na Kosti a Kostecká zastavení.  
K napsání sbírky Krajinou mého 
srdce mě inspiroval Valečov a kraj 
směrem k Sobotce. A přicházely 
další a další.

Vím, že jste byl oceněn také v sou-
těži básníků Mělnický Pegas.

Na tu soutěž jsem přišel v roce 
1995 a pravidelně se jí účastnil.  
V roce 2010 jsem byl oceněn jako 
Osobnost Pegasu. O tři roky později 
mi obec Všeň udělila Čestnou plake-
tu „Domov můj“ za celoživotní dílo.

Napsal jste přes 40 básnických 
sbírek. Co je jejich ústředním mo-
tivem? Je to příroda?

Spíš krajina. Několikrát jsem se 
pomocí poezie pokoušel i její ráz za-
chránit. Víte, kde je kopec Tlustec? 
Když jedete z Mimoně do Jablonné-
ho, po levé straně je kopec podob-
ného tvaru, jako je Říp. Protože z něj 
těží čedič a rozvrtávají ho, napsal 
jsem o něm báseň, která začínala 
slovy, že ten kopec z boku nabodli 
jako Krista. Podobným způsobem 
se mi podařilo zachránit Mužský. To 
bylo ještě za války. Z kopce se také 
těžilo, z vrchu je ta jáma dobře vidět. 
Tu báseň jsem stylizoval jako záduš-
ní mši za Mužský. Potom, co vyšla 
v novinách, si jí patrně někdo všiml 
a tu těžbu do týdne zastavil. Nevím, 
možná to byl nějaký německý okres-
ní hejtman, který měl rád tradiční 

ráz krajiny. S tím Tlustcem se to ale 
nepovedlo.

Máte v našem regionu vyloženě 
nejoblíbenější místo?

Valečov – o ten jsme jako kluci 
válčili – dále Plakánek nebo údolí 
Žehrovky od Mladějova na Podse-
mín až ke Žďáru. Tomu jsem nedáv-
no věnoval sbírku píseň o Žehrovce.

Předpokládám, že vydávat dnes 
poezii není lehké...

Poezie je dnes Popelkou. Málo-
kdo ji čte. Napsal jsem o tom verše: 
„Svět není květná zahrada, je to pláň 
zkrvácená po boji. Básník ji tím víc 
postrádá, čím míň o ně nestojí. Však 
básníků je třeba jako soli chleba, 
jsou vyznavači krásy obojí, studán-
kou citů a hlasem svědomí.“ Vidíte, 
to si stále pamatuju. Až na pár vý-
jimek jsem všechny sbírky vydal 
vlastním nákladem. Nepodařilo se 
nám založit rodinu, takže jsem neli-
toval peněz do toho vložených. Mrzí 
mě ale, že na některých místech, 
jako třeba na Kosti, už nechtějí vzít 
mou poezii na prodej ani do komise. 
Všechno je to o lidech. (do pokoje 
vbíhá štěně špice)

No to je ale fešák...
To je náš Šmudla, jako ten nej-

menší trpaslík ze Sněhurky, Šmudla 
pátý. Máme ho teprve několik dní. 
O jeho předchůdce jsme smutnou 
náhodou přišli stejně jako o Šmudlu 
třetího. Ten se dožil šestnácti let. 
Když jsme se s ním rozloučili, sedl 
jsem a naráz napsal celou básnic-
kou sbírku pro děti. Ilustroval ji Josef 
Marek, vynikající ilustrátor, podle 
mých fotografií. Také je to moje nej-
populárnější knížka. Nechával jsem 
ji několikrát dotisknout a prodalo se 
jí už hodně přes tisíc kusů.

Je vidět, že inspirace vám stále 
neschází.

Je ještě jedna věc, kterou bych 
rád udělal. Tedy kromě toho, že 
bych rád ještě napsal nějaký epitaf 
tomu Šmudlíkovi, kterého jsme měli 
před tímhle. Za to, jak byl věrný. 
Před časem měl ale ve Volnočaso-
vém centru pod zámkem přednášku  
s promítáním svých fotografií Zde-
něk Mrkáček, pracovník CHKO Čes-
ký ráj. Oslovil jsem ho a řekl mu, že  
k těm jeho povedeným snímkům 
mám básně. Všechny jsem mu je dal, 
aby je použil, když bude chtít. Nako-
nec z nich vytvořil velkou sbírku, ale 
udělal to trochu nešťastně, protože 
jednotlivé básně neodpovídaly ob-
rázkům. Udělal jsem tedy něco po-
dobného. Já i manželka jsme rádi fo-
tografovali, a tak jsem ze svých básní  
a našich fotografií sestavil sbírku 
Dotýkání krásy. Myslím, že se nám 
povedla. Všichni ji chválí a právě 
jsem z tiskárny přivezl druhé vydání. 
Rád bych podobnou knihu sestavil 
ještě z obrázků z Podještědí, Pod-
bezdězí a Českého ráje. Umřít ještě 
nemůžu. Modlím se, aby se smrt 
ještě na chvíli zastavila a dovolila mi 
to dokončit.

Je něco, co byste rád dodal na zá-
věr našeho rozhovoru?

Rád jsem vždycky psal verše 
na poslední stránku. Řeknu vám ty 
verše z Dotýkání krásy: „Tu stránku 
poslední jak roušku záclonní až vaše 
ruka rozemne, ať vám z ní zavoní 
jak kvítí pomněnky obrázky Alenky  
a verše básní ode mne.“

Redakce

Pouhý zlomek sbírek Josefa Brože. Na kontě jich má čtyři desítky.
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Odchovanci fotbalového MSK působí také v ligových týmech
Hojně diskutovaným tématem je  
v našem klubu práce s mládeží. 
Zakládáme si na tom, aby všech-
ny kluky i holky bavil nejen fotbal, 
ale obecně sport jako takový, aby 
chodili rádi na tréninky, do kolektivu 
kamarádů a abychom pro ně měli 
vždy připravenou spoustu zážitků, 
na něž budou v pozdějším věku rádi 
vzpomínat. K tomu se jim snažíme 
vytvořit co nejlepší podmínky, ať už 
sportovní, tréninkové nebo i materi-
ální – s ohledem na naše možnosti.  

Společnými silami zvelebujeme 
a vylepšujeme náš areál fotbalové-
ho klubu MSK. Díky práci ochotných  
a zapálených trenérů, kteří se věnují 
dětem zpravidla třikrát týdně a o ví-
kendových zápasech, se nám daří 
dlouhodobě držet vysokou kvalitu 
mládežnických mužstev. Všechny 
naše týmy hrají soutěže v Krajském 
přeboru středních Čech a ti nejmlad-
ší se účastní různých turnajů a pří-
pravných utkání. 

Členská základna mládeže je 
opravdu široká, čítá zhruba 80 regis-
trovaných členů a zhruba 40 neregis-
trovaných nejmenších dětí. Nábory 
nových dětí se konají nepřetržitě od 
pěti let věku. Naši mládežníci, jejichž 
rok narození je nyní mezi lety 1997-
2009, hrají nejvyšší možné soutěže. 
Vyšší soutěž lze hrát jen v klubech, 
které mají sportovní střediska nebo 
centra mládeže, na něž je nutno mít 
napojeny i sportovní třídy. Určitě se 
nám v klubu daří vychovávat i na-
dějné fotbalisty. Přináší to radosti  
i starosti, jelikož odchody talento-
vaných hráčů nás berou za srdce –  
k hráčům si trenér i klub budují ci-
tové pouto. Všem to ale přejeme, 
ačkoli to zajisté ubírá i kvalitě vybu-
dovaného týmu v daném ročníku. Na 
druhou stranu jde ale o motivaci pro 
naše další fotbalisty, kteří by měli mít 
chuť dokázat, že fotbal umí a chtějí 
si ho také zkusit zahrát na nejvyšší 
možné úrovni ve své kategorii. 

Pro nás jako vedení a trenéry 
je to odměna za práci i čas a těší 
nás, že se hráči, kteří v našem klubu 
začínali, odehráli tu spoustu utkání 
a dodnes se k našemu MSK hrdě 
hlásí, dokážou uplatnit i v ligových 
týmech ve velké konkurenci. 

Jedná se již tradičně o FK Mla-
dá Boleslav, jenž je nejblíže polohou  

a dosahem. V posledních dvou le-
tech se však na náš klub zaměřili  
i další ligové týmy, a to FC Slovan Li-
berec a FK Jablonec. V nejmladších 
kategoriích přípravek měří naši fot-
balisté pravidelně síly s hráči těchto 
klubů a popravdě řečeno si nevedou 
vůbec špatně. Potvrzuje to kvalitní 
práci našich trenérů s mládeží.

FK Mladá Boleslav
Nejvyšší zastoupení máme sa-

mozřejmě v blízké Mladé Boleslavi. 
Nejdále to zatím v kariéře dotáhl 

Tomáš Fabián, který z MSK odešel 
ve 14 letech a dokázal se dostat 
přes žákovské a dorostenecké 
týmy i do “A” týmu Mladé Boleslavi.  
V letech 2007–2010 hrál za re-
prezentační výběry U18 až U21  
a zúčastnil se s reprezentací České 
republiky i  mistrovství světa dvaceti-
letých v roce 2009 v Egyptě.

Nejstarším naším odchovan-
cem je momentálně Dominik Košek, 
který hraje za nejstarší dorost U19  
a v Boleslavi je již dlouhou dobu.

V kategorii U17 se prosazují 
Ondřej Najman a Michal Geissler. 
Michal odešel do FK MB již v brz-
kém žákovském věku, protože byl 
na svůj věk naprosto nadstandard-
ním hráčem. Ondra Najman odehrál  
v MSK celou žákovskou kategorii, 
pomohl postoupit žákům do krajské-
ho přeboru a krátce poté dostal na-
bídku zkusit fotbal o schůdek výše. 

Stal se oporou své 
kategorie a spolu-
hráči si ho zvolili 
kapitánem.

Sice pochází 
z Bělé, ale roz-
hodující fotbalové 
zlepšení a progres 
k přestupu do Mla-
dé Boleslavi udě-
lal u nás v MSK 
i další náš hráč 
působící v Mladé 
Boleslavi, Samuel 
Johanides. Ode-
hrál v našem dre-
su více než dva 
roky v žákovském 
týmu. Sam hraje v 
ročníku 2001, což 
je U15.

Zatím posledním úlovkem bo-
leslavského fotbalu z naší líhně je 
rychlý a hbitý štírek, gólový hráč 
Vojta Stránský. Vojta hrával nejvíce 
s ročníkem 2002–2001, ačkoli sám 
je ještě mladší ročník 2003. Jde o 
velice nadaného útočníka, který vy-
niká svou rychlostí a čichem na góly. 
Dostává se mu pravidelné nominace 
do krajských výběrů za ročník U13.

FC Slovan Liberec
I ve Slovanu dostalo příležitost 

ukázat své dovednosti několik hráčů 
MSK. Prozatím zůstali v klubu tři  
z nich.

Nás těší fakt, 
že se v loňské 
sezóně dostalo 
ocenění Adamu 
Knoblochovi (roč-
ník 2002), jenž 
byl zařazen do 
jedenáctky roku 
2014/2015 Akade-
mie Slovanu Libe-
rec. V srpnu před 
ligovým zápasem 
Slovanu s Duklou 
Praha převzal  
s ostatními vyhod-
nocenými hráči  
z rukou sportovní-
ho ředitele Slova-
nu Jana Nezmara 
a ředitele Akade-

mie mládeže Petra Myslivce di-
plom a ocenění. Následně v létě do 
Slovanu přestoupil. Ve svém ročníku 
se stal stejně jako v MSK vůdčím 
typem, který táhne svůj tým, a hráči 
si ho záhy zvolili za kapitána. Ob-
čas nastupuje i za starší ročník U15  
v žákovské lize a je stabilním hrá-
čem krajských výběrů. Ještě v loň-
ské jarní sezóně vypomáhal v rámci 
možností také v kategorii žáků MSK.

V podzimní části sezóny 
2015/2016 se stejně dobře vedlo  
i dalšímu našemu hráči Filipu Stri-
žencovi v „C“ žácích Slovanu U13. 
Ten hraje a pomáhá ještě i našim 
žákům v krajském přeboru a Slo-

van o něj má veliký zájem. Oba se 
v průběhu podzimu třikrát objevili  
v žákovské jedenáctce měsíce, kte-
rou vyhlašuje pravidelně akademie 
Slovanu. 

Dalším naším hráčem, který 
již hájí modrobílé barvy Slovanu  
a dělá výborné jméno našemu klu-
bu, je Kryštof Provazník, jenž bojuje 
o svou pozici v „C“ dorostu. Začal  
v Liberci také studovat a město se 
stalo jeho dočasným domovem.  
K nám do MSK přišel z Kněžmostu a 
výbornými výkony v žácích a dorostu 
na sebe upozornil skauty Liberce. 

Mistrovské zápasy si vyzkoušel 
v mladších žácích Slovanu také Ro-
bin Macek. 

Nesmíme zapomenout ani na 
naši nejúspěšnější dívku, která  
u nás strávila také podstatný kus 
své fotbalové kariéry, dnes již sleč-
nu Denisu Skálovou. Začínala u nás 
v MSK a až do nejzazší povolené 
kategorie starších žáků, kde mohla 
hrát společně s kluky, nastupovala 
za náš klub.

Denisa Skálová se fotbalu vě-
nuje na vysoké úrovni dodnes. Pro-
šla několika ligovými dívčími týmy  
a v současnosti hraje za Slovan Li-
berec, je také členkou reprezentace 
U19 a odehrála osm zápasů i za ná-
rodní tým U17. Zároveň hraje futsal 
za Démonky Česká Lípa a v tomto 
sportu skvěle reprezentuje Českou 
republiku.

FK Jablonec
Posledním zástupcem v ligovém 

trojúhelníku okolo našeho klubu je 
FK Jablonec, kde působí jako trenér 
mládeže náš bývalý hráč dospělé-
ho „A“ týmu Stanislav Bejda. Díky 
němu je i tady slušně nastavená 
spolupráce, a to jak v kategorii do-
rostu, kde dostávají možnost zkusit 
veliký dorostenecký fotbal naši hrá-
či, tak i v kategorii těch nejmladších,  
v přípravce.

Dorostem prošli průběžně více 
či méně úspěšně a za Jablonec si 
zahráli mistrovská utkání současní 
hráči „A“ týmu Jakub Maryška, Hon-
za Svoboda, dorostenci Jakub Ra-
kouský a Lukáš Havel. V žákovské 
kategorii odehráli v Jablonci několik 
mistrovských utkání i Dominik Bárta 
a Filip Kudrnáč.

V té nejmenší kategorii, starší 
přípravce ročníku 2005, se velice 
úspěšně zapojuje Matěj Bjaček, 
který je dalším velkým příslibem hra-
dišťského fotbalu. 

Vedení MSK samozřejmě věří, 
že se mu bude i nadále dařit vycho-
vávat dobré fotbalisty, ale přede-
vším učit kluky a holky, jak se dobře  
a slušně připravit pro zdravý a správ-
ný život. Ten nemusí být naplněný 
jen fotbalem, avšak vzpomínky na 
čas strávený ve společnosti kama-
rádů, hráčů a lidí spojených s MSK 
je budou provázet celým dalším ži-
votem.

Všem našim bývalým hráčům 
přejeme jen to nejlepší v jejich 
budoucí kariéře. Všichni vědí, že  
v MSK je vždy rádi uvidíme i jako di-
váky a fanoušky našich týmů. Naše 
mladé fotbalisty budeme motivovat, 
aby i oni dosáhli úspěchu a zkusili si 
fotbal na vyšší úrovni, než kterou jim 
můžeme nabídnout u nás. Tím, že 
dobře reprezentují MSK v jiných klu-
bech, šíří dobré jméno klubu i města 
Mnichova Hradiště.

Nábory probíhají nepřetržitě 
a přihlásit se může každé dítě na-
rozené v roce 2010 a starší. Stačí 
zavolat Tomáši Ježkovi (tel. 608 073 
714) nebo Martinu Smetanovi (tel. 
720 100 097).

Aleš Janatka,
Mnichovohradišťský SK

Mladým volejbalistům hradišťského Sokola se na startu nového roku zadařilo

Matěj Bjaček hraje v přípravce FK 
Jablonec. Foto: FK Jablonec

Ondřej Najman hraje za FK Mladá Boleslav. Foto: FK MB Denisa Skálová reprezentuje na hřišti i na palubovce. Foto: Petr Skála

Mladí volejbalisté Sokola Mnicho-
vo Hradiště vstoupili úspěšně do 
nového roku, když bodovali hned  
o prvním hracím víkendu. Pro body 
se vypravili junioři Sokola na hřiště 
Benátek nad Jizerou a v pojizerském 
derby dokázali vyhrát další utkání na 
půdě soupeře. A jak se vedlo mlad-
ším a starším žákům?

TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 
VK Benátky nad Jizerou 

1:3 (-14, 19, 24, 23)

Naše družstvo začalo v základní se-
stavě: Kuba Eichler na náhře, Dan 
Schubert na univerzálu, Matouš Kra-
tochvíl a Michal Novák na bloku, na 
smeči Jan Maděra, Filip Kováč a na 
liberu Jakub Kováč. První set jsme 
soupeři nedali vydechnout a zcela 
jasně jsme kurt ovládli. Druhý set si 
kluci mysleli, že to půjde asi samo, 
ale to se bohužel nestalo. 

Soupeře jsme pustili do ve-
dení 7:1 a celý set jsme se na něj 
neúspěšně snažili dotáhnout. Třetí  
a čtvrtý set byly vyrovnané a výhra 
nám proklouzla mezi prsty naší „bo-
jácnou“ hrou v koncovkách. V průbě-
hu zápasu střídali Vráťa s Honzou 
Eichlerem na bloku.

TJ Sokol Mnichovo Hradiště – 
VK Benátky nad Jizerou 

3:0 (24, 23,19) 

Nastoupili jsme v základní sestavě: 
Jakub Eichler na náhře, Matouš Kra-
tochvíl na univerzálu, Dan Schubert 
a Honza Eichler na bloku, na smeči 
Jan Maděra s Filipem Kováčem a na 
liberu Jakub Kováč. V tomto zápase 

nastoupil v základu Honza Eichler, 
odehrál celý zápas bez střídání 
poměrně kvalitně a hlavně uvolnil  
v týmu náladu, i když sety byly vy-
rovnané. 

V tomto zápase jsme eliminovali 
soupeřovi smečaře kvalitním blokem 
a naši kluci prakticky bezchybně 
útočili. Matouš Kratochvíl byl za 
celý zápas z postu univerzála jenom 

jednou zablokovaný, jinak smečoval 
tvrdě a přesně. Honza Maděra jako 
správný kapitán tvrdil muziku na 
smeči a prakticky neudělal chybu  
a Filip Kováč se prosazoval svou 
chytrou hrou, kdy tvrdé smeče pro-
kládal ulívkami a ukazoval kvalitní 
přehled. Kuba Eichler na nahrávce  
a Dan Schubert přidali solidní výko-
ny a za hodinu bylo hotovo.

 Mladší žáci Sokola Mnichovo 
Hradiště hráli další kolo krajského 
přeboru šestek a v hale Dukly Libe-
rec nejprve přehráli žáky Loko Čes-
ká Lípa 2:0 (22, 6). V první sadě byla 
hra vyrovnaná, ale druhou sadu So-
kol zcela ovládl a bezchybnou hrou 
nedal soupeři šanci. 

Druhým soupeřem byla domácí 
Dukla Liberec A, která náš tým pře-
hrála přesnější hrou a větším důra-
zem na síti a zvítězila 2:0 (18, 15).

V posledním utkání se žáci 
Sokola utkali s domácím B týmem. 
První sada byla ve znamení na-
šich zbytečných chyb a přesnější 
a bojovnější hry domácí rezervy.  
I v druhé sadě jsme tahali za kratší 
konec, když Dukla B vedla již 20:15, 
ale šňůrou při podání Šimona Prů-
ška jsme se dokázali vrátit do setu. 
V koncovce jsme zahráli dokonce 
lépe a věřili jsme si i do tie-breaku, 
ale byla to znovu Dukla, kdo šel do 
vedení. V koncovce jsme sice dota-
hovali, ale zkažená podání našich 
hráčů ukončila naděje na výhru. Vý-
sledek 1:2 (-21, 23, -12).

Sestava Sokola MH: Bígl, Dvo-
řák, Hulínský, Kysela, Lakatos, 
Paclt, Průšek, chyběl zraněný Pa-
zour a omluven byl Novák.

V krajském přeboru nastoupili 
starší žáci Sokola MH do dalšího 
turnaje. A družstvo porazilo Duklu 
Liberec A 2:1 (-21, 18, 16), když po 
první prohrané sadě zatlačilo sou-
peře podáním a ubránilo síť. V tie-
-breaku naši zázračně utekli Dukle  
z šesti mečbolů a vyhráli rozhodující 
set 18:16. 

V dalším zápase Sokol podle-
hl favorizované Lokomotivě Česká 
Lípa 0:2. Bojoval, ale na jeden z nej-
lepších týmů žáků ČR prostě nesta-
čil. V závěrečném zápase pak kluci 
porazili Duklu Liberec B 2:0 (19, 22), 
i když nepředvedli nejlepší hru. 

Na turnaji se dařilo i B týmů, 
který porazil Duklu C a TJ Turnov 2:0  
a podlehl jen České Lípě B 0:2. 

Tradičními oporami A týmu byli 
bratři Kováčové. Jakub řídil hru přes-
nými nahrávkami a Filip tvrdil muzi-
ku na síti. Velmi dobře hráli i Jáchym 
Žahour a Milan Ponocný. Družstvo 
doplňovali mladší žáci, kteří tvoří 
základ B družstva. Jeho oporami byl 
nahrávač Tadeáš Kysela, Vojta Bígl 
a Ondra Hulínský. Velmi dobře hrál  
i Jakub Dvořák.

Jiří Skřivan,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Tadeáš Kysela nahrává v zápase proti Dukle Liberec A.
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Turnaj SBA Expert Cup:
přípravka skončila stříbrná
V polovině prosince se v hale BIOS 
Mnichovo Hradiště konal tradiční, 
již 10. ročník fotbalového turnaje 
SBA Expert Cup pro hráče ročníku 
2005. Tohoto turnaje se každoročně 
účastní také přípravka Mnichovohra-
dišťského SK, proto nemohli naši 
nejmladší hráči samozřejmě chybět 
ani tentokrát.

MSK U11 se ve složení Vlk 
Daniel, Rakouská Natálie, Kvintus 
Jakub, Stand Adam, Vít Otmar, Ma-
cek Denis, Zhmurchuk Rostyslav  
a Novák Gabriel pod vedením tre-
nérů Aleše Jindry a Milana Kvintuse 
postupně utkal se sedmi soupeři. 
Poražení však odešli pouze jednou,  
a to s reprezentací Okresního fot-
balového svazu Mladá Boleslav, 
která ve velmi dramatickém zápase 
zvítězila v poměru 2:1. Nutno při-
pomenout, že zmíněný výběr OFS 
MB za celý turnaj inkasoval pouze 
jednou, a to právě při utkání s MSK. 
Takovéto zápasy jsou pro vývoj mla-
dých fotbalistů důležitější než ty, kte-
ré končí jednoznačným vítězstvím,  
a posouvají je ve fotbalové hře dál.  
V konečném pořadí tedy obsadil 
Mnichovohradišťský SK druhé místo.

Nejlepším střelcem celého tur-
naje se s počtem šestnácti vstře-
lených branek stal Adam Stand  
z MSK.

Rádi bychom touto cestou po-
děkovali za skvěle připravený turnaj 
firmě SBA Expert a řediteli turnaje 
Dušanovi Bukvičkovi.

Aleš Jindra a Milan Kvintus, 
trenéři MSK U11

Adam Stand, nejúspěšnější střelec turnaje a zároveň člen týmu MSK U11. V 
sedmi zápasech vstřelil 16 branek.

Tým přípravky MSK obsadil druhé místo. O první se ale rval do poslední 
chvíle. Na snímku se svými trenéry i vzácnou trofejí.

Konečné pořadí

1. Výběr OFS MB
2. Mnichovohradišťský SK
3. SK Jizeran Doubrava
4. SK Bakov nad Jizerou
5. FC Sporting MB
6. Dolnobousovský SK
7. FK Dobrovice
8. Mírová pod Kozákovem

Výsledky MSK U11
v zápasech

 
MSK – FK Dobrovice 

9:0

MSK – SK Jizeran Doubrava 
3:1

MSK – FK Bakov nad Jizerou 
4:1

MSK – Dolnobousovský SK 
3:0

MSK – Výběr OFS MB 
1:2

MSK – Mírová pod Kozákovem 
8:0

MSK – FC Sporting MB 
4:2

Ve městě se chystá Restaurant Day. Láká všechny milovníky jídla
Otevřít si vlastní restauraci není nic 
jednoduchého. Co ale vyzkoušet si 
to jen na jeden den? Právě takovou 
možnost nabízí akce zvaná Restau-
rant Day, která se v únoru uskuteční 
poprvé i v Mnichově Hradišti.

Dorty, buřtguláš, polévky, raw 
dezerty, chlebíčky nebo makrobio-
tická nebo paleo kuchyně – to vše 
a ještě něco navíc bude k ochutnání 
na premiérovém mnichovohradišť-
ském Restaurant Day, který se usku-
teční v neděli 21. února od 11 hodin 
v sálu místního Klubu.

Akci pořádá Spolek MEZA  
a Farmářka z Ráje. Motivací je pros-
tá láska ke gastronomii a chuť potkat 

sousedy u dobrého jídla a pití. Orga-
nizátoři především chtějí uspořádat 
příjemný a přátelský den, který si 
užijí všichni účastníci – jak návštěv-
níci, tak kuchtíci.

Přestože se akce bude točit 
hlavně kolem rozličných dobrot, 
konzumací jídla program nekončí. 
V  sále budou vystaveny výtvarné 
práce žáků místní ZUŠ, zábavu 
nabídne i fotostěna s  kulinářskými 
rekvizitami. Ani na nejmenší stráv-
níky organizátoři nezapomínají, 
připraven pro ně bude hrací koutek 
i posezení.

Restaurant Day se koná pra-
videlně čtyřikrát do roka na mnoha 

místech Evropy i zbytku světa. Z ne-
dalekých měst se zapojily například 
Mladá Boleslav, Turnov či Liberec, 
kde také organizátoři v  minulosti 
sbírali inspiraci. Pokud se mnichovo-
hradišťský debut setká s  pozitivním 
ohlasem, bude následovat květnový 
Restaurant Day.

Patříte i vy sami mezi ty, kteří 
s  nadšením pečou či vaří, a chtě-
li byste dát své výtvory ochutnat 
ostatním? Neváhejte s  přihlášením 
na mailu spolekmeza@seznam.
cz, telefonu 775 313 228 či osobně 
v obchodě Farmářka z Ráje. Tamtéž 
získáte i bližší informace. A pokud si 
sami na přípravu jídla netroufáte, ale 

rádi něco ochutnáte, nezapomeňte 
přijít předposlední únorovou neděli 
na náš Restaurant Day!

Kristýna Motlová

Restaurant Day
Kromě posezení a konzuma-
ce dobrot připravených vašimi 
sousedy na vás bude 11. února 
čekat také výstava tematických 
prací žáků místní ZUŠ a fotostě-
na s rekvizitami.

Věděli jste, že obraz svatého Valentina zdobí zámeckou kapli?
Obraz svatého Valentina, světce, 
který proslul jako patron snoubenců 
a také uzdravoval nemocné (právě 
při této činnosti je zachycen), se na-
chází na bočním oltáři po levé straně 
kaple sv. Anny. Je kruhový a zasa-
zen je v horní části oltáře.

Jeho svátek se rozšířil z Itálie, 
kde byl biskupem v městě Terni. 

Tajné oddávání snoubenců přes zá-
kaz císaře jej proslavilo jako patrona 
snoubenců a také ho stálo život. 
Popraven byl mečem a pohřben je  
v katedrále v Terni.

K svátku, který občanský i cír-
kevní kalendář připomíná 14. února, 
se pojí lidové pranostiky: „Na sv. Va-
lentýna zamrzne i kolo mlýna” nebo 

„Svatý Valentýnek – jara tatínek”. 
Začíná jím období poutí.

Našemu městu nejbližší místo 
zasvěcené svatému Valentinovi je  
u Zákup. Klasicistní kaple z roku 
1834 v obci Nový Šidlov povstala z 
trosek zásluhou občanského sdruže-
ní Drobné památky severních Čech  
a i ji zdobí obraz svatého Valentina, 

tentokrát již oddávajícího snouben-
ce.

V ČR je i obec, která má sva-
tého Valentina ve znaku. Jde o No-
vosedlice u lázní Teplice, kde stojí 
barokní kostel sv. Valentina. Koná 
se tam tradiční pouť k jeho svátku.

Daniela Břoušková

Maškary zvou na veselský masopust
Veselá vesnice Veselá a tři císaři vás 
zvou na již 4. ročník oblíbeného ma-
sopustního veselí pod záštitou míst-
ních divokých kačen. Akce začne  
v sobotu 13. února ve 13 hodin a 13 
minut na statku u Sedláků na návsi. 
Poté, co císaři schválí program, 
bude následovat průvod masek 
obcí s několika zastaveními u domů, 
kde maškary popřejí dobrou úrodu  
a štěstí, pokud je hospodář pohos-
tí. Rovněž na návsi bude poražena 
kobyla, která bude rovněž okamžitě 
naklonována, aby byla připravena 
pro příští masopust, který se napře-
srok vrátí. 

Doprovázet nás bude trutnov-
sko-pražská kapela s harmonikou, 
houslemi, basou a bubny. Stejně 
jako poslední dva roky se můžete 
rovněž těšit i na španělské dudáky, 
kteří k nám přijedou z naší partner-
ské vesnice Poboado Fontao Mine-
iro ve španělské Galicii. 

Ukončení a zhodnocení akce 
bude probíhat záhy, ještě tentýž den 
od 19 hodin, v klubovně u hasičů. 

Tam budou také zlikvidovány vy-
žebrané a ukradené pamlsky.

Ten, kdo má rád legraci, ať přije 
třeba i v masce. Do vsi zmítané ma-
sopustem ale nebude vpuštěn kačer 
Donald, myšák Mickey, ani dědové 

Santa Claus a Mráz. Vítáme hlavně 
tradiční masky! 

Zapište si datum do kalendáře! 
A když už budete mít v rukou diář, 
můžete si také poznamenat koncert 
našich galicijských kamarádů, kte-

rý pořádá Klub Mnichovo Hradiště  
v pátek 11. února. Podrobnější info 
najdete v kalendáři kulturních akci 
na webu města. Těšíme se na Vás.                                                                                                                                       

Veselá vesnice

Po obnovení masopustní tradice se Veseláci vydali tradiční cestou a připomínají klasické lidové masky.
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SÁL KLUBU
12. ÚNORA, 19:00
VEČER GALICIJSKÉ HUDBY A VÍNA
Hudební seskupení Sons da mina, čti Zvuky z dolu, potěšilo v minulosti 
již návštěvníky letní mnichovohradišťské pouti či veselského masopustu. 
V předvečer únorové soboty, kdy dudáci a bubeníci z Galicie, hrdé provin-
cie na severu Španělska, pozvednou náladu při dalším ročníku masopustu 
ve Veselé, zahrají při zhruba hodinovém koncertu také v sále Klubu, kde 
na jeden večer vznikne improvizovaná, zato však útulná vinárna. V ceně 
vstupného první sklenka vybraného španělského vína, další dolije usměva-
vá servírka na Vaše vyzvání.

21. ÚNORA, 11:00–17:30
RESTAURANT DAY
Zhruba desítka kuchařů ve stejném čase na jednom místě Vás na jednu 
únorovou neděli osvobodí od vaření. Vezměte s sebou své blízké, kama-
rády a sousedy a vydejte se do tepla sálu uprostřed náměstí provoněného 
dobrotami. Tuhle společnost si bude pochvalovat nejen Vaše duše, ale i 
žaludek, jenž v onen den rozhodně bude mít z čeho vybírat. Vstup volný.

DIVADLO
5. ÚNORA, 19:30, ABONENTNÍ DIVADELNÍ CYKLUS
KURTIZÁNA – Pavel Ondruch
Herecký koncert Divadla Ungelt svádí na jednu scénu tři herce zdánlivě 
nesourodých naturelů: charismatickou Chantall Poullain, temperamentní 
Reginu Rázlovou a vycházející hvězdu Národního divadla Igora Orozoviče. 
Šťastné divadelní setkání trojlístku hereckých veličin s nadhledem sleduje 
vztah mladého muže a stárnoucí ženy. V prodeji poslední volné přístavky.

6. ÚNORA, 15:00, DIVADELNÍ POHÁDKA PRO DĚTI
O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
Když se spojí moudrost klasické české pohádky s moderním švihem, jaký 
dokáže dát lidovému námětu takový mistr, jakým byl Josef Lada, je o chytrý 
humor a poučení postaráno. Uvádí Divadlo Andromeda Praha.

25. ÚNORA, 19:00, ABONENTNÍ CYKLUS KRUHU PŘÁTEL HUDBY
PRO ARTE TRIO
Marie Fuxová (housle), Zbyněk Paďourek (viola), Jitka Vlašánková (violon-
celllo). V Pro Arte Triu se nedávno sešla trojice hudebníků pohybujících se 
na sólové dráze i v dalších komorních souborech. Základ jejich programu 
tvoří Beethovenova Smyčcová tria doplňovaná díly dalších skladatelů.

22. ÚNORA, 19:00, CESTOVATELSKÁ DIASHOW
RADEK JAROŠ – KORUNA HIMALÁJE
Horolezec Radek Jaroš pokořil 14 osmitisícovek a bude o tom vyprávět.

KINO

9. ÚNORA, 18:30, ORIGINÁLNÍ TALK SHOW
V JINÉM SVĚTĚ
První setkání s předním českým záhadologem Milanem Doležalem.

3. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OSM HROZNÝCH 
Western. Nejnovější film režiséra Quentina Tarantina.

4. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SÁZKA NA NEJISTOTU
Drama. Pravdivý příběh čtyř mužů, kteří riskantním způsobem získali jmění.

5. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁTKA
Komedie. Úspěšný film Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka.

6. ÚNORA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZKÁZA KRÁSOU
Dokumentární. Opakujeme dokument Heleny Třeštíkové o Lídě Baarové.

6. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LES SEBEVRAHŮ 
Horor. Američanka pátrá po své ztracené sestře v lese plném záhad… 

7. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MALÝ PRINC
Animovaný. Adaptace slavného díla o přátelství, lásce a skutečném štěstí. 

10. ÚNORA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁTKA 
Komedie. Úspěšný film Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka.

10. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LÍDA BAAROVÁ 
Drama. Životní příběh Lídy Baarové vypráví v očekávaném filmu Filip Renč.

11. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
O KUŘATECH A LIDECH 
Komedie. Až u umírajícího otce zjišťuje pět bratrů, že jsou příbuzní.

12. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ
Hudební. Studenti nacvičují moderní zpracování Starců na chmelu.

13. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Zveme na kvalitní film, jehož titul se dozvíte v kinosále. Neplatí se předem!

14. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA 
Animovaný. Přijďte se podívat na nové veselé příhody Alvina a jeho přátel.

17. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
Sci-fi. Pokračování hvězdné ságy. Poslední opakování.

14. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÁNSKÁ DÍVKA
Drama. Příběh ženy a muže, jenž jako první na světě prošel změnou pohlaví.

19. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
Drama. Skutečný příběh lovce opuštěného po útoku medvěda v divočině.

20. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PADESÁTKA
Komedie. Úspěšný film Vojty Kotka podle scénáře Petra Kolečka.

21. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
HODNÝ DINOSAURUS 
Animovaný. Lidé a dinosauři žijí ve stejné době a mohou se i spřátelit! 

26. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ŘACHANDA
Komedie. Pohádková komedie o rozmazlené princezně se natáčela v okolí.

25. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SAULŮV SYN
Drama. Nejsugestivnější zachycení holocaustu v dějinách.

24. ÚNORA, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ZTRACENI V MNICHOVĚ
Komedie. Neobvykle natočený film o filmu o mnichovských událostech.

27. ÚNORA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
RODINNÝ FILM
Drama. Rodiče odjeli na dovolenou. Jak to zvládnou nedospělé děti sami?

27. ÚNORA, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ŘACHANDA
Komedie. Pohádková komedie o rozmazlené princezně se natáčela v okolí.

28. ÚNORA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LEDOVÁ SEZÓNA
Animovaný. Dobrodružství ledního medvěda, který se dostal do New Yorku!

SPORT
6. ÚNORA, 14:00
TJ SOKOL MH „A“ - AVIA ČAKOVICE
3. liga stolního tenisu mužů 16. Kolo
7. ÚNORA, 10:00
TJ SOKOL MH „A“ - SLOVAN KST BOHNICE 
3. liga stolního tenisu mužů 17. kolo

DOMOV MODRÝ KÁMEN
5. ÚNORA, 10:00, VERNISÁŽ
KRÁSA NA TEXTILU, NĚKDY I BEZ TEXTILU
Prodejní výstava textilních tapisérií a fototapiserií pánů Josefa Sazamy a 
Josefa Vitáka. Vstup zdarma. Výstava potrvá do 28. února.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. ÚNORA, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – FIMO PŘÍVĚSEK
Tvoříte rádi z Fima? Nabízíme vám dílničku zaměřenou na práci s touto 
polymerovou hmotou a na výrobu originálního přívěsku na klíče. Stačí se 
jen přihlásit do 5. února v Klubu dětí, emailem nebo telefonicky.

13. ÚNORA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz pro začínající i zkušenější švadlenky nebo nadšence do textilní tvorby. 
Pod vedením zkušené lektorky se naučíme základní i pokročilejší techniky. 
Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít 
s sebou. Přijďte se zrelaxovat a ušít si originální kabelku, halenku či šaty. 
Kurz je vhodný nejen pro děvčata a chlapce od 12 let, ale i pro dospělé! 
Cena: 200 Kč. Přihlášky nejpozději do 11. února.

15. ÚNORA AŽ 19. ÚNORA, 8:00–16:00
JARŇÁKY V KLUBU
Pro kluky a holky Klub připravil prázdninové dny plné her, vyrábění a zá-
bavy. V ceně je zahrnuta dopolední a odpolední svačina, oběd, pitný režim  
a materiál na vyrábění. Přihlášky nejpozději do 12. února. Cena 250 Kč na 
jeden den.

17. ÚNORA, 8:00–17:00
JARNÍ VÝLET S KLUBEM DO LIBERCE
Nevíte co dělat s volným časem o jarních prázdninách? Rádi byste něco 
podnikli? Vyrazte s námi na výlet do Liberce, navštívíme IQLANDII, luna-
park i Babylon. Sraz v 8:00 hodin v Klubu dětí, návrat v 17:00 hodin na 
vlakové nádraží v Mnichově Hradišti. Přihlášky podávejte nejpozději do 12. 
února. V ceně je zahrnuto vstupné, cestovné a také svačinový balíček na 
celý den. Cena: 450 Kč.

KLUBY PRO RODIČE S DĚTMI
Klub Sluníčko (sejde se 2., 9. a 23. února) a klub Korálek (4., 11. a 25. 
února), to jsou hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti 
v doprovodu rodičů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin. Kurzy trvají 
od 9 do 11 hodin. Klubové předplatné: 10 návštěv za 400 Kč. Jednotlivě 
zhruba 50 Kč.

Dočká se letos Leonardo DiCaprio za roli ve filmu Revenant Oscara?

Restaurant Day je celosvětovým fenoménem. Je libo třeba pelmeně?

VESELÁ VESNICE
13. ÚNORA, 13:13
VESELSKÝ MASOPUST 2016
Tradiční společenská událost, kterou zahájí tři císaři, s jejichž svolením se 
vydá obcí průvod plný tradičních maškar. Od 19 hodin následuje zhodnoce-
ní a zábava v hasičské klubovně.

Veselský masopust je velkolepým návratem k tradicím.

KALENDÁR AKCÍˇ

PLESY
13. ÚNORA, 20:00
OBECNÍ PLES NA MUKAŘOVĚ 
K účasti na plese obce zvou do obecního domu obyvatelé Mukařova.

20. ÚNORA, 20:00
5. FOTBALOVÝ PLES MSK
Ples Mnichovohradišťského SK se uskuteční v klubu Rock Posilovna. Před-
prodej vstupenek probíhá od 2. února v hospodě Na Hřišti.

20. ÚNORA, 20:00
ZÁSTĚRKOVÝ PLES SDH BOROVICE 
Další tradiční ples se uskuteční opět v sále Obecního domu Mukařov.

3. BŘEZNA, 20:00
IX. REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Od 1. února jsou v prodeji vstupenky na ples, který se i letos koná v sále  
2. ZŠ a nabídne originální lákadla i pořádnou dávku taneční muziky.

27. ÚNORA, 19:00
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA MNICHOVO HRADIŠTĚ
Maturanti zvou na svůj ples do mladoboleslavského Domu kultury.



H I S T O R I E

Sedm pohledů na horu Mužský
Díl první: geologická minulost našeho kraje

11ÚNOR 2016 KAMELOT: ZPRAVODAJ MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ

Hora Mužský je bezpochyby zná-
má všem obyvatelům Mnichova 
Hradiště a těžko bychom hledali 
někoho, kdo ji nikdy nenavštívil. 
Místo proslulé širokým rozhledem 
je právem považováno za jednu 
z dominant a symbolů Českého 
ráje. Snad každý k ní má nějakou 
osobní vzpomínku nebo zážitek – 
třeba ze školního výletu, podzim-
ní brigády při česání jablek nebo 
z návštěvy restaurace Na Krásné 
vyhlídce. 

Vrchol hory, vzdálený od hra-
dišťského náměstí přesně pět ki-
lometrů, lze spatřit z mnoha míst 
města. Pojďme se v sedmidílném 
seriálu podívat na Mužský z růz-
ných pohledů: archeologického, 
turistického, historického a ně-
kolika dalších. Pohled první za-
měříme na samý počátek, tedy na 
geologickou minulost kraje.

Vznik Příhrazských skal, mezi 
něž Mužský patří, lze vystopovat 
až v druhohorách. V dobách, kdy 
se po některých částech zeměkoule 
proháněli dinosauři, pokrývalo náš 
kraj moře. Pískovcové skály České-
ho ráje jsou vlastně „zkamenělým“ 
mořským dnem. K výrazným geo-
logickým procesům došlo ve třetiho-
rách, kdy byly tyto mořské nánosy 
vyzdviženy a rozlámány sopečnou 

činností. Čedičový vrchol Mužského 
je pozůstatkem třetihorní sopky, po-
dobně jako Káčov nebo Vyskeř.

Do tváře krajiny se výrazně za-
psala též čtvrtohorní erozní činnost 
vody, odtékající z čela ledovce, který 
v dobách ledových zasahoval ze se-
verských oblastí až k Ještědu. Tehdy 
vznikly v pískovcovém masivu rokle, 
hluboká údolí a skalní věže, kterých 
dnes napočítáme v Příhrazských 

skalách rovných 178. Vodní a větr-
ná eroze také vytvořila geologické 
„lahůdky“, jako jsou jeskyně, závr-
ty, skalní oblouky, brány, propasti  
a další.

Třetihorní sopky našeho kraje 
naštěstí již vyhasly, nicméně geolo-
gické procesy nezadržitelnou silou 
pokračují dál. Exponované stěny 
skal pomaličku obrušuje vítr a voda. 
Čas od času spadne větší kus skály, 

jako se to přihodilo vrcholu skalní 
věže pojmenované Spící mnich.  
K hrůze místních obyvatel (a radosti 
geologů) došlo u obce Dneboh do-
konce k masivnímu svahovému se-
suvu, který si jen shodou okolností 
nevyžádal lidské životy. 

Červen roku 1926 byl nadprů-
měrně deštivý, slídovcové podloží 
pískovcových skal nestíhalo vodu 
propouštět, a tak došlo poslední 

červnovou neděli ke „sklouznutí“ 
bezmála tří milionů kubíků země. 
Do pohybu se dal povrch o rozloze  
14 hektarů (pro představu jde  
o plochu více než tří Václavských 
náměstí!). Srovnáno se zemí bylo 
deset stavení osady Podskalí, která 
tímto zanikla, neboť katastrofou po-
stižení občané postavili nové domy 
jinde. Do dnešních dnů se dochova-
lo pouze torzo do skály vytesaného 

sklípku (k vidění na parkovišti na 
okraji Dneboha směrem k Olšině) 
a tzv. Tančící les s nakloněnými bo-
rovicemi. Stojí za připomenutí, že v 
letošním roce uplyne od této události 
přesně 90 let. Geologická měření 
prováděná v roce 2002 u Krásné vy-
hlídky ukazují, že některé partie Pří-
hrazských skal jsou stále v pohybu. 
Doufejme, že k podobným katastro-
fám dojde až ve vzdálenější „geolo-
gické budoucnosti“ Mužského. 

Závěrem zbývá shrnout, co tedy 
vidí geolog, podívá-li se z Mnichova 
Hradiště směrem východním. Přede-
vším dno druhohorního moře rozryté 
erozí do podoby skalních věží, dále 
vyvřelinu třetihorní sopky tvořící vr-
chol a u paty masivu pásmo sesuvů. 

Příští díl seriálu bude věnován 
objevům a záhadám, které nabízí 
hora Mužský archeologům.

Mgr. Filip Krásný,
Muzeum Mladoboleslavska

Výzva pro čtenáře
Máte doma nějakou zajímavost 
k hoře Mužský? Třeba fotografie 
či dokumenty, které jste ochotni 
poskytnout pro pořízení kopií? 
Napište nám na email filip.kras-
ny@seznam.cz, děkujeme!

Geodetická triangulační věž na vrcholu. Dobový snímek. Foto: Archiv autora

Sesuv půdy u Dneboha v roce 1926. Foto: 2x Muzeum města Mn. Hradiště

Sesuvu se bude v květnu ve městě věnovat konference Akademie věd ČR. Pohled na Mužský z ptačí perspektivy. V popředí vrchol hory, zhruba ve středu snímku obec Mužský. Foto: Filip Krásný

Můžeme se těšit na velkolepou vzpomínku na bitvu u Mnichova Hradiště v roce 1866
V roce 2016 uplyne 150 let od 
prusko-rakouské války. Její boje se 
koncem června roku 1866 odehrá-
valy také v okolí Mnichova Hradiště 
a tuto významnou událost si chce 
naše město letos připomenout. Už 
na podzim loňského roku začala 
jednání vedení města a městského 
muzea se zástupci Komitétu pro udr-
žování pomníků z války roku 1866. 
O finanční pomoc město požádalo 
Středočeský kraj. A výsledek?

V neděli 1. května proběhne  
v Mnichově Hradišti velká vzpomín-
ková akce. Začne už v dopoledních 
hodinách. V rámci oficiálního zahá-

jení bude odhalen nový pomníček 
v Jiráskově ulici, poté účastníci pře-
jdou na městský hřbitov, kde uctí pa-
mátku válečných obětí u centrálního 
pomníku. Ze hřbitova půjde průvod 
přes celé město do prostoru u Jizery, 
kde bude probíhat hlavní program. 

Zde bude zbudováno vojenské 
ležení obou soupeřících armád. 
Návštěvníci budou mít možnost pro-
hlédnout si vojenskou výstroj, zbra-
ně včetně děl a vojenských vozů  
s koňmi. Chybět nebude vojenská 
polní kuchyně, která bude vařit jak 
pro uniformované účastníky, tak pro 
všechny návštěvníky. Připraveno 

bude dobové tržiště i různá kulturní 
vystoupení. Jistě zaujme i módní 
přehlídka historických šatů a kostý-
mů nebo hudební produkce skupiny 
Kantoři. 

Od 14 hodin proběhne hlavní 
část programu, ukázka bitvy mezi 
oběma tábory. Bojů se bude účastnit 
více než 120 vojáků. I po skončení 
přibližně hodinové bitvy, která bude 
komentována moderátorem, však 
bude akce pokračovat.

Celodenní program bude dopro-
vázet vojenská dechová hudba. Pro 
účastníky průvodu městem budou 
připravena různá zastavení – scén-

ky, které budou vycházet ze skuteč-
ných událostí, jež se v našem městě  
v onom jaře a létě roku 1866 skuteč-
ně staly. 

Ke vzpomínkové akci budou 
prodávány rovněž tematické upo-
mínkové předměty. V městském 
muzeu bude souběžně probíhat 
výstava Via Belli s interaktivním pro-
gramem.

Mnichovo Hradiště čeká 1. květ-
na určitě zajímavá podívaná. Přijďte 
se jí zúčastnit i vy!

Jana Dumková, vedoucí 
Muzea města Mnichovo Hradiště
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Výrobce lezeckého 
vybavení Ocún hledá 
do nové administrativní 
budovy v Mnichově Hradišti 
zaměstnance na pozice:

• zákaznický servis,
• nákup,
• grafika.

Nutná znalost angličtiny, 
případně němčiny. Nástup 
ihned, nebo po dohodě. 

Nabízíme: motivující finanční 
ohodnocení, firemní benefity, 
mladý dynamický kolektiv.

Bližší informace na čísle: 730 575 800.
Životopisy zasílejte na:

monika.serakova@ocun.com.

Ohlédnutí za koncem adventu: Tři králové
kráčeli k Betlému a vybírali i na potřebné 

V neděli 3. ledna se sešel před 
zámkem v našem městě průvod Tří 
králů. Spolu s návštěvníky se troji-
ce mudrců vypravila k pomyslnému 
Betlému v sale terreně, kde se s dal-
šími účastníky poklonila Spasiteli. 

Průvod dále pokračoval do kos-
tela Tří králů a kaple sv. Anny, kde 
si všichni zazpívali vánoční písně  
a poslechli sváteční vánoční po-
selství pana děkana Pavla Macha.  
V našem městě tak byla oficiálně 
zahájena dobročinná Tříkrálová 
sbírka, do které mohli občané měs-
ta následně přispívat. Na Barunku 
Reiterovou trpící dětskou mozkovou 
obrnou se tentokrát podařilo vybrat 
23 900 korun.

Václav Holas, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Chcete v Kamelotu inzerovat a 
oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Stačí si připravit 
inzertní podklad a oslovit Ing. 
Danu Stránskou (dana.stran-
ska@mnhradiste.cz). Konkrétní 
ceník i všeobecné podmínky in-
zerování naleznete v sekci Ka-
melot na webu města.

Pro inzerenty


