
RADNICE A OBCANÉ
NA JEDNÉ VLNE

JARNÍ ÚKLID
Stovka obyvatel města  
i místních částí v dubnu vy-
táhla do boje proti odpad-
kům. Výsledek? Víc než 
1,5 tuny uklizeného smetí.
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ABONMÁ
Kruh přátel hudby láká na 
novou abonentní sezónu. 
Mezi hosty bude nejlepší 
český hornista i světově 
proslulý klavírní virtuos.
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Město podporuje vás, vy podporujete město. Tak nějak si představuji ide-
ální vztah, který by měl panovat mezi radnicí a veřejností, a mám dojem, 
že do značné míry se jej v Mnichově Hradišti daří naplňovat.

V rámci dotačních programů město rozdělilo rekordních 3,3 milionů 
korun. Věřím, že se jedná o dobře investované peníze, které napomohou 
tomu, abychom mohli v Hradišti vést pestrý společenský život, aby bylo 
postaráno o ty, kterým je třeba podat pomocnou ruku, a aby naše město 
vzkvétalo. Osobně mám radost z toho, že zastupitelstvo z rozpočtu města 
vyčlenilo peníze také na nový grantový program, v rámci kterého mohou 
majitelé nepamátkových objektů v městské památkové zóně žádat o pří-
spěvky na opravu opláštění a střech domů v historickém centru. Až budou 
podpořené projekty realizovány, naše město bude opět o něco hezčí.

Každý partnerský vztah by však měl být oboustranný. Proto velmi 
vítám početnou účast Hradišťáků na dubnové akci Ukliďme Česko 2016, 
v rámci níž přes sto lidí bez nároku na odměnu uklízelo město, jeho okolí 
i místní části. Vyzdvihnout bych chtěl zásluhy skautů, městského parla-
mentu dětí a mládeže, osadních výborů i neformálních skupin.

Duben bohužel také připomněl, že zásluhy je třeba připomínat, do-
kud je k tomu příležitost. Odešla totiž první osobnost ověnčená cenou 
města – dlouholetý dramaturg Kruhu přátel hudby Vlastimil Kouřil, který 
pro kulturu Mnichova Hradiště udělal tolik jako málokdo. Jsem rád, že se 
nám podařilo pana Kouřila ocenit, a upozornit tak na jeho letité úsilí. Jeho 
zápal pro kulturu a zdravý patriotismus nám bude velmi chybět. Nicméně 
v jeho práci bude nyní pokračovat Klub, který právě v tomto vydání láká na 
nejzajímavější koncerty abonentního cyklu Kruhu přátel hudby.

Přeji Vám krásný máj.
Ondřej Lochman, starosta města

   KVĚTEN 2016

ROZHOVOR
S Evou Hajzlerovou, ředi-
telkou 2. základní školy, 
jsme si povídali o příprav-
né třídě, školních akcích  
i inkluzivním vzdělávání.
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315 810 620

ITBUSINESS

internet | HDtv | LTEmobil | pevná 

Výhody:
10Gbit INTERNET 
HD TELEVIZE, ARCHÍV 7dní
PEVNÉ, MOBILNÍ VOLÁNÍ
EXPRES SERVIS PC, TISKÁREN
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

Ještě rychlejší internet
Nová nabídka TV programů

Volání Vás začne bavit

ˇ
ˇ

Život čápů v přímém přenosu:
přijměte pozvání do jejich hnízda Ve čtvrtek 14. dubna byla slavnostně 

zahájena výstava prací účastníků 
malířského plenéru, který se konal  
v Ateliérech a Galerii Konírna ve dvo-
ře Základní umělecké školy. Víkendo-
vé setkání bylo již v pořadí třetí. De-
set autorů a autorek nyní představuje 
svůj výběr z toho, co je zaujalo v na-
šem okolí. Jitka Blechová vystavuje 
olejomalby Příhrazské schody, Vale-
čov, ale i grafiku – monotypy z okolí. 
Sára Syslová, která dnes již studuje 
malbu na vysoké škole, si vybrala 
téma rozkvetlých luk. Stanislava 
Matulová vytvořila rudkou překrásné 
kresby Schody a schodiště v Mnicho-
vě Hradišti doplněné studiemi stro-
mů. Lenka Kancnýřová se vydala po 
městě s fotoaparátem a její fotografie 
jsou plny poezie. Eva Kozáková se 
soustředila na vodní hladiny. Martin 
Vozný, také již student Karlovy uni-
verzity, citlivě zachytil drobné studie 
krajin v Pojizeří. Kristýna Harisová  
a další studenti zachytili naše město 
z ptačí perspektivy. Mirka Vutkanová 
pojednala téma gotického portálu na 
Klášteře Hradiště nad Jizerou. Nikol 
Falářová se soustředila na novogotic-
kou architekturu hrobky rodiny Šver-
movy. Výstava potrvá do 18. května  
a můžete ji navštívit vždy ve středu 
od 15 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 
11 hodin v Galerii Konírna.

Eva Ševců,
Základní umělecká škola

Výstava z plenéru

Sledování života čápů, kteří se 
na jaře vracejí do svého hnízdiště  
v Mnichově Hradišti, se stalo zálibou 
mnoha obyvatel města. Patříte-li 
mezi ty, kteří s dalekohledem v ruce 
vydrží dlouhé minuty sledovat život 
v hnízdě a hlídat, zda se čapí rodiče 
pořádně starají o své potomky, věz-
te, že letošní novinka, kterou zajistila 
ve spolupráci s městem společnost 
ITBUSINESS, vás víc než potěší. 
Život v mnichovohradišťském čapím 
hnízdě lze od konce dubna v per-
fektní kvalitě sledovat na internetu!

Právě před rokem se fotografie 
čápů, kteří na své pouti z afrického 
zimoviště úspěšně překonali Alpy 
a vrátili se do Mnichova Hradiště, 
začaly objevovat na facebookovém 

profilu města i v poště starosty On-
dřeje Lochmana. Z několika stran 
nezávisle na sobě zaznělo, že by 
bylo pěkné zřídit v hnízdě stanoviště 
webkamery a vytvořit tak podmínky 
pro nepřetržité sledování ptáků. Od 
návrhu k realizaci už to byl jen krů-
ček.

„Zmíněná IT firma nás shodou 
okolností oslovila na začátku roku 
město s nabídkou sponzoringu.  
A tak jsme se zeptali: Nechtěli byste 
sponzorovat webkameru?“ vysvětlu-
je starosta. 

Zbývalo pouze zajistit technické 
náležitosti, získat souhlas pana Do-
náta, majitele objektu v ulici Obránců 
míru, jeho nájemců, pánů Brodské-
ho a Edra, a seznámit s umístěním 

kamery obyvatele domů, jejichž 
směrem je kamera orientována. Na 
konci dubna už nic nestálo v cestě 
tomu spustit provoz kamery naostro.

„Na internetových stránkách 
města právě vzniká vlastní stránka 
věnovaná čapímu hnízdu, kde bude 
možné život čápů sledovat pod drob-
nohledem. Věříme, že tato možnost 
přispěje nejen u dětí k většímu zá-
jmu o přírodu a poslouží také jako 
vzdělávací pomůcka,“ dodává sta-
rosta, který shodou okolností během 
zkušebního provozu přenos z kame-
ry zapnul také v době, kdy v hnízdě 
probíhalo páření. Lze tedy očekávat, 
že populace zdejšího hnízda se brzy 
zvýší. 

Redakce

Inscenací Zamilovat se s P. Zedníčkem a J. Paulovou se v úterý 19. dubna uzavřel divadelní abonentní cyklus 2015/16. 
Již v tuto chvíli je v Klubu k dispozici nabídka předplatného na sezónu 2016/17, kterou představíme v příštím čísle 
Kamelotu. I v případě, že na vás již nezbydou místa, se vám vyplatí přihlášku vyplnit a odevzdat. Při významném 
převisu poptávky nad nabídkou je Klub připraven otevřít po prázdninách další abonentní skupinu. Foto: Jiří Senohrábek
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Město na dotacích rozdalo přes tři miliony

Ukliďme Česko: stovka dobrovolníků zatočila s odpadky ve městě a jeho okolí

POKUD JSTE SI v sobotu 9. dubna 
udělali procházku od Kofoly směrem 
k jezu, určitě vám vrtalo hlavou, proč 
se v blízkosti cesty válejí naplněné 
odpadkové pytle a další hromady 
odpadků. Dali je tam dobrovolníci z 
řad členů 1. skautského oddílu Mni-
chovo Hradiště a jejich rodin, kteří se 
zúčastnili akce Skauti čistí Hradiště. 

Akce, uspořádaná skautským 
oddílem ve spolupráci s městem 
Mnichovo Hradiště a společností 
Compag, začala krátce po deváté 
hodině úvodní řečí, ve které byl vy-
světlen průběh akce, pravidla třídění 
odpadu a způsob koordinace účast-
níků. Poté si všichni přítomní roze-

brali připravené rukavice a památeč-
ní „placky“ a šlo se na lov odpadků.

Oblast od Kofoly k jezu byla 
rozdělena do deseti sektorů. Kaž-
dý z nich si vzala na starost jedna 
skupina vedená koordinátorem z řad 
oddílu, jenž měl danou oblast doko-
nale zmapovanou a věděl o všech 
místech s větším množství odpadků. 
I díky tomu proběhlo čištění hladce a 
za přibližně čtyři hodiny bylo hotové. 
Sem tam se objevila nějaká ta práce 
pro oddílového zdravotníka, větši-
nou typu stisknutý rezavý hřebík, ji-
nak byl průběh akce bezproblémový.

Největší dík patří všem zú-
častněným, kterých se sešlo více 

než 50. Podařilo se jim totiž napl-
nit přesně 107 odpadkových pytlů  
a seskupit na hromadu několik dal-
ších kilogramů odpadu, mimo jiné  
i 16 pneumatik, výfuk a krytku chla-
diče automobilu, starý lustr nebo ně-
kolik poškozených plachet.

Dále bychom rádi poděkovali 
městu a společnosti Compag, která 
ve večerních hodinách všechny od-
padky naložila a odvezla. Doufáme, 
že skautskému oddílu vyjde vše po-
dle plánu a v dalších letech se do-
čkáme více podobných akcí.

Štěpán Heller,
1. skautský oddíl Mn. Hradiště

V SOBOTU 16. DUBNA se na ná-
draží, pod zámkem a před budovou 
gymnázia sešlo dohromady okolo 50 
akčních dobrovolníků s cílem přiložit 
ruku k dílu a společně uklidit Mni-
chovo Hradiště. Členové Městského 
parlamentu dětí a mládeže Mnicho-
vo Hradiště spolu s městským úřa-
dem se totiž rozhodli zúčastnit se 
celorepublikové akce Ukliďme Čes-
ko pořádané v Mnichově Hradišti již 
poněkolikáté. 

Během akce jsme byli překva-
peni, jaký nepořádek dokážou lidé 
nadělat. Pneumatiky, kusy kovů 
nebo injekční stříkačky, s jejichž od-
straněním nám pomáhala městská 

V rámci akce byly uklizeny Dolce, lesopark, okolí nádraží a dálnice od HBPO až k aleji na Horku, prostor pod mostem v ulici Víta Nejedlého, okolí Lhotic, Podolí, Kruhů a Hradce, příkopy z Hoškovic do Březiny, okolí Pazderny mezi 
Sychrovem a Podolím a úsek podél Jizery z Mohelnice k hněvousickému jezu. Počátkem dubna také osadní výbor v Hoškovicích vyčistil část obce u rybníčku u čápa a skauti se postarali o úklid u Kofoly. 

Poděkování patří městskému parlamentu dětí a mládeže, který se podílel na propagaci a organizaci celé akce, ale především všem zúčastněným. Byly zastoupeny všechny věkové kategorie, přišly celé rodiny, někteří si donesli 
vlastní nářadí, další použili vlastní dopravní prostředky na převoz odpadu. Počasí nebylo zrovna ideální, ale občasné přeháňky nikoho neodradily a doufám, že všichni odcházeli domů s dobrým pocitem. 

Přestože v době uzávěrky byla před námi ještě další úklidová akce ve Veselé, již nyní víme, že loňský rok jsme překonali. Compag z města odvezl 1555 kg odpadků. Autor: Dana Stránská, Městský úřad Mnichovo Hradiště

policie, totiž nebyly v rámci úklidu 
ničím neobvyklým. To nás samo-
zřejmě velmi zamrzelo, o to víc jsme 
však ocenili veškerou pomoc jak od 
firmy Compag, která veškerý sesbí-
raný odpad odvážela, tak od samot-
ných dobrovolníků, kteří se i přes 
nepříznivé počasí dostavili. 

Také bychom chtěli poděkovat 
firmě Kofola za sponzorský dar ve 
formě nápojů a Domu dětí a mláde-
že za materiální pomoc. 

Budeme se moc těšit na příští 
ročníky!

Tereza Cimrmanová,
Městský parlament dětí a mládeže MH

ZA PRÁCI VZALI také vodáci ze 
Sychrova. Ti se zaměřili na tříkilomet-
rový úsek podél Jizery mezi Mohelnicí  
a Hněvousickým jezem. „Pro nepří-
zeň počasí byla sice účast malá, ale 
na tři a půl chlapa jsme předvedli 
dobrý výkon. Zároveň jsme se za-
mýšleli nad tím, jak je možné najít 
tolik odpadků na necelých třech kilo-
metrech. Od hygienických potřeb po 
lednici,“ říká předseda sychrovského 
osadního výboru Petr Krejčí. Uklíze-
lo se také přímo v Sychrově kolem 
Pazderny, kde úklidu velel Petr Ti-
chý. (red) Uklízející vodáci: Petr Krejčí st. a ml., Michal Vyšohlíd a Petr Hozák.

Vychází obrazový průvodce 
historií Mnichova Hradiště
Mnichovo Hradiště se po dlouhé 
době dočkává reprezentativní pu-
blikace o své minulosti. Historička 
Lenka Procházková vybrala z mu-
zejních fondů ty nejlepší fotografie, 
aby je doplnila texty o minulosti míst, 
které již z našich očí dávno zmize-
la. Výsledkem je obrazová kronika, 
jež zachycuje proměnu města od 
časů valdštejnského panství po 
léta nedávno minulá. Kniha vychází  
v nakladatelství Paseka v edici Zmi-
zelé Čechy a žádnému mnichovo-
hradišťskému patriotovi by neměla  
v knihovně chybět. 

Redakce

Další Sousedská slavnost, 
zažijte opět Hradiště jinak 
Na letošní rok se chystá druhý roč-
ník sousedské slavnosti Zažít Hradi-
ště jinak. Rezervujte si čas v sobotu 
17. září od desíti do desíti. 

Už nyní se můžou hlásit všichni, 
kdo se chtějí nějak zapojit – se stán-
kem, prodejem, dílnou, prezentací 
organizace, přednáškou, hudební 
produkcí či jakoukoliv další soused-
skou aktivitou, a to prostřednictvím 

Farmářky z Ráje – osobně v obcho-
dě, na mailu dagmar.motlova@se-
znam.cz či na telefonu 732 167 581. 
Ozvěte se také s jakýmikoliv nápady 
či připomínkami týkajícími se akce – 
od organizace až po konkrétní tipy 
na účinkující. Moc se těšíme na dal-
ší sousedské setkání!

Kristýna Motlová

Zvonky Podpora činnosti 110 000 Kč
Mnichovohradišťský SK Provoz a chod 550 000 Kč
Junák - český skaut MH Provoz a chod 50 000 Kč
Tenisový klub MH Provoz a chod 300 000 Kč
TJ Sokol MH Provoz areálu TJ Sokol a činnost 550 000 Kč
TJ Sokol MH Bezbariérový přístup do sokolovny 90 000 Kč
DFK MH Provoz a chod 80 000 Kč
Spolek dřevěný muž 34. ročník triatlonu Dřevěný muž 5 000 Kč
Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR ZO MH Provoz a chod 7 000 Kč
Spolek Meza Restaurant Day MH 3 000 Kč
Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti” MB

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti” MB

Dům dětí a mládeže „Na Výstavišti” MB

Český svaz včelařů ZO MH
Sportovní klub Kruhy
SDH Sychrov

Maškarní bál 2 000 Kč
Cesta do pravěku 22. května 2016 10 000 Kč
Provoz a chod Klubu dětí a mládeže 5 000 Kč
Zájmová včelařská činnost a kroužek mládeže 10 000 Kč
Činnost 2 000 Kč
Káčovský pohár 18. června 2016 2 000 Kč

Liga lesní moudrosti - 
kmen Osmaka Opo Provoz 10 000 Kč
Václav Svoboda Tylner Fest 24. září 2016 2 000 Kč
Tradice Pojizeří Činnost 5 000 Kč
Sbor Jednoty bratrské v MB
Pěvecký sbor Charmone MH
Jaroslav Zadražil
Jaroslav Zadražil
Základní kynologická org. MH
Tereza Řípová

Klub Jednoty bratrské MH 10 000 Kč
Sborový zpěv 8 000 Kč
Podzim v sadu (jablkobraní) 8. října 2016 3 000 Kč
Jaro v sadu 27. února 2016 3 000 Kč
Oprava a dovybavení klubovny ZKO MH 10 000 Kč
Provoz a chod tanečního spolku MH 5 000 Kč

Český rybářský svaz ZO MH Provoz a chod 50 000 Kč
Vlastenecko-dobročinná 
obec baráčníků MH Činnost 8 000 Kč
Vlastenecko-dobročinná 
obec baráčníků MH Oslavy 120 let Obce baráčníků MH 45 000 Kč
Dr.ACI Veselá
Myslivecký spolek U Obůrky
Modelklub MH

Sportovní klub Draci Veselá 5 000 Kč
Dětský den s myslivci 27. srpna 2016 6 000 Kč
Modelářský kroužek 11 000 Kč

Název organizace Název projektu/předmět podpory Dotace

DOTACE SPORTOVNÍM A ZÁJMOVÝM ORGANIZACÍM

Diecézní charita Litoměřice Osobní asistenční služba 63 500 Kč
Diecézní charita Litoměřice Charitní pečovatelská služba 400 000 Kč
Domov pod Skalami Kurovodice Podpora chráněného bydlení 25 000 Kč
Poradna pro občanství / 
Občanská a lidská práva Terénní programy - Návrat do společnosti 35 000 Kč
Spokojený domov Terénní sociální služby občanům MH 200 000 Kč

Název organizace Název projektu/předmět podpory Dotace

DOTACE POSKYTOVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Budovcova 123 Oprava a výměna oken, vstupních dveří, 
obnova fasády 50 000 Kč

Na Příkopech 190 Oprava štítu, výměna oken ve štítu, 
nátěr střechy, nátěr fasády 44 000 Kč

Masarykovo náměstí 32 Oprava fasády uličního průčelí, 
výměna oken ve štítu 50 000 Kč

Bělidla 105 Výměna krytiny 50 000 Kč
Palackého 235 Výměna oken 42 000 Kč

Nemovitost Akce Dotace

DOTACE NA PODPORU NEPAMÁTEK V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ MH

V Lípách 157 Výměna oken 18 000 Kč
Na Dvorcích 180 Výměna oken 25 000 Kč

Po zavedení nového grantového pro-
gramu města došlo poprvé na tak-
zvané „porcování medvěda“. Rada 
města a zastupitelé rozhodovali o 
dotacích pro sportovní a zájmové or-
ganizace, poskytovatele sociálních 
služeb a vůbec poprvé také o do-
tacích pro majitele nepamátkových 
objektů v městské památkové zóně. 
Ve výsledku poputuje na zkvalitnění 
života ve městě 3,3 milionu korun.

„O rozdělení peněz vyčleněných 

z rozpočtu města rozhodovaly ko-
mise rady města, konkrétně komise 
dotační, komise pro rodinu a sociální 
záležitosti a komise muzejní a letopi-
secká, v nichž zasedají samotní ob-
čané. Vítám, že právě oni měli přímý 
vliv na konkrétní částky. Jejich dopo-
ručeními se rada města a zastupitel-
stvo řídily v 90 procentech případů,” 
říká starosta Ondřej Lochman.

Co se týče sportovních a zájmo-
vých organizací, letos si mezi sebou 

zatím rozdělily rovné dva miliony 
(před rokem to byl 1.670 000 Kč). 
Nejštědřejší podpory se dočkaly 
spolky, které pečují o městská spor-
toviště – MSK či Sokol. Vyhověno 
však bylo všem žádostem, které spl-
nily požadovanou formu,  a spolkům, 
jejichž vliv na život ve městě byl vy-
hodnocen jako relevantní.

V první fázi, tedy v únoru a břez-
nu, bylo možné žádat jak na provoz, 
tak na jednorázové akce a investi-
ce. V rámci druhého kola podávání 
žádostí, které končí 31. května, je 
možné zažádat o finanční podporu 
na jednorázové akce. Podrobnosti 
a potřebné formuláře lze najít na 
internetových stránkách města pod 
kartou Radnice v sekci Rozpočet  
a hospodaření města (dotace).

Rekordní podpory se dočkaly  
i neziskové organizace a organiza-
ce poskytující sociální služby. Ta 
od loňska stoupla o 50 tisíc korun. 
„Při zvažování podpory jsme měli na 
zřeteli, aby bylo ve městě co nejširší 

spektrum sociálních služeb,“ pokra-
čuje starosta. 

Letošní novinkou, kterou si za-
stupitelstvo odhlasovalo v loňském 
roce, je dotační program, jehož mo-
hou využít majitelé „nepamátkových“ 
nemovitostí v městské památkové 
zóně. Prostřednictvím programu, na 
který zastupitelé odkrojili z pomysl-
ného koláče rozpočtu 300 tisíc ko-
run, by mělo v příštích letech dojít ke 
zvelebení historického centra města. 
Určen je zejména k vylepšení stavu 
opláštění objektů, které nejsou chrá-
něnými památkami. 

První výzvy se zúčastnilo de-
set zájemců, vyhověno bylo těm, 
jejichž záměr se skutečně pozitivně 
podepíše na vzhledu centra. Další 
výzva bude vyhlášena koncem roku. 
Informace o ní případně podá Len-
ka Zikmundová z Odboru výstavby  
a životního prostředí.

Kompletní přehled dotací níže.

Redakce

INZERCE

Jekthtani Luma - Společný svět Provoz kontaktního místa v MH 20 000 Kč
REP Poradna pro rodinu a děti 40 000 Kč
Společnost pro ranou péči Poskytování soc. služby raná péče v MH 35 000 Kč
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Plán rozvoje Mnichova Hradiště 
začíná získávat jasnější podobu

Poetický večer bude vzdáním pocty celoživotní tvorbě 
básníka Josefa Brože, držitele ceny města
Vzácný žánr literárního podvečera 
se ještě před letními prázdninami 
zabydlí v sále Klubu.  V pondělí  
4. června od 18:30 hodin se tu chys-
tá poetické pásmo Krajina básníkova 
srdce, jež má být poctou nejvýznam-
nějšímu básníkovi Mnichovohra-
dišťska celého 20. století, Josefu 
Brožovi.

Josefa Brože především jako 
opěvovatele krajiny Českého ráje 
tu představí František Skřípek  
a Josef Kettner, tedy někdejší dlou-
holetý tandem uměleckého vedení 
Městského divadla Mladá Boleslav. 
Hudební múzy budou zastupovat 
houslistka Jitka Koláčná Břízová  
a pěvkyně Veronika Vildmanová. 

„Tento pořad jsme již s úspě-
chem uváděli na Sobotecku. Moc se 
do Mnichova Hradiště těšíme,“ říká 
Josef Kettner.

Josef Brož v letošním roce 
oslavil nádherné 95. narozeniny,  
v březnu převzal Cenu města Mni-
chovo Hradiště za celoživotní pří-
nos. Pokud to letošnímu jubilantovi 

Josef Brož, rodák ze Lhotic, převzal cenu města v obřadní síni radnice 24. března. Foto: Tereza Šímová

a laureátovi dovolí čas a zdraví, 
hudebně – poetického pásma k jeho 
poctě se i osobně zúčastní. Přijďte  

i vy na ojedinělé setkání s poezií za 
účasti samotného tvůrce. Vstupenky 
zakoupíte v Klubu.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Cestovní kancelář Happy tour
Lucie Rosenkranzová

Příčná 546, Mnichovo Hradiště 295 01
tel.: 775 290 630, 728 892 087

email: lucie.rosenkranzova@seznam.cz
IČ.: 01081896, DIČ: CZ8952272725

POZNÁVAČKY 2016

z Mnichova Hradiště

VHODNÉ
PRO 

SENIORY 
a nejen pro ně

Vysočina
termín: 20. - 22. 5. 2016
cena: 2.400,-/osoba

Beskydy s výjezdem 
do Žiliny (SR)
termín: 16. - 18. 9. 2016
cena: 2.850,-/osoba

Jeseníky s návštěvou
Kudowa Zdrój
termín: 30. 9. - 2. 10. 2016
cena: 2.500,-/osoba

Uvedené ceny zahrnují: 

2x ubytování s polopenzí, 
dopravu autobusem, vstupy na 
vybraná místa (hrady, zámky, 
exkurze, muzea aj.), doprovod, 
cestovní pojištění v případě 
výjezdu do zahraničí, povinné 
pojištění cestovní kanceláře dle 
zákona č. 159/1999 Sb.

Více informací na telefonním 
čísle 775 290 630, na mailu 

lucie.rosenkranzova@seznam.cz
nebo přímo v cestovní

kanceláři.

Odešel Vlastimil Kouřil, velká osobnost Mnichova Hradiště
V sobotu 9. dubna přišlo Mnichovo 
Hradiště o jednu ze svých největších 
osobností. Ve věku 85 let skonal 
Vlastimil Kouřil, dlouholetý jednatel 
Kruhu přátel hudby, jehož zásluhou 
se obyvatelé města mohli opako-
vaně těšit uměním světově uzná-
vaných českých interpretů komorní 
hudby, a rovněž držitel Ceny města.

Rodák z Rovenska pod Troska-
mi přišel do Hradiště za prací – celý 
svůj profesní život strávil v Liazu.  
O hudbu, která se stala jeho největ-
ším koníčkem, se však začal zajímat 
až ve chvíli, kdy se stal otcem a jeho 
dcery začaly docházet na hodiny 
klavíru. Zájem přerostl ve vášeň  
a vášeň v celoživotní lásku. Z řa-
dového předplatitele abonentního 
cyklu koncertů se stal jednatelem 
a posléze i předsedou Kruhu přátel 
hudby Klubu Mnichovo Hradiště.

Díky svému nadšení udržoval 
Vlastimil Kouřil s celou řadou uměl-

ců přátelský vztah a pravidelnou 
korespondenci. Mnichovo Hradiště 
se tak stávalo jejich pravidelnou za-
stávkou, místem, kde koncertovali 

mnohdy za minimální honorář a pro 
radost z hudby samé. 

Panu Kouřilovi se rovněž poda-
řilo udržet i v době, která komorní 

hudbě dvakrát nepřeje, takový po-
čet abonentů, který Hradišti mohlo  
a může závidět široké okolí.

„To, co se líbí mně, chci ukázat 
také spoluobčanům,“ nechal se bě-
hem natáčení medailonku, jenž byl 
poprvé promítán při udělování letoš-
ních Cen města Mnichovo Hradiště 
letos v březnu, slyšet její laureát. 
Snad právě proto měly koncerty 
Kruhu přátel hudby v Hradišti vždy 
takové kouzlo.

V posledních letech se Vlastimil 
Kouřil rád představoval jako jednatel 
Kruhu přátel hudby v demisi. Snažil 
se totiž najít svého nástupce. Přes-
tože tento cíl se mu nepodařilo na-
plnit, Klub Mnichovo Hradiště bude  
v jeho odkazu pokračovat.

Městský úřad vyvěsil v reakci 
na smutnou zprávu černou vlajku  
a nechal ji vlát po celý týden.

Redakce

Vlastimil Kouřil (1931–2016) se svou manželkou, s níž sdílel lásku ke komor-
ní hudbě. Foto: Jiří Senohrábek

V současné době vrcholí přípravy 
takzvaného strategického plánu 
města. Jak již bylo mnohokrát na 
stránkách Kamelotu připomenuto, 
jedná se o dokument, který říká, 
jakým směrem by se město mělo 
rozvíjet do budoucna, jakých výhod 
může využít i to, na co si dát pozor. 

V dubnu začaly pracovat dvě 
tematické pracovní skupiny, jejichž 
úkolem je rozpracovat směry dalšího 
rozvoje města ve vybraných oblas-
tech. Využívají přitom práce, která se 
v rámci strategického plánování ve 
městě uskutečnila od října loňského 
roku. Navazují tak zejména na názo-
ry týkající se dalšího rozvoje města, 
které jste naznačili vy, obyvatelé 
města. Úvahy o budoucnosti měs-
ta se tak opírají i o názory získané  
z lednového dotazníkového šetření 
či velkého veřejného setkání z února 
tohoto roku. Kromě toho vycházejí i 
z dalších diskusních setkání, která 
byla ve městě od října 2015 učiněna, 
a dalších dostupných analýz.  

Neopomenout žádný názor  
a zaměřit se zejména na ty klíčové 
(tedy strategické) není snadný úkol. 
Do pracovních skupin, které se sešly 
ve středu 20. dubna poprvé, se za-

tím zapojilo více než 50 občanů. Na 
prvním setkání se mimo jiné mluvilo 
o vizi rozvoje města do roku 2026. 
Vize rozvoje je v tomto kontextu 
obecná představa o tom, jak by měs-
to mělo vypadat za deset let. Vize 
2026 je zatím v pracovní podobě  
a opět vychází také z podnětů od 
veřejnosti. Možná si pamatujete, že  
v dotazníku i na veřejném setkání 
jste si mohli vybrat, „jak by město 
mělo vypadat v roce 2026“.    

Pracovní skupiny se do kon-
ce května sejdou ještě minimálně 
dvakrát. Chtěli byste se stát jejich 
součástí i vy? Je to možné. Pokud 
máte zájem, kontaktujte projektovou 
manažerku města Martinu Kulíkovou 
(martina.kulikova@mnhradiste.cz). 

První pracovní skupina nese 

neformální označení „Lidé“ a zamě-
řuje se na různé aspekty kvalitního 
a spokojeného života ve městě (na-
příklad na oblast školství, sociálních 
služeb a zdravotnictví, bezpečnost, 
kulturu, sport a další volnočasové 
aktivity či rozvoj cestovního ruchu). 
Druhá skupina má pracovní označe-
ní „Prostředí“ a zabývá se fyzickými 
a materiálními předpoklady pro roz-
voj města (tedy například téma do-
pravy, úprav veřejných prostranství, 
čistoty, místní ekonomiky, čistoty či 
životního prostředí). 

Více informací o strategickém 
plánování najdete na webové strán-
ce www.mnhradiste.cz/budoucnost.

Martina Kulíková, 
Městský úřad Mnichovo Hradiště 

Pláž a lesopark
V úterý 22. března se od 17 hodin 
v Klubu konalo plánovací setkání 
s veřejností k budoucím úpravám 
lesoparku a pláže u Jizery. Na 50 
účastníků diskutovalo o tom, jaké 
změny by těmto místům v budoucnu 
nejvíce slušely. Setkání zahájil svým 
úvodním vstupem Václav Holas  
z muzea, který na základě archivních 
dokumentů a historických fotografií 
připomněl historii těchto míst. Na 
historický úvod navázalo vlastní plá-
novací setkání. Diskuze, která probí-
hala ve společném fóru a kterou mo-
derovala Kateřina Bláhová z Nadace 
Via, byla rozdělena do tří oblastí. 
Nejdříve se účastníci věnovali hledá-
ní silných stránek současného stavu, 
následovalo zjišťování negativ. Dis-
kuzi uzavřelo pojmenovávání aktivit, 
které by chtěli účastníci v lesoparku  
a u Jizery provozovat (a současný 
stav to leckdy neumožňuje). Další 
část setkání se věnovala již pouze 
území pláže. Účastníci se rozdělili do 
pěti skupin, v rámci kterých se shod-
li na minimálně pěti aktivitách, pro 
které by na pláži chtěli vytvořit pod-
mínky, a ty pak zakreslovali do mapy. 
Výsledkem práce je pět návrhů, které 
se zabývají možným uspořádáním 
ploch a mobiliáře na budoucí pláži.
Podrobnější body z diskuze nalez-
nete v zápisu ze setkání. Výstupy 
setkání poslouží jako podklad pro 
studii úprav v lesoparku. Podklady 
pro území pláže si převzal architekt 
města Jakub Chuchlík a bude na 
jejich základě připravovat návrh na 
revitalizaci mobiliáře a ploch u Jizery. 
První výsledky bychom měli zazna-
menat již toto léto. (mak)

INZERCE
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Folková legenda František 
Nedvěd míří do Hradiště CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

V hrdinský čin se proměnilo vystoupení violisty Víta Kubíka na koncertu 
Sedláčkova kvarteta ve čtvrtek 31. března. Přes významnou zdravotní in-
dispozici fyziologického rázu odehrál Kubík celý koncert s podporou baro-
vé židle až do konce. Publikum muselo oželet jen jednu skladbu z původ-
ně plánovaného programu, na jehož kvalitě provedení nebyly momentální 
zdravotní trable jednoho z členů nikterak znát. Klub děkuje Vítu Kubíkovi 
za jeho zodpovědnost vůči divákům a zároveň mu gratuluje k narození 
prvorozené dcery Adélky, která přišla na svět jen den před koncertem.  
I interpreti vážné hudby jsou jenom lidé a potýkají se s běžnými problémy 
smrtelníků. Foto: Jiří Senohrábek

Mezi pouhými 33 městy v ČR, která letos hostila festival politicky  
a především sociálně angažovaných dokumentárních filmů Jeden svět, 
bylo v úterý 5. dubna i Mnichovo Hradiště. Tématem 17. ročníku bylo  
v časech novodobého stěhování národů příznačně Hledání domova. Šes-
tihodinový blok pro školy vyvrcholil v poledne promítáním filmu Amal. Syr-
ská rodina v něm hledá nový domov v Německu a také kvalitní zdravotní 
péči pro syna poraněného válkou. Film ilustruje adaptabilitu mladé gene-
race a těžkosti, které přináší přizpůsobování se novému prostředí dospě-
lým. Skvělou tečkou za programem byla následná živá beseda studentů  
s Hasmik Kroupovou, která sama zažila emigraci ze své arménské vlasti 
jako mladá dívka v roce 1993. Česká společnost podle této absolventky 
hradišťského gymnázia a dnešní zaměstnankyně boleslavského Centra 
83 směřuje k podobné netoleranci vůči cizincům na domácí půdě, jakou 
se projevovala po pádu železné opony.  Foto: Jiří Senohrábek

Skutečným vyvrcholením 44. sezóny Kruhu přátel hudby byl v pátek 15. 
dubna kytarový koncert Štěpána a Jana Matěje Rakových, který takřka 
vyprodané hlediště Městského divadla odměnilo závěrečným potleskem 
vstoje. To, co se zdálo hudebně nesoudržné, ve skutečnosti skvěle drželo 
pohromadě: Ruskou lidovou klasiku tu střídal třeba Bugatti Step a další 
skladby Jaroslava Ježka. Když otec Štěpán ladil na ruskou notu, uvedl ho 
jeho syn Jan Matěj velmi příznačně a vtipně, se zřetelnou narážkou na 
aktuální politickou nestabilitu Evropy a namlouvání českého prezidenta 
s Východem: „Zavezeme Vás teď do Ruska, aby nemuselo ono k nám.“  
Předplatné na sezónu 2016/2017 je již v prodeji. V širokém regionu nena-
jdete nabídku srovnatelných kvalit. Foto: Jiří Senohrábek

Pozorné uši na jednání zastupitelstva uslyšely v pondělí 18. dubna po-
stupně zhruba čtyři výstřely. V čase, kdy v Sále Klubu jednali komunální 
politici, se totiž na těsně sousedícím jevišti divadla odvíjelo veřejné před-
stavení literárně dramatického oboru zdejší Základní umělecké školy, a to 
hororová komedie Monument House, v níž zasvěcení našli motivy úspěš-
ného divadelního kusu Hrobka s vyhlídkou. Studenti se v divadle zabydleli 
na celý den – hráli totiž už během dopoledne také pro své vrstevníky. Foto: 
Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

V květnu si koncerty vážné hudby 
dávají na programu městského di-
vadla pauzu, a tak vzniká prostor 
pro jiné hudební žánry: Muziká-
lovou show Tomáše Vaňka, která 
je na programu v pátek 6. května  
a o níž se psalo v dubnovém Kame-
lotu, vystřídá v pondělí 23. května od  
19 hodin koncert legendy českého 
folku Františka Nedvěda.

Jak už zpěvák Klubu jako orga-
nizátorovi koncertu předem ohlásil, 
pro přivítání publika si vybral pří-
značně svůj nestárnoucí rozhlasový 
hit Kočovní herci, jehož český text 
složil na hudbu Gordona Lighfoota 

Dušan Vančura. Folkový král přije-
de tentokrát bez svého bratra Jana, 
zazpívá ale nejednu píseň, kterou 
jeho mladší sourozenec složil – na 
playlistu hradišťského koncertu se 
objevují skladby jako Růže z papíru, 
Skládanka, Stánky či Bílý měsíc. 

Květen je měsícem, kdy v tom-
to roce patrně poprvé zasednete  
k táboráku. Dost možná by se vám 
mohlo připomenutí některé z legen-
dárních trampských písní před opé-
káním vuřtů nebo třeba jablek hodit.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

V jiném světě podruhé:
o tajemných místech v okolí
Nechte se znovu pozvat do světa zá-
had a nevysvětlitelných jevů! V pon-
dělí 16. května od 18:30 hodin znovu 
vystoupí v našem kině odborník přes 
paranormální jevy Milan Doležal. Ve 
druhém pokračování své talk show 
ho bude opět doprovázet moderátor 
Jarek Hylebrant. 

Pan Doležal bude tentokrát 
vyprávět na téma Tajemná místa  
v okolí Mnichova Hradiště. „Při spo-
lečném putování navštívíme nejen 
Mnichovo Hradiště a Bakov nad 
Jizerou, ale také kopec Mužský, 
zříceninu hradu Klamorna, Březinu, 
Klášter Hradiště nad Jizerou, Vale-

čov, Dneboh, posvátné místo Klo-
kočka, Maníkovice a mnoho dalších 
prazvláštních míst. Ale také některé 
ulice, studánky, kopce či církevní 
stavby,“ upřesňuje Doležal. Pořad 
bude rozdělen do dvou částí – jedna 
bude strašidelnější, druhá spíše po-
zitivní a uzdravující.

Vstupenky za 130 Kč můžete 
koupit na pokladně kina v době jeho 
provozu či rezervovat na kino@mn-
hradiste.cz či telefonu 326 772 464. 
Délka vystoupení bude asi 2 hodiny.

Marcela Jindříšková,
Klub Mnichovo Hradiště

Ke koupi nové abonentky lákají saxofony či nejlepší hornista na světě
Dlouhá tradice Kruhu přátel hudby 
patří bez nadsázky k rodinnému stří-
bru Mnichova Hradiště a místa, která 
s ní snesou srovnání, byste v rámci 
celé ČR spočítali na prstech.

Nabídka pro sezónu 2016/2017 
– poslední, kterou rozhodující měrou 
ještě stačil připravit nedávno zesnulý 
dlouholetý dramaturg KPH Vlastimil 
Kouřil – opět míchá již etablované 
hudebníky s nadějným dorostem, 
jenž má potenciál k mezinárodní 
kariéře. Na jedné straně se vám 
tak představí v únoru nejlepší český 

hornista Radek Baborák, v březnu 
renomovaný klavírista Miroslav Se-
kera a v dubnu úspěšní pěvci Jana 
a Miloš Horákovi, již mají kořeny 
na Mnichovohradišťsku. Na druhé 
straně pak cyklus v září otevře pět 
půvabných členek Kalabis Quinte-
tu, které se začaly hudebně sžívat 
teprve před čtyřmi lety na HAMU,  
a ty pak v listopadu vystřídá nadějná 
houslistka Markéta Janoušková, jež 
je tváří Folklórního sdružení ČR.

Koncerty, jejichž organizáto-
rem je Klub, se konají v městském 

divadle na Masarykově náměstí  
v Mnichově Hradišti, a to s podporou 
Nadace Českého hudebního fon-
du. Obvyklým koncertním dnem je 
čtvrtek od 19 hodin, výjimečně, pro 
vytíženost umělců, se hraje v jiných 
všedních dnech ve stejném čase.

Svůj zájem o abonmá sdělte 
Klubu osobně, e-mailem na iva.sul-
cova@mnhradiste.cz, případně tele-
fonicky na čísle 326 772 464. Obra-
tem obdržíte podrobnější informace. 
Už nyní ale jistě oceníte sdělení, že 
předplatné na osm koncertů, jež se 

odehrají od září do dubna příštího 
roku v měsíčním intervalu, činí 792 
korun. Studenti od 15 let platí polo-
vinu, mladší diváci mají v doprovodu 
dospělého vstup zdarma. 

Loni po dlouhých letech kon-
stantního zájmu publika vzrostl 
počet abonentů, divadlo je zaplně-
no již takřka ze dvou třetin. Upřím-
nou radost nám udělá každý věrný  
a především nově příchozí posluchač.  

Jiří Senohrábek, 
Klub Mnichovo Hradiště

SAX WORK QUARTET
SaxWork Quartet je nejnovějším projektem přední české soprán-saxo-
fonistky Kateřiny Pavlíkové, která ve spojení s mladými umělci hrajícími 
rovněž na saxofony představuje klasické i moderní skladby ve svých origi-
nálních saxofonových úpravách. Dovolují si třeba tak sympatické hudební 
troufalosti jako převod slavných varhanních skladeb Ave Maria ve verzích 
od různých autorů do úprav pro saxofony. V tomto originálním aranžová-
ní Kateřinu Pavlíkovou jako další členové kvarteta podporují Magdalena 
Malíková (alt saxofon), Magdalena Křepilová (tenor saxofon) a Stanislav 
Tischler (basový saxofon). Kvarteto nebo jeho členové sólově, se zúčast-
nilo mnoha mezinárodních festivalů nejen doma (Pražské jaro, Struny 
podzimu), ale i v zahraničí (Berlín, Drážďany, Innsbruck, Paříž či americké 
Tennessee). Tento koncert co nejvřeleji doporučujeme mladému publiku: 
Svým modernějším pojetím je SaxWork Quartet ideálním prostředníkem 
pro získání vztahu mladého člověka ke klasické hudbě. Pedagogové hu-
dební výchovy, nepromeškejte svůj důležitý den. Ve čtvrtek 19. ledna 2017 
to bude stát za to! 

TRIO JADIN S RADKEM BABORÁKEM
Trio nese jméno skladatele klasicismu, člena francouzského Královského 
orchestru a autora přinejmenším tří proslulých skladeb pro klavír, violonce-
llo a lesní roh. To jsou právě nástroje, které v Triu Jadin bravurně ovládají 
klavíristka Andrea Vavrušová, violoncellistka Hana Baboráková – Shabu-
ová a Radek Baborák, jeden z nejlepších světových hornistů, zakladatel 
Baborák Ensemble a také dirigent. Koncertoval na pódiích od Utrechtu přes 
Salcburk a Petrohrad až po Jeruzalém či Nagano. Zcela ojedinělá je Ba-
borákova popularita v Japonsku, kde poprvé triumfoval v roce 1994 teprve 
čerstvě plnoletý a kde od té doby rozvíjí kontinuální hudební kariéru. Taktéž 
již v osmnácti, bez nutnosti absolvovat obvyklý konkurz, obsadil na dva 
roky místo prvního hornisty České filharmonie, než se vydal do Mnichova a 
posléze k dalším německým orchestrům. Nyní bude 16. února účinkovat v 
Hradišti. Vystoupení světově proslulého sólisty, který po léta exceloval mj. 
jako sólista Berlínských filharmoniků (2003 – 2010), je pro nás velkou ctí.

KONCERT JANY A MILOŠE HORÁKOVÝCH
V našlapaném programu si dvojice mimořádně vytížených sólistů Ná-
rodního divadla a Státní opery Praha, která žije nedaleko Mnichova Hra-
diště, najde po třech letech opět čas na koncert pro Kruh přátel hudby. 
Rozmanitému repertoáru budou vévodit známé operní, operetní i mu-
zikálové árie, které doplní duety a další písně tuzemských skladatelů. 
Jistě v nich dojde také na melodie z divadelních představení, která Ho-
rákovi nastudovali v posledních sezónách následujících po jejich do-
sud posledním hradišťském vystoupení – z Čarostřelce (Divadlo J. K. 
Tyla v Plzni), Madam Butterfly (Státní opera Praha) či Julietty (Národ-
ní divadlo Praha). Mezzosopranistku Janu Horákovou – Levicovou  
a basbarytonistu Miloše Horáka doprovodí na klavír Katarína Bachmann-
ová, žádaná korepetitorka špičkových sólistů Národního divadla a Státní 
opery. Přesný termín koncertu bude stanoven nejpozději na sklonku zimy, 
odehraje se však v dubnu 2017.

CHAIRÉ
Za tajuplným jménem se skrývá vokálně instru-
mentální těleso, které vzniklo v roce 1999 a při 
svých koncertech oživuje kouzelné zvuky dobo-
vých nástrojů. Soubor, který je doma v Příbrami 
a jehož uměleckým vedoucím je Josef Krček, 
tvoří šest instrumentalistů se zpěvačkami Evou 
Kalouskovou a Janou Piharovou. Atmosféra je-
jich adventních pořadů je podobná, jakou vytváří 
pro své předvánoční hosty soubor Musica Bohe-
mica. To ostatně není žádnou náhodou: Musicu 
Bohemicu totiž vede bratr Josefa Krčka Jaroslav. Po loňském úchvatném, 
skutečně svátečním koncertu Rožmberské kapely tak budete mít příležitost 
znovu se v adventním čase (možná doslovně) dotknout historických hudeb-
ních instrumentů. Tuto slast dopřává Chairé publiku na tradičních vánočních 
koncertech v Praze (loni třeba ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně) či 
Českém Krumlově. A nyní i v Hradišti. Koncert se uskuteční 8. prosince 2016.

Vstupenky na kulturu do Mladé Boleslavi, Liberce 
či na hrad Valečov zakoupíte v pohodlí v infocentru
V infocentru, které je součástí Klu-
bu a od loňského roku sdílí i přímo 
jeho kancelář, seženete od poloviny 
dubna vstupenky nejen na vlastní 
akce Klubu Mnichovo Hradiště, ale  
i do mnoha dalších kulturních stánků  
v okolí – třeba do mladoboleslav-
ského Domu kultury, jabloneckého a 
libereckého divadla nebo do amfite-
átru na Valečově či v Sedmihorkách. 

Valečov je vidět od poslední-
ho hradišťského domu, a přesto se 
občas shánění vstupenek na letní 
hradní koncerty v předprodeji podo-
balo pro nezasvěcené dobrodružné 
hře. Mladá Boleslav je vzdálená 14 
kilometrů. Málo na běžný nákup, 
dost na to, pokud tam nepracujete 
a chcete se tam jen občas vydat za 

kulturou. Kvůli jedné kulturní akci 
jste tam obvykle museli dvakrát – 
nejprve pro vstupenku a až podruhé 
do hlediště. S tím je teď naštěstí ko-
nec. Vstupenky na uvedená místa 
pořídíte v pohodlí ve vašem městě, 
přímo uprostřed náměstí.

Jaké jsou aktuální kulturní trhá-
ky za branami Mnichova Hradiště, 
na něž obdržíte komfortně vstupen-
ky v mnichovohradišťském íčku? 
Vybrali jsme jich pro vás na ukázku 
deset, zcela odlišných žánrů a od 
různých pořadatelů. 

Ve čtvrtek 12. května vystoupí  
v libereckém Experimentálním stu-
diu francouzská šansoniérka Char-
line. V libereckém divadle F. X. Šaldy 
se třeba ve středu 18. května hraje 

Verdiho opera Aida, kterou v pátek 
20. května vystřídá muzikál My Fair 
Lady. Mladoboleslavský Sbor čes-
kých bratří rozezní ve čtvrtek 19. 
května svou kytarou virtuóz Lubomír 
Brabec. Tamtéž vystoupí v úterý 
7. června Hradišťan Jury Pavlici.  
V pondělí 23. května rozjedou 
svalnatí Bad Boys v Domě kultury 
divokou Ladies Night. Na koho se 
nedostaly v říjnu lístky v hradišťském 
divadle, může zajít na divadelní hit 
Caveman, který tak vtipně glosuje 
problémy soužití zcela jinak uvažu-
jících mužů a žen, do Městského 
divadla v Jablonci.  Na hudebním 
festivalu Maloskalská noc si zase 
můžete v neděli 5. června poslech-
nout kapely Slza, Xindla X či Marka 

Ztraceného. Sezóna na Valečově 
vypukne letos již v pátek 10. červ-
na koncertem Věry Špinarové. Ve 
středu 15. června oslaví v přírodním 
areálu v Sedmihorkách britská ka-
pela Smokie padesát let na scéně. 
Pozor, žádný revival, originál! I na 
tento koncert zakoupíte lístky v mni-
chovohradišťském infocentru. 

Infocentrum Mnichovo Hradiště 
je otevřené každý pracovní den od 
9 do 17 hodin s hodinovou polední 
pauzou v čase 12 – 13 hodin. V létě, 
od června do srpna, je sice pondělí 
zavíracím dnem, zato ale bude ote-
vřeno i o sobotách a nedělích.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

V SEZÓNĚ 2016/2017 DÁLE VYSTOUPÍ KALABIS QUINTET (22. ZÁŘÍ 2016), SMETANOVO TRIO (18. ŘÍJNA 2016), VELMI SLIBNÁ HOUSLISTKA 
MARKÉTA JANOUŠKOVÁ (24. LISTOPADU 2016) A BENNEWITZOVO KVARTETO S KLAVÍRISTOU MIROSLAVEM SEKEROU (23. BŘEZNA 2017).
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Tyláci na štaci: letos zamíří 
do Dobrovice či Bakova
Divadelní soubor Tyl slaví obrovský 
divácký úspěch se svou novou ko-
medií Rodina je základ. Není tedy 
divu, že právě tento titul bude v le-
tošním roce uvádět nejčastěji. Chys-
tá se však i repríza Penzionu Scho-
eller. Kde všude Tyláky letos uvidí?

Na květen je naplánovaná další 
repríza dosud pokaždé vyprodané 
komedie Rodina je základ podle 
Raye Cooneyho. Zájemci, nechť 
si do kalendářů zapíší středu 11. 
května, kdy bude Tylům patřit měst-

ské divadlo od 19:30 hodin. Skalní 
fanoušci se však za svými oblíbe-
nými herci mohou vypravit v sobotu 
14. května do Dobrovice na tradiční 
Pojizerské hry, v pátek 27. května 
do Bakova nad Jizerou, v úterý 21. 
června do Kosmonos, v sobotu 25. 
června na skalní hrad Valečov a na 
podzim do Sezemic, Neratovic (prá-
vě tam soubor opět uvede Penzion 
Schoeller) či Lomnice nad Popelkou.

Redakce

Krejčíka Honzu střídají 
Muzikhrátky se zvířátky

Skákat panáka přímo na jevišti diva-
dla? To umožnil rozjařeným dětem 
v sobotu 16. dubna Krejčík Honza, 
a to během interaktivního pásma  
v městském divadle s názvem Kdo 
si hraje, nezlobí. Málokdy přijde na 
divadelní pohádku tak málo dětí, 
jako tentokrát – i s rodiči sedělo  
v publiku sotva na čtyři desítky 
diváků. A málokdy jsou nejmenší  
z divadla nadšení tak jako právě tuto 
sobotu uprostřed dubna.

Na zahrádku a výlety máte ješ-
tě celé jaro a léto, ale vidět pěknou 
divadelní pohádku můžete se svými 
dětmi do podzimu už jen jednou.  

V sobotu 14. května jsou na pro-
gramu městského divadla atraktivní 
Muzikhrátky se zvířátky, a to tradič-
ně od 15 hodin. Klauni Tom a Fanča 
v nich budou řádit jako zvířata, po 
jejichž stopách se ostatně sami vy-
dají na dvorek, do lesa i k rybníku. 
Veselá divadelní pohádka je prolo-
žena mnoha písničkami, které si děti 
v hledišti jistě s chutí zazpívají spolu 
s jevištními klauny. 

Vstupné je symbolické – 75 ko-
run.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

V dubnu děti na jevišti městského divadla řádily s Krejčíkem Honzou.

Divadlo zve hlavně mladé 
na výlet na Zeměplochu

Fantazijní svět Terryho Pratchetta 
znají především mladí z knih a také 
počítačových her. V sobotu 4. červ-
na od 19:30 hodin se s příběhem  
z pera tohoto kultovního autora le-
gendární Zeměplochy budou moci 
jeho příznivci sejít i v městském di-
vadle. To hraje pro teenagerovské 
publikum zatím vzácně. Nepropás-
něte tuto jedinečnou příležitost.

Zeměplocha uznávaného brit-
ského autora Terryho Pratchetta 
ožije v poutavém představení Mort 
v podání DS Lázně Toušeň. Název 
dalo příběhu neobvyklé jméno hlav-
ního hrdiny:  Mort je mladíkem, kte-
rého se jeho otec snaží dát do učení. 
Ačkoli je to jinak sympaťák, nikdo ho 
jako svého žáka nechce. Protože – 

jak to jen říct – přemýšlení mu zkrát-
ka moc nevoní. Na poslední chvíli 
se ale objeví tajemný muž s kosou, 
který ho k sobě do učení přijme… 

Srdečně zveme všechny nácti-
leté, kterým se něco takového musí 
líbit. V divadle je uvidíme o to raději, 
že si dobře uvědomujeme podvyži-
venou kulturní nabídku ve městě pro 
tuto věkovou skupinu. Starším ne-
věřícím Tomášům pak vzkazujeme: 
V Lázních Toušeň se hraje kvalitní 
divadlo. Podle slov pedagoga Petra 
Rydvala se soubor bude v květnu 
ucházet o postup na přehlídku nej-
lepších amatérských představení.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Toušeňský soubor se svou fantasy komedií postoupil na národní přehlídku.

Také křest druhé knihy vzpomínek Ivana 
Šmídy opět přilákal řadu posluchačů
Po úspěchu knihy Běhali jsme bosi, 
která je souborem vzpomínek na 
dětství prožité v Mnichově Hradišti, 
se MUDr. Ivan Šmída rozhodl sepsat 
pokračování pod názvem Hledání  
a návraty, obsahující tentokrát zážit-
ky gymnazisty a studenta medicíny 
z poválečného období, lékařské za-
čátky v padesátých letech, období 
profesního vzestupu a následnou 
praxi v Tunisu, kam byl vyslán v rám-
ci mezinárodní humanitární pomoci. 
V závěru knížky autor také popisuje 
pohnutky, které vedly jeho rodinu  
k odchodu do Německa, kde provo-
zoval vlastní lékařskou praxi a které 
se stalo jeho novým domovem.

Velkou předností spisu, kterou 
je třeba vyzdvihnout, jsou popisy 
společenské a politické situace 
vnímané dospívajícím mladíkem  
a následně dospělým vzdělaným 
mužem, lékařem a otcem rodiny. 

Jde o autentické dobové postřehy, 
které jsou cenné i pro zpětný pohled 
a hodnocení každého období mlad-
šími generacemi.

Knihu vydalo město Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Mnichovo Hradiště, kde 
je možné titul nyní zakoupit za cenu 

100 Kč.
Představení knížky veřejnosti 

proběhlo v úterý 19. dubna 2016  
v prostorách mnichovohradišťského 
Volnočasového centra. Posluchači  
a čtenáři první knihy vzpomínek zce-
la zaplnili sál. Po slavnostním křtu 
přečetl autor několik poutavých úryv-

ků z nového spisu, který si přítomní 
mohli na místě zakoupit. Pan doktor 
na závěr ochotně a neúnavně po-
depisoval a sdílel s přítomnými také 
jejich vzpomínky na minulé časy.

Kateřina Vítová, 
Městská knihovna Mn. Hradiště

Ivan Šmída podepisuje svou knihu. Opětovná návštěva pamětníka zcela zaplnila Volnočasové centrum.

Březen a duben ve znamení akcí pro velké i malé čtenáře
Tak jako každý rok, i letos byl březen 
ve všech knihovnách Měsícem čte-
nářů. Do této celorepublikové akce 
se zapojila i naše knihovna.

Pro předškolní děti jsme připra-
vili seznamovací lekci s knihou, kde 
se budoucí čtenáři dozvěděli, jak 
se mají ke knihám chovat, k čemu 
slouží knihovna a jak se knihovnice  
o knihy starají. Nakonec si děti 
mohly prohlédnout i knihy, které je 
pochopitelně upoutaly nejvíc. Bě-
hem března tak knihovnu navštívilo 
celkem přes 120 dětí ze všech mni-
chovohradišťských mateřských škol, 
ale i z Loukovce.

V úterý 8. března se v 16 hodin 
naše knihovna proměnila díky paní 
učitelce Heleně Kaluhové z bakov-
ské školy ve čtenářskou dílničku 
pro sedm zvídavých dětí, které pod 
vedením hosta pracovaly s knihou 
Olgy Černé Kouzelná baterka. Ši-
kovné děti byly nakonec odměněny 
krabicí plnou perníkových pejsků.

Pro dospělé čtenáře jsme při-
pravili zajímavou přednášku mnicho-
vohradišťského rodáka RNDr. Josefa 
Herinka o českém cestovateli PhDr. 
Václavu Vojtěchovi, který stanul jako 

první Čech na území Antarktidy spo-
lu s americkou expedicí. Přednáška 
se konala 22. března ve Volnočaso-
vém centru.

Po celý březen měli naši čtenáři 
rovněž možnost vyplnit v knihovně 
hlasovací lístky, a zapojit se tak do 
hlasování o jedné z kategorií 15. 
ročníku knižní ceny Magnesia Litera.

Pro naše seniory jsme v týdnu 
od 14. do 20. března připravili kurz, 

ve kterém se ti, které zajímá internet, 
mohli naučit základům obsluhy této 
bezedné studnice informací. Mož-
nosti využilo šest seniorů.

Prvního dubna proběhla po celé 
republice ve školách a v knihov-
nách tradiční Noc s Andersenem. 
V knihovně přespalo celkem 19 
dětí, pro které byl připraven bohatý 
program, jehož ústředním tématem 
byl podmořský svět. Nejprve si děti 

poslechly pohádku o malé mořské 
víle, pak se rozdělily do čtyř skupin  
a hledaly mezi knihami a regály 
velké mušle, ve kterých byly ukryty 
pokyny pro plnění dalších úkolů. Vy-
plňovaly se velké křížovky, losovali 
se mořští živočichové, které děti po-
sléze pantomimicky předváděly, pro-
běhla stezka odvahy, na jejímž konci 
hlídal poklad velký sumec. Nakonec 
každá skupinka vytvořila na téma 
podmořský svět výtvarné a literární 
dílko, které si nyní můžete prohléd-
nout ve vestibulu knihovny.

Šestého dubna od 17 hodin se 
sešlo v knihovně více než deset dětí, 
které si poslechly čtení z knihy Milo-
še Macourka Mach a Šebestová, při 
kterém si vybarvovaly omalovánky 
s vyobrazením hlavních hrdinů pří-
běhů. Pro děti i jejich maminky bylo 
připraveno malé pohoštění a pro děti 
navíc nafukovací balónky.

Doufáme, že si akce knihov-
ny všichni zúčastnění náležitě užili  
a že se s nimi brzy uvidíme při dal-
ších setkáních.

Miroslava Nitschová, 
Městská knihovna Mn. Hradiště

Zvonky porota vyhlásila jako 
nejlepší ve středních Čechách
V sobotu 19. března se uskutečnilo 
krajské kolo historicky první soutě-
že pěveckých sborů ze základních 
uměleckých škol. Pořadatelem stře-
dočeského kola byla Základní umě-
lecká škola Mnichovo Hradiště, v ce-
lodenním klání se soutěžilo o postup 
do celostátního finále.

V krajském kole se představilo 
celkem 12 sborů z celého Středo-
českého kraje, kromě domácích 
Zvonečků a Zvonků soutěžily sbory 
z Kladna, Kutné Hory, Berouna či 
Mladé Boleslavi, celkem přes 300 
zpěváků ve věku 6 až 19 let. Soutěž, 
kterou provázel slovem pan Eduard 
Havránek, zahájil v prvním bloku 
starosta Ondřej Lochman, v druhém 
bloku pak ředitelka ZUŠ Eva Ševců.

Porota ve složení PaedDr. Alena 
Tichá, Ph.D, Roman Michálek Ph.D 
a doc. PaedDr. Zdeněk Vimr (před-
seda) měla složitou práci, protože 
se ukázalo, že v našem kraji je řada 
kvalitních pěveckých sborů. Jako 
nejlepší sbor nakonec vyslala do 
celostátního kola v Litomyšli právě 
naše Zvonky, jako náhradníky pak 

určila sbory Muscina z Kutné Hory 
a mladoboleslavské Jiřičky Minorky. 
Přípravný sbor Zvonečky získal v sil-
né konkurenci také zlaté pásmo. 

Celý den se o soutěžící staral 
jedenáctičlenný tým dobrovolníků, 
bez kterých by se soutěž mohla jen 
těžko uskutečnit, patří jim proto velký 
dík. Stejné poděkování patří sponzo-
rům soutěže – městu, mnichovohra-
dišťskému Coopu, Květince Mrázovi, 
Řeznictví a uzenářství Dvořák Pavel 
a především Základní škole Student-
ská, která nám na celý den zapůjčila 
školu. Děkujeme také všem za pod-
poru a věříme, že budeme město 
dobře reprezentovat i na celostátní 
úrovni. Držte nám v květnu palce!

V sobotu 2. dubna Zvonky sou-
těžily znovu. Na přehlídce v rámci 
XIII. ročníku festivalu Tomáškova a 
Novákova hudební Skuteč získaly 
za svůj výkon hned tři ocenění, zlaté 
pásmo, hlavní cenu Vítězslava No-
váka a zvláštní cenu za dramaturgii.

Alena Hejlová,
Základní umělecká škola

Přípravy druhého ročníku dětského 
dne v areálu Mnichovohradišťské-
ho sportovního klubu jsou v plném 
proudu. Pořadatelé by rádi navá-
zali na úspěšný minulý rok, kdy na 
akci dorazily téměř čtyři stovky dětí  
z Mnichova Hradiště a okolí.

Organizační tým se i letos poku-
sí propojit místní spolky a organiza-
ce na jedné společné akci a nabíd-
nout návštěvníkům různorodé vyžití. 
Stejně jako vloni si svůj program při-
praví fotbalisté, modeláři či rybáři, 
Sokol opět předvede populárního 
pingpongového robota, Liga lesní 
moudrosti postaví teepee, spolek 
Žijeme pro Hradiště otevře střelnici, 
Klub dětí a mládeže přichystá dětské 
dílničky a hry. 

Pod taktovkou zkušeného 
moderátora rádia Kiss Delta Jirky 
„Štěpo“ Štěpánka, který bude akci 
doprovázet hudbou i slovem, bude 
probíhat bohatý program, v němž se 
představí se svým loutkovým diva-
dlem Štěpán Tuček, mladší a starší 
žákyně Soni Šimůnkové předvedou 
fitness step aerobik, proběhne ukáz-

ka letního biatlonu a možná přijde  
i kouzelník… Připraven bude dětský 
koutek, trampolína, skákací hrad, 
šlapadla, pro starší děti moderní 
provazochodectví – slackline, obří 
bublifuk a v jednání je i malování na 
obličej a břišní tanečnice.

Pozvání přijaly také složky zá-
chranného systému: policisté státní 
i městští, Červený kříž, kynologové. 
Na dobré cestě je ukázka techniky a 
dovedností hasičů automobilky Ško-
da a ani zdejší hasiči nezůstanou 
pozadu – představí veteránské vozy.

Novinkou letošního ročníku 
bude legendární dakarská liazka, 
jež bude k vidění v sektoru motorizo-
vané techniky. Tam budou v případě 
úspěšného jednání vystavena kro-
mě hasičských veteránů i další vozi-
dla z oblasti armády a zemědělství.

Nezbývá než se těšit na 4. čer-
ven, kdy ve 13 hodin v areálu MSK 
akce zahájíme.  Občerstvení včetně 
točené zmrzliny je zajištěno.

Aleš Janatka, Mnichovohradišťský 
SK a Žijeme pro Hradiště

Přípravy letošního dětského
dne v areálu SK v plném proudu
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Žáci ze Základní školy Sokolovská si vyjeli 
poznávat Paříž i nedaleký Disneyland

Na gymnáziu právě probíhá pololetí dobrých skutků
V druhém pololetí nám byl na Gym-
náziu Mnichovo Hradiště v rámci  zá-
kladů společenských věd zadán pro-
jekt „Pololetí dobrých skutků“, jímž 
nás paní profesorka Iva Dobiášová 
inspirovala k pomoci našemu okolí.

Naše tříčlenná skupina se roz-
hodla zaměřit na životní prostředí. 
Nejdříve jsme si všimly, že na gym-
náziu chybí kontejner na třídění hli-
níku, a proto jsme se rozhodly toto 
změnit. Vyrobily jsme malý kontejner 
na hliník a plast, který jsme poté 
umístily v prostorách naší školy.

Musíme říci, že ze začátku jsme 
nepočítaly s velkým úspěchem, ale 
nakonec se našlo mnoho studentů, 

kteří rádi využívají možnost udělat 
něco malého pro naši planetu.

Naší druhou aktivitou bylo pro-
mítání dokumentárního filmu Thule-
Tuvalu na téma globálního oteplová-
ní. Našlo se přesně 13 lidí, které toto 
téma zajímalo, a proto zůstali i na 
následující zajímavou diskuzi.

Zatím další naplánovanou akcí 
bude workshop se studenty primy, 
kterým ukážeme jak snadno zužitko-
vat běžné předměty, které by člověk 
už normálně vyhodil, a vyrobit z nich 
něco užitečného a pěkného.

Kateřina Jizbová, Lucie 
Kotvalová, Roxana Kubovská

Ve středu 23. března se žáci Zá-
kladní školy Sokolovská s panem 
učitelem Krejčíkem vydali na pozná-
vací zájezd do Paříže a přilehlého 
Disneylandu. 

Čtvrteční den patřil procházce 
po Paříži, kdy naše skupina v brz-
kých ranních hodinách navštívila 
Montmartre a Sacre Couer, poté 
Champs Elysées s Vítězným ob-
loukem a následně příjemné počasí 
umožnilo i krásnou prohlídku Eiffelo-
vy věže. K tomu však bylo potřeba 
vyšlapat 669 schodů do druhého 
patra, kde se nám naskytl nádherný 
výhled. 

Ve vzpomínkách jistě zůstane 
také Invalidovna, kde je pohřben Na-
poleon Bonaparte, Louvre jakožto 

největší muzeum na světě či kated-
rála Notre Dame de Paris, která dala 
jméno známému románu Victora 
Huga. 

Památky byly opravdu krásné, 
ale všichni se zcela jistě těšili také 
na druhý den do Disneylandu. Tolik 
atrakcí a pohádkových postav děti 
určitě ještě pohromadě neviděly. 
Žáci mohli létat vesmírnou lodí, 
stát se piráty z Karibiku nebo letět 
hlavou dolů na horské dráze India-
ny Jonese. Nezapomenutelným se 
určitě stal i odpolední průvod masek  
a pohádkových hrdinů. Všichni žáci 
si výlet do zahraničí moc užili. 

Aleš Krejčík, 
Základní škola Sokolovská Bez společné fotografie s nejslavnější Pařížankou se turista neobejde.

Po roce jsou zpět: bamberští 
gymnazisté opět v Hradišti
Začíná to pokaždé stejně. V podve-
čer kolem šesté postává před školou 
ve Studentské skupina studentů  
a němčinářek, v zaparkovaných au-
tech čekají rodiče. Někteří čekající 
jsou nervózní – jsou tu totiž poprvé, 
jiní dobře vědí, co nastane. A pak to 
přijde. 

V zatáčce se objeví velký au-
tobus, posléze zastaví před školou 
– vystoupí nejprve učitelky a s těmi 
místními se zdraví přátelským ob-
jetím (znají se roky a prožily spolu 
mnohé), poté trochu váhavě studenti 
ve věku 15 – 16 let. Jako poslední 
opustí autobus řidič Alois – letos už 
po třiadvacáté přivezl do Hradiště 
studenty z Gymnázia Franze Ludwi-
ga v Bamberku. Během deseti minut 
si české rodiny rozeberou své nové 
svěřence – na týden u nich bude ně-
mecký „týnejdžer“ spát, jíst, domlou-
vat se, v kolik má být večer doma...  

Letos se tato scénka odehrá-

la v pondělí 4. dubna. V úterý  pak 
bamberští i mnichovohradišťští gym-
nazisté  navštívili zámek a obdivovali 
Prachovské skály, setkal se s nimi 
starosta Ondřej Lochman v obřadní 
síni radnice – a na ukázku aktivit, 
které se tam zpravidla odehrávají, 
„jako“ zinscenoval česko-německou 
svatbu. V dalších dnech byly na 
programu společné výlety do Prahy  
a Kutné Hory, a vzhledem k letošní-
mu jubileu narození Karla IV. také na 
Karlštejn. 

Na zpáteční cestu se Aloisův 
autobus vydal v neděli ráno – noví 
přátelé se neloučili na dlouho – už 
teď v květnu pojedou naopak místní 
zase na týden do Bamberka. A ně-
kteří Bamberští už teď najisto plánu-
jí, že o prázdninách přijedou do Hra-
diště s rodiči či s partou kamarádů...

Lenka Sosnovcová,
Gymnázium Mnichovo Hradiště

Účastníci studentské výměny u mnichovohradišťského zámku.

Další trojice studentů v rámci své-
ho projektu „Pololetí dobrých skut-
ků“ nabídla pomocnou ruku místní-
mu domu s pečovatelskou službou 
Modrý kámen. Ten má totiž v sou-
časnosti potíže s tím, že personál 
příliš zaměstnává péče o klienty,  
a tak na volnočasové aktivity ně-
kdy nezbývá mnoho času. 

Studenti  se domluvili s vede-
ním Modrého kamene na tom, že 
by se rádi podíleli na zlepšování 
nálady klientů různými akcemi, 
jako jsou projížďky v parku s klien-
ty, kteří jsou různě pohybově ome-
zeni a využívají invalidních vozíků,  

fotografování jejich domovů či dal-
ších míst, jež znají a kam se v sou-
časné době nemohou z různých 
důvodů podívat, nebo i obyčejnými 
drobnými formami zábavy, jako je 
hraní karet, jiných společenských 
her či kriketu.

Projekt byl již v současné 
době zahájen a studenti si nové 
zkušenosti velmi pochvalují. Rov-
něž moc děkují vedení Modrého 
kamene za vlídné jednání, zajíma-
vé nápady a rady.

Milan Vagenknecht 
a Kristýna Janoušková

Potravinová pyramida

Základem zdraví je správné stra-
vování. Již v dětství si vytváříme 
návyky, které si sebou poté neseme 
celý život. Ne vždy je nám však naše 
okolí dobrým rádcem, a tak jídelní-

Potravinová pyramida
Skládá se ze šesti potravinových 
skupin, které jsou umístěny do čtyř 
podlaží. Nejnižší tvoří potraviny, 
kterých bychom měli sníst tři až šest 
porcí denně – obiloviny (výrobky  
z obilnin), které představují zdroj sa-
charidů a historicky tvoří základ naší 
stravy. Patří sem pečivo, těstoviny, 
ovesné vločky, cornflakes, pohanka, 
proso, rýže. Druhé patro tvoří ovoce 
a zelenina, zdroje vitaminů a minerál-
ních látek. Ovoce bychom měli sníst 
tři až pět porcí a zeleniny dvě až čtyři 
porce. Celkem by to mělo být ales-
poň pět porcí denně. Třetí patro tvoří 
mléko, mléčné výrobky, maso a mas-
né výrobky, luštěniny, vejce a ryby 
– zdroje bílkovin. Mléka a mléčných 
výrobků bychom měli sníst dvě až tři 
porce denně. Ryb, masa, drůbeže, 
vajec či luštěnin bychom měli sníst 
jednu až dvě porce denně. Čtvrté, 
poslední patro pyramidy tvoří tuky, 
sladkosti a sůl. Zástupce této skupiny 
bychom měli jíst co nejméně – maxi-
málně dvě porce denně.

ček některých dětí vypadá různě, jen 
ne zdravě. Proto se před dvanácti 
lety zrodil projekt Nadačního fondu 
Albert – „Zdravá 5“. Jde o celorepub-
likový vzdělávací program pro školy, 
který je zaměřený na zdravý životní 
styl, především v oblasti zdravého 
stravování.

I letos se na Základní škole 
Sokolovská věnujeme zdravé výži-
vě. Dlouhodobě jsme zapojeni do 
různých aktivit „Zdravé 5“. Naše 
lektorka, paní Johnová, si naposledy 
připravila program, který obsahoval 
potravinovou pyramidu, soutěže, 
hry, výživový talíř i zásady správné-
ho stravování. První hodina je vždy 
teoretická, ve druhé se žáci rozdě-
lili do skupin a připravili si zdravé  
a chutné občerstvení. 

Tímto programem jsme snad 
trochu přispěli také k tomu, že děti 
nebudou odmítat jíst ovoce a zele-
ninu. Vzhledem k závažnosti téma-
tu, jakým životní styl a zdravé stra-
vování bezpochyby jsou, budeme 
určitě se „Zdravou 5“ spolupracovat  
i nadále.

Svatava Bukvičková, 
Základní škola Sokolovská

Probační a mediační služba 
se představila v Hradišti
V nedávných dnech byli žáci 3. ZŠ  
a studenti Gymnázia v Mnichově 
Hradišti seznámeni s činností Pro-
bační a mediační služby. Stalo se 
tak při besedě v rámci prevence kri-
minality, kdy Štěpánka Radikovská, 
vedoucí mladoboleslavského stře-
diska této organizace, zavítala mezi 
žáky na žádost metodiků prevence 
obou škol.

„Beseda s hostem je pro žáky 
nejen příjemným doplněním výuky, 
ale i vhodnou formou pro získání 
nových informací, poznávání rea-
lity. Žáci měli možnost zjistit, které 
činnosti probační a mediační služba 
vykonává a jak může lidem v kon-
krétních, ač ne zcela příjemných 
životních situací pomoci,“ řekla  
k programu Iva Dobiášová, metodič-
ka prevence z gymnázia.

Děti se dozvěděly, kdo jsou kli-
enti této státní organizace, že to jsou 
nejen dospělí pachatelé trestných 
činů, ale i děti a mladiství, kteří se 
dopustili páchání trestné činnosti, 
dále jejich oběti a další poškození. 

Rovněž byly seznámeny s trestnými 
činy, kterých se člověk docházejí-
cí do Probační a mediační služby 
dopouští. Byl jim vysvětlen rozdíl 
mezi krádeží a loupeží, co to jsou 
alternativní tresty, kdo může dochá-
zet na obecně prospěšné práce, jak 
vypadá průběh domácího vězení, co 
obnáší dohled probačního úředníka, 
jak je to s mladistvými a dětmi při pá-
chání trestních činů. 

Přednášku hravě doplňovali 
žáci a žákyně svými dotazy, někte-
ří dokonce zkušenostmi z vlastního 
okolí. Starší žáci si vyzkoušeli fin-
govaný případ krádeže a loupeže.  
S podnětnými dotazy přicházeli i uči-
telé jednotlivých škol.

„Návštěvu jsme vyhodnotili jako 
značně pozitivní, protože celkově 
svým obsahem navázala na pro-
gram vězňů a vězeňských dozorců, 
kteří nás navštívili v nedávné minu-
losti,“ dodala Hana Vrzáňová, meto-
dik prevence ze 3. ZŠ.

Redakce

Štěpánka Radikovská přednášela o Probační a mediační službě také na 3. ZŠ.

Výprava z MŠ Mírová 
putovala za pramenem vody
Na našem dubnovém poznávacím 
výletě nás provázelo opravdu aprí-
lové počasí, a tak jsme si vody užili 
dost a dost. V rámci našeho celo-
školního projektu „Putování za pra-
menem vody“ jsme se totiž 1. dubna 
vypravili na Klokočku.

Prostřednictvím našeho pro-
jektu seznamujeme děti s vodou,  
s její ochranou, s tím, kde vodu na-
jdeme... A při všech činnostech sa-
mozřejmě nikdy nechybí pohádka. 
Znáte tu o zvířetické kněžně?

Kněžna ze Zvířetic prý byla 
nemocná a doktoři ji nedokázali 
uzdravit. Jednou k ránu však usnula  
a zdálo se jí, že k její posteli přistou-
pil svatý Prokop a řekl: „Vyšli posly 
do lesa za Rečkovem. Nechť kráčejí 
podle potoka, až dojdou ke klokoč-
kovému keři. Ten ať vytrhnou a zpod 
keře vytryskne pramen, jehož vodou 
se uzdravíš.“ Kněžna se probudila  
a hned zavolala sluhy, aby se podle 

rady Prokopovy zachovali. Poslové 
skutečně došli ke klokočkovému 
keři, vykopali jej a zpod keře začal 
prýštit pramen vody. Sluhové přines-
li vodu z pramene paní kněžně, ta 
si jí potřela oči a navrátil se jí zrak.  
A tak dala na místě, kde rostl onen 
keř, po svém uzdravení vystavět 
kapličku sv. Prokopa. Zpod kaple vy-
věral pramen a jeho voda prý mnoha 
nemocným vrátila zdraví. Pramen tu 
vyvěrá dodnes.

My jsme si vodu z pramene 
nabrali do lahviček a přivezli domů. 
Třeba také někoho uzdraví. Výlet k 
prameni jsme letos rovněž spojili s 
návštěvou úpravny vody na Rečko-
vě. Vodník nás provedl celým areá-
lem a dozvěděli jsme se mnoho zají-
mavého. Až na počasí byl celý výlet 
super a již se těšíme na další.

Naďa Kudrnáčová, 
Mateřská škola Mírová

Úpravnou vody na Rečkově provedl děti vodník, který tu dohlíží na kvalitu.
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Seminářem a exkurzí připomenou 
odborníci veřejnosti rozsáhlý sesuv, 
jenž před 90 lety zničil osadu Kav-
čina a část silnice do obce Olšina. 
Obě akce pořádá Ústav struktury a 
mechaniky hornin Akademie věd ČR 
v rámci Strategie AV 21, jejímž cílem 
je mimo jiné přiblížit výzkumy vědců 
z Akademie věd veřejnosti.

V neděli 27. června 1926  
v 11 hodin se pod skalním hradem 
Drábské světničky daly do pohybu 
zhruba tři miliony metrů kubických 
zeminy na ploše přibližně 14 hek-
tarů. Katastrofa, kterou způsobily 
nadměrné srážky v květnu a v červ-
nu téhož roku, se naštěstí obešla 
bez obětí na životech. Událost však 
měla zásadní význam pro rozvoj vě-
deckých přístupů ke zkoumání pro-
blematiky sesuvů. Jde totiž o jeden 
z prvních sesuvů v Čechách, jenž 
byl popsán moderními vědeckými 
metodami. Autorem tohoto výzkumu 
byl profesor Quido Záruba – mimo 

jiné i zakladatel inženýrské geologie  
v českých zemích. Výzkum na této 
lokalitě pokračuje dodnes, o čemž 
se budou moci na vlastní oči pře-
svědčit účastníci exkurze. 

Katastrofu z roku 1926 připo-
mene seminář, který se koná ve 
čtvrtek 26. května v sále radnice  
v Mnichově Hradišti od 13 hodin a je 
určen všem, kteří se zajímají nejen 
o tehdejší sesuv u Dnebohu, ale  
i o nejnovější poznatky z oboru 
(plakát s podrobnostmi naleznete 
na zadní straně tohoto zpravodaje). 
Odborníci, zejména inženýrští geo-
logové a geomorfologové, přiblíží, 
jak svahové pohyby zkoumají, moni-
torují a navrhují opatření zmírňující 
jejich následky. Účastníci se dozvědí 
i konkrétní informace o dalších sesu-
vech v Českém ráji. Kromě přednáš-
kového odpoledne budou už od čtvr-
tečního rána v sále Klubu připraveny 
pro názornost 3D modely známých 
sesuvů, jejich fotografie a krátké fil-

my na téma sesuvů, skalních zřícení 
a dalších svahových pohybů. 

Na sobotu 28. května organizá-
toři nachystali exkurzi pro veřejnost 
k místu sesuvu u Dnebohu a jeho 
okolí s odborným výkladem. Tra-
sa povede nejen k místu sesuvu  
z roku 1926, ale také kolem zříce-
né skalní věže Pinta (2009) přes 
Studený průchod, kolem průzkum-
ných hydrogeologických vrtů a mo-
nitorované skalní věže a rozsedliny  
a zakončena bude u hostince Na Vy-
hlídce. Součástí zhruba tříhodinové 
vycházky bude i slavnostní zahájení 
činnosti nové automatické mete-
orologické stanice. Exkurze bude 
dlouhá asi 2,5 kilometru a povede 
místy i náročnějším terénem. Sraz je  
v 9 hodin na parkovišti pod Drábský-
mi světničkami. Vezměte si pohodl-
nou obuv, svačinu a dobrou náladu. 
Exkurze se koná za každého počasí.

Marie Fialová

Před 90 lety zničil sesuv obec Dneboh

Vzpomínání na letní kino
Na 30 lidí přišlo ve středu 13. dubna 
do Volnočasového centra zavzpomí-
nat na bývalé mnichovohradišťské 
letní kino. Zhlédli dokumentární film 
o jeho stavbě, dozvěděli se informa-
ce z počátků jeho fungování a pro-
hlédli si fotografie zachycující jednak 
výstavbu kina, jednak kulturní pořa-
dy, mírové slavnosti, divadelní před-
stavení, estrády i pálení čarodějnic, 
prostě akce, které v bývalém přírod-
ním divadle probíhaly. 

Nám, pracovníkům muzea, 
které akci uspořádalo, poskytli pa-
mětníci zajímavé informace. A také 
poznávali osoby na fotografiích i ve 
filmu, čímž nám velmi pomohli. Na 
závěr jsme ještě několika fotogra-
fiemi připomněli chatky, někdejší 
pionýrské klubovny, které v blízkosti 
kina stávaly, i bývalé dopravní hřiště. 

Snad si přítomní rádi vzpomněli 
na některé spoluobčany, kteří už ne-

žijí, i na programy, jichž se osobně 
účastnili. Muzejní sbírky také obo-
hatili o několik fotografií. Za to i za 
veškeré informace moc děkujeme.

Jana Dumková, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Výstava Via Belli 1866
Od 9. dubna do 20. června je mož-
né v mnichovohradišťském muzeu 
navštívit výstavu věnovanou prus-
ko-rakouské válce v roce 1866. Má 
název Via Belli 1866. Pro návštěvní-
ky je připravena spousta informací  
o průběhu celé války, jejich příčinách 
i důsledcích. 

Výtvarně velmi pěkně zpracova-
né panely s těmito zajímavostmi jsou 
dílem Komitétu pro udržování pamá-
tek z války roku 1866. Textové pa-
nely jsou doplněny ukázkami zbraní 
a vojenské výstroje obou bojujících 
stran, jsou mezi nimi exponáty na-
lezené přímo na zdejším bojišti. Ná-
vštěvníci tak mohou vidět pušky, 
šavle, tesáky, granáty, náboje, ale 
také vojenskou uniformu, pokrývky 
hlavy, polní láhve a další autentické 
předměty. Všemu vévodí tříliberní 
horské dělo. Jistě zaujmou i dobové 
fotografie a písemnosti zachycující 
především situaci v našem městě  
a okolí v době pruské okupace. 

Vystavené předměty pocházejí 
jednak ze sbírek muzeí v Mnichově 
Hradišti a v Mladé Boleslavi, jed-
nak ze sbírek soukromých. Jejich 
majitelům, především panu Filipovi 
Krásnému, Robertu Pekárkovi a Mi-
lanu Janouškovi za zapůjčení moc 
děkujeme.

K výstavě je připraven také do-

provodný program s názvem Těžký 
život vojenský. Přijďte se podívat, 
určitě nebudete litovat!

Jana Dumková, Muzeum města 
Mnichovo Hradiště

Muzeum města Mnichovo Hradiště zve občany 
na už tradiční MUZEJNÍ NOC. Letos se uskuteční v pátek 

3. června, opět od 18 do 20 hodin. 
Zaměřena bude na 150. výročí prusko-rakouské války.

Reportáž z procházky po stopách války 1866
Sobota 2. dubna přinesla snad prv-
ní letošní pěkný jarní den, a i když 
ještě dopoledne foukal chladný vítr, 
sluníčko nás celé dopoledne na vy-
cházce pořádané muzeem Mnicho-
vo Hradiště provázelo. Před zám-
kem se v 10 hodin sešel úctyhodný 
počet zájemců o historii.

Úlohy průvodce se ujal Martin 
Barus, archivář Biskupství litomě-
řického, jinak mnichovohradišťský 
rodák a dlouholetý člen Komitétu 
pro udržování památek z války roku 
1866. Pro zpestření akce nás celou 
dobu provázeli také dva mladí muži 
v dobových uniformách, jeden „Ra-
kušák“ a druhý „ Prušák“, jinak určitě 
také členové výše uvedeného Ko-
mitétu. Oba nám vysvětlili a popsali 
své uniformy a zbraně a ochotně 
odpovídali na četné dotazy.

Pan Barus přizpůsobil průběh 
vycházky počtu přítomných a vedl 
nás po zajímavých místech tak, aby-
chom nebránili plynulosti dopravy 

ve městě. První zastávka byla ještě  
v zámecké zahradě, abychom viděli 
na historickou budovu lékárny, na 
oba kostely i bývalý areál konviktu. 
To vše jsou totiž místa, kudy kráčela 
historie roku 1866. Pak jsme se pře-
sunuli za kostel sv. Jakuba, odkud 
je opravdu pěkný výhled na zámek  
a podzámčí, a náš průvodce nám 
mohl ukázat některé budovy, kde se 
podle historických pramenů uchová-
val majetek obyvatel, kteří opustili 
město ze strachu před válkou, kde 
byl lazaret apod. 

Na místě, kde jsme stáli, byl 
kdysi hřbitov, na kterém se však  
v roce 1866 již 40 let nepohřbívalo. 
Přesto tu bylo několik vojáků pohřbe-
no, snad, že to bylo blízko lazaretu, 
kde pravděpodobně zemřeli. 

Z výkladu jsem pochopila, že 
u Mnichova Hradiště se neodehrá-
vala žádná rozhodující bitva, že šlo 
pouze o zdržovací taktiku rakouské 
armády. Ale škody, které město utr-

pělo, musely být obrovské. Vždyť  
v určité době bylo v našem městě  
a okolí na 60 tisíc vojáků obou ar-
mád, a ti všichni museli dostat najíst 
a museli být někde ubytováni.

Další zastávka pak byla před 
budovou radnice a vycházka kon-
čila na místním hřbitově. Zajímavá 
byla také informace o roli hraběnky 
Marie Vilemíny Valdštejnové, která 
stála u zrodu Komitétu pro udržování 
památek z války roku 1866. Všech-
ny pomníčky, které jsou postupně 
díky péči Komitétu obnovovány, mají 
charakteristické kovové kříže, které 
nechala tenkrát zhotovit v Plzni.

Historická vycházka se mi 
opravdu moc líbila, a tak jsem se 
velmi těšila i na hlavní vzpomínko-
vou akci, kterou v jubilejním roce 
výročí prusko-rakouské války měs-
to Mnichovo Hradiště připravilo na  
1. května.

Jaroslava Koubková

V letním kině vystupovaly i kapely 
a hvězdy první velikosti, třeba S. Zá-
zvorková a I. Niederle (na snímku).

Naše škola má být rodinná, nechci 
pracovat v anonymním prostředí
Od září 2015 udává tempo v Zá-
kladní škole Sokolovská jako ře-
ditelka češtinářka Eva Hajzlerová. 
Kam se snaží školu posouvat? 
Jaké změny po svém nástupu 
uskutečnila? Jak se daří projektu 
přípravné třídy, který se svými ko-
legy doslova vybojovala? A co si 
myslí o aktuálně nejdiskutovaněj-
ším tématu českého školství, tedy 
o inklusivním vzdělávání?

Když jsme spolu mluvili před ča-
sem, zmínila jste, že jste se nau-
čila nenosit si práci domů. Daří 
se vám skutečně pracovat pouze 
v práci?

Daří. Svou práci miluji, ale mám 
také dvě malé děti, které překotně 
rostou, a chci si je užít. Přestože 
člověk školu nikdy z hlavy úplně ne-
dostane, každý víkend se snažíme 
jezdit na chatu v horách. Příroda  
a sport, to je ideální způsob, jak si 
udržet hlavu čistou.

V křesle ředitelky úřadujete už 
druhým rokem. Jakým směrem 
se snažíte ZŠ v Sokolovské ulici 
vést?

Chci se dál držet toho, že jsme 
rodinná škola. V příštím školním 
roce bychom měli otevřít tři první 
třídy a navíc budeme na základě 
kladných ohlasů ze strany rodičů po-
kračovat s výukou v přípravné třídě. 
Přesto chci, abychom měli s dětmi  
i jejich rodiči osobní vztah, abychom 
se znali. Nechci pracovat v anonym-
ním prostředí. Těší mě, že u nás ve 
škole jsme mladý a poměrně dost 
aktivní kolektiv – jezdíme s dětmi 
na brusle, do bazénu, na lyže, a to 
i s prvním stupněm, uspořádali jsme 
první školní ples. Jsem akční člověk 
a těší mě, že kolegové, kteří vidí, že 
se tato práce nad rámec povinností 
setkává u dětí s nadšením, přichá-
zejí za mnou s vlastními plány a ná-
pady. Každý měsíc se tak u nás ve 
škole něco podniká. Samozřejmě je 
pro nás prioritní vzdělávací proces. 
Ten chceme obohacovat novými 
akcemi – například se zapojovat do 
různých projektů, pokusit se navázat 
mezinárodní spolupráci…

V uplynulém roce školáci poměr-
ně často cestovali do zahraničí. 
Zapojili jste se také?

V rámci výzev 56 a 57 minister-

NA SLOVÍČKO. DNES S ŘEDITELKOU ZŠ SOKOLOVSKÁ EVOU HAJZLEROVOU

Ředitelka Eva Hajzlerová na školní akci. 

stva školství vyjely dvě naše učitelky 
do zahraničí na studijní pobyt, vyba-
vili jsme technické dílny a dokoupili 
výukové programy na anglický a ně-
mecký jazyk a čtyřicet našich žáků 
jsme zcela zdarma poslali na pozná-
vací zájezd do Anglie, do Oxfordu. 
Osobně jsem nechtěla, aby jely 
pouze děti, které mají samé jedničky 
z angličtiny. Proč tuto možnost nena-
bídnout i žákům, kteří nejsou lingvis-
ticky až tolik nadaní, ale přesto mají 
zodpovědný přístup k povinnostem. 
Proto jsem účast žáků nechávala na 
doporučení nejen jejich jazykových, 
ale i třídních učitelů. Pro každou 
třídu byl stanoven počet účastníků 
a výběr konkrétních jmen byl na uči-
telích. Výjezd za hranice byl tedy od-
měnou nejen za vynikající známky, 
ale také za aktivitu a přístup. 

Zmínila jste důraz na rodinný pří-
stup a přátelskou atmosféru. Je 
vedle toho vaše škola ještě nějak 
specifická?

Máme aktuálně včetně příprav-
né třídy 380 dětí, z nichž velká část 
je z přilehlých obcí. Když k nám ně-
kdo přijede uspořádat besedu, větši-
nou říká, že to měl za odměnu. Sice  
i u nás dochází mezi dětmi, obdob-
ně, jako je tomu jinde, k drobným ro-
zepřím, ale meze chování nebývají 
překročeny.

Zmínila jste také otevření pří-
pravné třídy, v rámci regionu 
jedinečného projektu, který vsá-
zí na velmi individuální přístup  
a usnadňuje dětem vstup do škol-
ního vzdělávání. Vím, že vzniku 

přípravné třídy předcházelo mno-
ho práce. Vyplácí se?

Rozhodně. Nejvíc oceňuji to, že 
podle zpětné vazby rodičů se děti, 
které dříve nebylo málem možné 
dostat do školky, do přípravné tří-
dy těší. Přesto musím říct, že téma 
přípravné třídy, kterou máme jako 
jediná škola na Mladoboleslavsku, je 
stále vnímáno jako tabu. Přitom není 
pravda, že tuto třídu navštěvují jen 
děti s handicapem. Nesmírnou vý-
hodou je fakt, že třída má oproti kla-
sické školce výrazně nižší kapacitu 
– čítá do 15 dětí. Mezi rodiči a paní 
učitelkou Šárkou Coufalovou, která 
má vystudovanou speciální pedago-
giku, navíc po necelém roce už vzni-
kl přátelský vztah. Paní učitelka je 
navíc vzdělaná i v oboru logopedie, 
takže ve třídě pomáhá i dětem, které 
mají třeba právě problémy s řečí.

Předpokládám, že jako pedagož-
ce, která se zajímá o progresivní 
možnosti vzdělávání, jakou je pří-
pravná třída, vám není lhostejná 
aktuální živá debata kolem inklu-
ze ve vzdělávání. Jak toto téma 
vnímáte a co považujete za nej-
větší úskalí situace, která nastane  
1. září?

Inkluze obnáší zařazení dětí 
s lehkou mozkovou poruchou do 
běžných tříd základních škol. Tato 
změna je z různých směrů natolik 
komplikovaná, že s ní, tak jako řada 
dalších pedagogů, nesouhlasím. 
Proč rušit zrovna ty metody a postu-
py, u kterých praxe dokázala, že jsou 
osvědčené, žáci mají výsledky…
Přes veškeré iluze mnoha optimistů 

totiž běžná škola, která se s daným 
typem postižení setkává třeba jed-
nou za několik let, nedokáže spo-
lehlivě zajistit vzdělání tak kvalitní 
jako škola speciální, jejíž pedago-
gové mají třeba i desítky let praxe 
v daném oboru a která je vybavena 
pomůckami tak, jak u běžných škol 
dnes není ekonomicky možné.

Zvolna se blíží ke konci váš druhý 
rok v křesle ředitelky. Zajímalo by 
mě ale, zda došlo po vašem ná-
stupu do funkce k nějakým zásad-
ním změnám?

Trochu se nám kvůli odchodům 
do důchodu a mateřským dovoleným 
obměnil učitelský kolektiv. Musím 
ale zdůraznit, že tu máme v pedago-
gickém sboru poměrně značně za-
stoupenu mužskou populaci. Máme 
čtyři učitele do 30 let, kteří mají mezi 
dětmi přirozený respekt. Přínosem je 
jistě i muž v pozici školního preven-
tisty, který na problémy nahlíží jinak 
než žena. Vedle toho probíhají po-
zvolna změny školních dokumentů, 
které se snažím přizpůsobovat podle 
vlastních představ. To je ale postup-
ný proces. Zatím jsme doplnili o pár 
bodů školní řád (striktně vyžaduje-
me např. dodržování zákazu použí-
vání mobilního telefonu v hodinách). 
Děti přesně vědí, jaké sankce mají 
očekávat, pokud se nebudou chovat 
v souladu s řádem.  

Nedávno se ve vaší škole předě-
lával vstupní trakt. Čekají školní 
budovu nebo její pozemky nějaké 
další úpravy?

Rádi bychom modernizovali  
a obohatili o nové herní prvky hřiš-
tě za pavilonem prvního a druhého 
ročníku, aby děti měly prostor, kde 
se mohou trochu vyřádit. Jak říkáte, 
město nedávno získalo dotaci na 
vestibul a rádo by nějakým způso-
bem sjednotilo ráz celé školní bu-
dovy. My ale budeme od města po-
žadovat, aby se zaměřilo především 
na travnatou plochu za Chanosem 
a vytvořilo tam nové hřiště, protože 
to stávající, které využívají třetí až 
deváté třídy, podle té vytíženosti 
také vypadá. Už dva roky to máme  
v požadavcích a rádi bychom, aby 
tam vzniklo podobné hřiště, jaké má 
2. základní škola.

Redakce

Helma rakouského dragouna.

Horské dělo. Foto: 2x Václav Holas
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Také hráčům billiardu se 
pod hlavičkou Sokola daří

V průběhu minulého léta si ve skle-
pě mnichovohradišťské sokolovny 
partička milovníků kulečníku kolem 
Miroslava Kraušnera vytvořila záze-
mí pro nově vznikající oddíl billiardu. 
Od nového roku tak sbírají úspěchy 
na české kulečníkové scéně pod hla-
vičkou BC Mnichovo Hradiště.

V únoru se kluci zúčastnili 
prvního kola extraligy družstev. 
Po prvních pěti zápasech patří 
BC Mnichovo Hradiště prozatímní 
druhé místo ze 16 účastníků jen díky 
horšímu koeficientu.

Z mistrovství ČR seniorů (hráči 
nad 40 let) si hráči BC Mnichovo 
Hradiště v dubnu udělali tréninkové 
víkendy. Ze šestnácti možných 
pohárů si jich však ve výsledku 
odvezli víc než polovinu, celkem 
devět! Třikrát z toho byl dokonce titul 
mistra republiky. 

V prvních dvou dubnových 
víkendech se konaly hned čtyři tur-
naje MČR v disciplínách 8ball, 9ball, 
10ball a 14.1 nekonečná. Ty byly 
velice vyčerpávající, neboť se hrálo 
od deseti hodin ráno a konec býval 
dokonce i následující den po druhé 
hodině ranní. A druhý den znovu. 
Spousta hodin hraní, soustředění i 
čekání. Na těchto turnajích si kluci 
zahráli se spoustou dobrých hráčů. 
Rozepisovat všechny zápasy by 
však zabralo příliš mnoho místa, 

proto níže uvádíme pouze výsledná 
umístění.

Miroslav Kraušner: 8ball –  
5. místo; 9ball – 6. místo; 10ball – 
3. místo; 14.1 – 2. místo
Slávek Dorobant: 8ball – 3. místo; 
9ball – 3. místo; 10ball – 6. místo; 
14.1 – 1. místo
Dušan Nohynek: 8ball – 1. místo; 
9ball – 2. místo; 10ball – 1. místo; 
14.1 – 3. místo

Jan Mareš, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Billiard Club Mnichovo Hradiště (zleva Dušan Nohynek, Slavomír Dorobant  
a Miroslav Kraušner).

Výsledky extraligy 
družstev

1. kolo: BC MH – BC Bio 
System Plzeň A (3:0) 
2. kolo: BC MH – BC Me-
tropol České Budějovice 
(3:0)
3. kolo: BC MH – Balabuš-
ka Praha A (3:0) 
4. kolo: BC MH – Delta 
Billiard Brno A (2:1) 
5. kolo: BC MH – Harlequin 
Praha A (2:1)

Hradišťský ping pong žije! Stolní tenisté opět vylepšili své historické maximum
Sezonu 2015/16 budou mnichovo-
hradišťští stolní tenisté opět hodnotit 
zvesela. Znovu se nám podařilo vy-
lepšit historické maximum z hlediska 
umístění našeho elitního výběru, 
zaznamenali jsme postup již čtvrté-
ho našeho týmu do vyšších soutěží, 
ostatní družstva dospělých uhájila 
své pozice, zaznamenali jsme za-
jímavé úspěchy v mládežnických 
kategoriích i v oblasti začleňování 
nadějných mladíků do týmů dospě-
lých a v neposlední řadě jsme žili  
i bohatým společenským životem. 

Do uplynulé sezony zasáhlo cel-
kem šest družstev dospělých – Áčko 
ve 3. lize, Béčko a Céčko v krajských 
soutěžích I. a II. třídy, týmy D, E  
a F pak v regionálních soutěžích I., II.  
a III. třídy. Ambice před začátkem 
soutěží nebyly vysoké vzhledem  
k velkému množství zdravotních 
lapálií, nicméně všechny týmy bez 
problémů prospěly, některé s vyzna-
menáním, a ve finále jsme byli svěd-
ky i korunovace jednoho premianta!

Áčko vstoupilo do své třetí sezo-
ny ve 3. lize jako již ostřílený účast-
ník soutěže a jistá ležérnost s sebou 
bohužel přinesla nečekaně špatný 
vstup do soutěže. Po úvodních šesti 
kolech se tým krčil v závěru tabulky  
s pouhým jedním vítězstvím a jed-
nou remízou. Nicméně poté se naši 
elitní borci zdravě vyburcovali, vy-
hráli následujících 13 utkání v řadě 

a byli v závěru soutěže jen kousíček 
od postupu do finálového play-off  
o postup do 2. ligy. Jen horší poměr 
setů ze zápasů s TJ Šanov (loňský 
účastník 2. ligy) nakonec znamenal 
3. místo, které je i tak dosavadním 
maximem v historii našeho oddílu – 
první ligová medaile se počítá! 

Oporou týmu byl tradičně Radek 
Bukovský s 82% úspěšností, zdatně 
mu sekundoval Vojta Košák, který se 
62% absolvoval dosud životní sezo-
nu. Za zmínku stojí, že svou první 
ligovou příležitost dostal v této sezo-
ně i teprve šestnáctiletý odchovanec 
našeho klubu Petr Dusil. 

Kluci se každopádně přesvěd-
čili o tom, že mohou pomýšlet na 
postup do třetí nejvyšší soutěže, 
hned za profesionální extraligou  
a 1. ligou. Vzhledem k tomu, že stol-
ní tenis jako masivně provozovaný 
sport disponuje celkově jedenácti 
výkonnostními stupni soutěží, máme 
být vzhledem ke skromným tréninko-
vým podmínkám na co pyšní! 

Další dva naše týmy kryly Áčku 
záda v krajských soutěžích. Béčko 
bylo během celé sezony doslova 
koseno nemocemi a zraněními  
a do utkání nastupovalo prakticky 
po celou sezonu ve velmi provizorní 
sestavě. Nicméně i tak si dokázalo 
v krajské soutěži I. třídy vybojovat 
velmi solidní 6. místo, a vylepšit 
tak o dvě příčky umístění z minulé 

sezony. Potěšující je tedy vzhledem  
k výše uvedenému především skuteč-
nost, že se naše první rezerva může 
opřít o poměrně široký kádr hráčů  
s vyšší výkonností. Poprvé se lídrem 
týmu stal Vašek Hoďák, který si vý-
razně zlepšil individuální maximum 
a úspěšně zasáhl i do zápasů Áčka.

Poněkud hůře se vedlo našemu 
třetímu týmu v krajské II. třídě. Zde 
se již plně projevil posun základního 
kádru do Béčka a neustálé improvi-
zace se sestavou nakonec zname-
naly konečnou osmou příčku, což 
je pod možnosti družstva, nicméně 
zároveň též odraz letošní personál-
ní reality. Céčko tak muselo bojovat  
o udržení v soutěži v nadstavbovém 
play-out. V prvním kole se nejprve 
vypořádali s houževnatými Nera-
tovicemi C 9:9 a 10:7, krajskou pří-
slušnost pak bylo nutné potvrdit ve 
dvojitém utkání s Kladnem D. To se 
podařilo díky výsledkům 10:7 a 9:6.

Již zmíněným oddílovým premi-
antem se stalo družstvo D, které do-
kázalo zvítězit v nejvyšší regionální 
soutěži, a získalo tak titul regionální-
ho přeborníka. Vybojovalo si tak pro 
příští sezónu postup do krajské II. 
třídy. Jasným tahounem družstva byl 
Pavel Černovský, který v průběhu 
celé sezóny z 88 utkání v 78 zvítě-
zil. Skutečnost, že budeme v příští 
sezoně disponovat hned čtyřmi týmy 
ve vyšších soutěžích, řadí náš klub 

mezi krajské pingpongové bašty  
a tato skutečnost je rozhodně důvo-
dem k náležité oslavě a povzbuze-
ním do dalšího tréninkového úsilí.

Týmy E a F v regionálních sou-
těžích II. a III. třídy měly svou úlohu 
především v začleňování mládežnic-
kých nadějí do dospělých soutěží.  
V tomto směru svou roli jednoznač-
ně splnily. Dorostenci Ladislav Dlask 
mladší a Horst Kracman si uhráli 
velmi slušná procenta v týmu Éčka, 
a výrazně tak přispěli ke konečnému 
3. místu v tabulce druhé nejvyšší re-
gionální soutěže. Jen o jedno místo 
tak utekla Éčku možnost postoupit 
do RS1. Pro nadcházející sezónu 
je tu předpoklad, že tento tým se do 
postupových počtů výrazně zapojí.

V týmu F již v průběhu sezóny 
pravidelně nastupoval teprve jede-
náctiletý Marek Janeček a postupně 
se zařadil mezi platné členy týmu, 
když ve druhé půli dokázal pravi-
delně bodovat. Svých premiérových 
výher mezi muži dosáhl teprve deví-
tiletý Matyáš Stránský, pokračovatel 
slavného pingpongového rodu a syn 
kapitána Áčka. Oba kluci mají před 
sebou slibnou budoucnost a postu-
pem času se budou probíjet dospě-
láckými manšafty nahoru.

V mládežnických kategoriích 
ovládlo výše zmíněné duo Janeček 
– Stránský plně regionální přebo-
ry mladších žáků, když Marek ve 

finále porazil Matyáše a spolu vy-
hráli čtyřhru, na krajských přeborech 
pak spolu kluci vybojovali deblový 
bronz, přičemž v příští sezoně, kdy 
budou oba ještě mladšími žáky, se 
nepochybně pokusí vybojovat titul 
krajských šampionů. Kluci se též 
pravidelně poměřují na republiko-
vých bodovacích turnajích s českou 
mládežnickou elitou a my pro ně 
plánujeme letní soustředění a tré-
ninky pod vedením renomovaných 
odborníků, takže nic nebrání tomu, 
aby v budoucnu úspěšně doplnili či 
nahradili naše stávající hráčské elity. 

Za zmínku jistě stojí i prvenství 
Ládi Dlaska juniora na regionálních 
přeborech dorostu. Láďa určitě míří 
svou výkonností do krajských soutě-
ží a je možné, že již v příští sezoně 
okusí souboje ve vyšších patrech 
pingpongové hierarchie. 

Celkově vede šéftrenér mláde-
že Honza Mareš se svými kolegy víc 
než 20 mládežnických hráčů – od 
nejmladších žáčků po dorostence. 
Základna mládeže je tak vystavěna 
na praktické maximum našich per-
sonálních a prostorových možností. 
Kromě vlastní výchovy mládeže se 
prezentujeme i na poli organizátor-
ském – vloni jsme uspořádali pět 
mládežnických turnajů. 

Prubířským kamenem bývá  
i u těch největších nadějí zvládnutí a 
sportovní přežití období adolescen-

ce – v tomto se nelišíme od sester 
a bratrů v ostatních členských oddí-
lech. Pokud se nám podaří nadějné 
dorostence a žáky tímto obdobím 
provést, nemusíme se o budoucnost 
našeho společenstva obávat. 

Rádi bychom v závěru naší 
zprávy zmínili i sportovně-společen-
skou stránku života našeho klubu. 
Navštívili jsme opět naše pingpon-
gové přátele v družebním východo-
slovenském Trebišově, se kterými 
jsme absolvovali úchvatné treky 
na slovensko-polsko-ukrajinském 
pomezí. Přispěli jsme do Dětského 
dne na hřišti akcí „Zahraj si proti 
robotovi“ a tuto aktivitu plánujeme  
i letos. Pořádáme tradiční cyklo vý-
lety za účasti členů a přátel klubu, 
snažíme se přivydělat si na činnost 
klubu společnými brigádami. Uspo-
řádali jsme také další ročník tradiční-
ho Vánočního turnaje pro veřejnost. 
Už nyní plánujeme organizaci další-
ho ročníku turnaje O Hradišťské ště-
ně a navázání další klubové družby  
s klubem v Rožnově pod Radhoš-
těm. Na podzim tohoto roku pak 
plánujeme zájezd na evropský šam-
pionát jednotlivců do Budapešti. 

Slovy klasika: hradišťský ping 
pong žil, hradišťský ping pong žije, 
hradišťský stolní tenis bude žít!

Vladimír Pleticha, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Úspěšná sezona volejbalových žákyň Sokola
Žákyně TJ Sokol Mnichovo Hradi-
ště vstupovaly do soutěžní sezony 
2015/2016 s cílem odehrát pokud 
možno co největší počet zápasů  
a získat tak herní zkušenosti, které 
budou moci uplatnit v dalších le-
tech. Z tohoto důvodu se zúčastnily 
Českého poháru žákyň, krajského 
přeboru starších i krajského přeboru 
mladších žákyň. V těchto soutěžích 
sehrály dostatečný počet utkání, aby 
se to projevilo na kvalitě jejich hry. 

Krajského přeboru starších žá-
kyň Libereckého kraje se zúčastnilo 
celkem 15 týmů. Naše děvčata se 
hned v úvodní kvalifikaci dostala 
do té výkonnostně nejvyšší skupiny  
a v té setrvala po celou dobu soutě-
že. V celkem pěti turnajích obsadila 
třikrát druhé místo, jednou třetí a po-
slední turnaj vyhrála. To v celkovém 
výsledku znamenalo druhé místo 
za vítěznou Duklou Liberec a před 
favorizovanou Slávií TU Liberec. 
Dívky se tak kvalifikovaly do první 
části mistrovství ČR, které se konalo 
ve dnech 16. – 17. dubna v Novém 

Jičíně. Na tomto turnaji děvčata pře-
devším získávala zkušenosti s mno-
hem ostřílenějšími soupeřkami z tra-
dičních volejbalových bašt, jako jsou 
Prostějov, Praha nebo Nový Jičín. 
Je třeba je pochválit, že se velkých 
jmen soupeřů nezalekly a prodaly 
vše, co se do té doby naučily. 

Na úspěšné sezoně se podílely 
hráčky: kapitánka Adéla Studničná, 
dále Markéta Choutková, Denisa Ko-
váčová, Karolína Javůrková, Aneta 
Mařanová, Bára Mařanová, Vendula 

Mařasová, Etela Milčáková, Tereza 
Nováková a Lucie Tvrzníková.

Mladší žákyně jsme do kraj-
ského přeboru přihlásili dodatečně, 
protože mezi mladšími dívkami není  
o sport velký zájem, a tak nám děla-
lo potíže sestavit tým pro hru. I přes 
tyto komplikace jsme dali dohroma-
dy konkurenceschopné družstvo, ve 
kterém hlavními tahouny byla děvča-
ta, která měla již zkušenosti ze hry 
v kategorii starších žákyň. Byly to 
hlavně Karolína Javůrková, Markéta 

Choutková a Tereza Nováková. 
Krajského přeboru se zúčastnilo 

celkem šest družstev, která se utkala 
ve čtyřech turnajích. V těchto zápa-
sech jsme překvapivě bojovali za 
suverénně nejlepší Duklou Liberec 
s Bižuterií Jablonec o celkové druhé 
místo. To se nám podařilo po dra-
matickém vítězství nad Jabloncem 
v poslední turnaji na půdě soupeře 
získat. Toto umístění kvalifikovalo 
i mladší žákyně na mistrovství ČR, 
jehož první část se konala v Liberci 
9. a 10. dubna. Z náročného turnaje 
dívky přivezly 5. místo. 

Lze konstatovat, že i přes po-
čáteční potíže při sestavování druž-
stva děvčata nezklamala, a celkově 
uplynulou sezónu zhodnotit jako 
úspěšnou. Sestava mladších žákyň:  
Tereza Nováková, Markéta Choutko-
vá, Karolína Javůrková, Martina Pa-
zourová, Lucie Zvěřinová, Kateřina 
Hovorková a Veronika Tvrzníková.

    
 Miroslav Herbst, 

TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Sedm statečných do finále těsně neprošlo
V sobotu 16. dubna se do Kolína 
přesunula výprava mladších žáků 
Sokola MH. Účasti v 1. kole mistrov-
ství ČR předcházela sezóna jako na 
houpačce, kdy jsme v krajském pře-
boru usilovali o přípravu týmu a ro-
zehrávali ho v prvních dvou turnajích 
na druhém místě za Duklou Liberec 
A. Postupně nám ale z perspektivní-
ho kádru vypadl Štěpán Fix, se zdra-
votními problémy se potýkal Vojta 
Hubač a Jirka Pazour a na konci 
soutěže pak přestal s volejbalem 
bojovat i Šimon Průšek. Těsně před 
koncem soutěže si Jirka Pazour, 
hlavní tahoun týmu, zlomil ruku. Pro-
to závěr přípravy absolvovalo již jen 
šest hráčů ročníku 2002 a 2003. 

V krajském přeboru jsme nako-
nec skončili i díky absencím na tře-
tím místě. Chybějící hráče doplňova-
lo družstvo z přípravky. Na poslední 
chvíli ještě onemocněl Víťa Javůrek. 
Proto na nejdůležitější turnaj sezóny 
mladších žáků odjelo dvěma auty 
pouze sedm statečných: Vojta Bígl, 

Jakub Dvořák, Ondra Hulínský, Ta-
deáš Kysela, Lukáš Lakatos, Vojta 
Novák a Tomáš Paclt s trenéry Vác-
lavem Bíglem a Jiřím Skřivanem.

Do turnaje v Kolíně jsme vstou-
pili zápasem proti Dansportu Praha. 
Přestože soupeř disponoval dvěma 
velkými hráči, ze kterých měli naši 
borci respekt, podařil se nám velmi 
dobrý start. Podáním jsme soupeře 
zatlačili od sítě a míče, které nám 
dokázali hráči Dansportu vrátit, jsme 
dobře zpracovali i nahráli a zaútočili. 
Dařilo se smečařům Lakatosovi s Bí-
glem, ale solidní výkon předvedl celý 
tým. Ve druhém setu se sice soupeř 
zlepšil, ale na víc než na vyrovnaněj-
ší set to Pražákům nestačilo. Druhé 
utkání proti VK Tábor jsme zvládli 
obdobně, jen soupeř byl lepší. Přes-
to jsme první set bezchybnou hrou 
ovládli. Celý druhý set jsme staho-
vali náskok a skóre jsme otočili až 
v koncovce, když jsme dokázali od-
vrátit setbol a naopak při podání Ta-
deáše Kysely dohrát i druhý set. Ve 

třetím utkání jsme nastoupili proti VK 
Příbram, které potvrdilo roli favorita. 
V první sadě naši kluci uhráli deset 
bodů, ve druhé pak jen šest!

Po přestávce jsme nastoupili 
proti domácímu SK Volejbal Kolín. 
Naše ambice byly vysoké. Ovšem 
domácí neponechali nic náhodě  
a v prvním setu nás deklasovali 25:4. 
Soupeři vyšlo úplně vše, nám se ne-
dařilo nic. Ve druhé sadě jsme se 
dokázali zlepšit, vydrželi jsme sta-
hovat náskok domácích až na 16:18, 
ale úplný závěr sady se nepovedl, 
odešla nám přihrávka a soupeř si 
dokráčel pro vítězství a postup. Nám 
tak zbyla poslední šance vyhrát nad 
dodatečně přihlášeným SK Kometa 
Praha. Při podání Kysely jsme šli do 
vedení. Ovšem ukazatel skóre místo 
skóre 6:3 pro nás ukázal opak, vede-
ní Komety. Rozhodčí ale tento stav 
potvrdil, a tak jsme museli dohánět 
vedení, které mělo být naše. Zpočát-
ku se nám dařilo a dostali jsme se  
i do vedení, ale série chyb ve střední 

části setu dostala soupeře do euforie 
a pohody. V první sadě jsme podleh-
li celkem jednoznačně 13:25, přesto-
že jsme ještě 10:8 vedli, druhá část 
setu byla hrozná hlavně na přihráv-
ce. Klukům docházely síly. Druhý 
set nebyl tak výrazný, ale na zvrat už 
jsme rezervy nenašli. Prohráli jsme 
19:25, dveře finále se nám zavřely.

Musím ocenit bojovnost všech 
našich hráčů, kteří se vydali ze 
všech sil. Soupeři však byli převáž-
ně v 10-12 hráčích, a mohli tak zá-
těž rozložit. U nás mohl střídat jediný 
hráč, a tak jsme více méně odehráli 
celý turnaj se základní šestkou. Zá-
pasy s Příbramí a Kolínem nahlodaly 
naši morálku a proti Kometě jsme již 
neměli sílu otočit zápas, ač herně 
byli naši s Kometou vyrovnaní. Přes-
to našich sedm statečných zaslouží 
uznání za bojovnost i hru v prvních 
dvou a posledním zápase.

Jiří Skřivan, 
TJ Sokol Mnichovo Hradiště
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Jak vypadá ubytování v Domově Modrý kámen?
Vážení čtenáři, jak jste již jistě za-
znamenali, seznamujeme vás každý 
měsíc prostřednictvím tohoto zpra-
vodaje se životem seniorů v našem 
domově, s aktivizačními činnostmi, 
které organizujeme, s kulturními 
akcemi či rehabilitací. Dnes bych 
se ráda zaměřila na ubytování na-
šich klientů. Jak je zajištěno jejich 
soukromí, jaké je vybavení pokojů či  
v jakých cenových relacích se ubyto-
vání u nás pohybuje. 

V našem domově máme pře-
vážně dvoulůžkové pokoje, pouze 
dva pokoje jsou jednolůžkové (jeden 
s vlastní koupelnou) a jeden pokoj je 
třílůžkový. Většina pokojů má vlastní 
sociální zařízení a sprchový kout. 
Pokoje, které toto zázemí nemají, 
jsou určeny pro klienty, kteří jsou již 
trvale upoutáni na lůžko. Soukromí 
na pokojích je zajišťováno vertikál-
ními žaluziemi, které jsou umístěny 
vždy mezi lůžky. Žaluzie se používa-
jí pro zajištění intimity při provádění 
hygieny, oblékání nebo ve chvílích, 
kdy chce mít klient soukromí. 

Každý klient má k dispozici 
velkou šatní skříň, prádelník, noč-
ní stolek a poličku na fotografie či 
další drobné předměty. Pokoje jsou 
vybaveny televizí a ledničkou. Klienti 
upoutaní na lůžko mají společnou 
velkou lednici, kam jim jídlo na po-
žádání uloží nebo přinese personál. 
Potraviny jsou uloženy v košíku, kte-
rý je označen jejich jménem.

Pokoj si může každý klient vyba-
vit obrázky, fotografiemi, květinami 
nebo si vzít z domova například oblí-
bené křeslo. Zkrátka tak, aby se zde 
cítil co nejlépe. Může si přinést také 
třeba vlastní varnou konvici, aby si 
mohl sám vařit kávu, tu mu však na 
požádání uvaří i personál.

Každý klient má k dispozici po-
lohovací lůžko, které ovládá pomocí 
dálkového ovládání. U lůžka je vždy 
také signalizační zařízení pro přivo-
lání personálu. Tato zařízení jsou  
i v koupelnách a ve všech prosto-
rách, které mohou klienti využívat.

Jídlo je podáváno v jídelnách. 
Klienty, kteří nejsou schopni sami 

dojít do jídelny, doprovodí personál. 
Jídlo jim však může být donášeno  
i na pokoj. Tam mohou jíst klienti 
buď u stolu, nebo na lůžku u jídel-
ního stolku.

Pro snadnější koupání máme 
v každém patře velkou koupelnu  
s vířivou vanou. Tyto vany jsou po-
lohovací a mají odklápěcí bok. Vana 
je vytvarovaná tak, aby v ní mohl 
klient pohodlně sedět. Ve vaně se 
proto může koupat každý, kdo se 
s pomocí druhé osoby dokáže ale-
spoň postavit. Pro klienty upoutané 
na lůžko máme speciální sprchová 
lůžka. Ta zajišťují maximální bezpečí  
a pohodlí klientům, kteří se již nejsou 
schopni pohybovat. Sprchové lůžko 
se používá podobně jako vana – lze 
jej napustit vodou. Lůžka jsou opět 
výškově polohovatelná a hlavně mo-
bilní. Klient je proto ušetřen několika 
přesunů (z lůžka na invalidní vozík,  
z něj do vany, zpět na vozík a opět 
na lůžko). Se sprchovým lůžkem 
může personál přímo na pokoj, kde 
na něj šetrně (pomocí speciálních 

pomůcek Romedic) přesune klienta 
a odveze do koupelny a zpět.  

Každé patro je vybaveno také 
prostorem vhodným pro posezení  
s rodinou a přáteli. V přízemí jsme 
zřídili hrací kout pro malé děti, které 
si ho velmi oblíbily a na návštěvy se 
také díky němu velmi těší. Domov 
leží na okraji parku, kde jsme vybu-
dovali altán s posezením. 

Pokud budete mít zájem  
o prohlídku domova, můžete se přijít 
podívat. Návštěvu si však domluvte 
předem se sociální pracovnicí na 
telefonním čísle 326 774 053 nebo 
emailem na socialni@modry-ka-
men.cz. Cena za ubytování se u 
nás pohybuje od 140 do 160 Kč za 
den, jednolůžkový pokoj od 140 do 
180 Kč.

Doufám, že pokud budete vy či 
vaši blízcí v budoucnu naše služby 
potřebovat, budete s pobytem v na-
šem domově spokojeni.

Kateřina Svobodová, 
Domov Modrý kámen

Adoptujte si strom: povedlo
se zasadit 200 nových stromků
V sobotu 19. března se v odpoled-
ních hodinách sešlo za mnichovo-
hradišťským zámkem několik stovek 
lidí z Mnichova Hradiště a širokého 
okolí, aby společně obnovili alej 
ovocných stromů podél silnice k Po-
dolí. Spolek Žijeme pro Hradiště totiž 
minulý rok úspěšně požádal o grant 
společnost Škoda Auto prostřednic-
tvím projektu Za každé prodané auto 
Škoda v ČR jeden zasazený strom.

Obnova aleje, která je patrná 
již na historických mapách z dru-
hého vojenského mapování, jež 
proběhlo v letech 1836 až 1852, 
byla pojata formou adopcí. Strom-
ky samotné byly hrazeny z grantu 
a lidé si za symbolickou částku za-
platili pouze materiál potřebný k za-
sazení a cedulku se svým jménem  

a datem výsadby. Celkem se během 
odpoledne povedlo zasadit 200 kusů 
vysokokmenných jabloní. O stromy 
se nyní bude starat město Mnichovo 
Hradiště ve spolupráci s Krajskou 
správou a údržbou silnic a samo-
zřejmě i většina lidí, kteří si strom 
adoptovali.

Na závěr je potřeba poděko-
vat všem, kteří se na akci podíleli. 
Je to především společnost Škoda 
Auto, město Mnichovo Hradiště,  
1. skautský oddíl Mnichovo Hradiště, 
Městská policie Mnichovo Hradiště  
a samozřejmě také všichni dob-
rovolníci, kteří přiložili ruku k dílu.

Jaroslav Trpkoš, 
Jakub Holas a Pavel Svatuška, 

Žijeme pro Hradiště

Sázení nové aleje jabloní za zámkem. Foto: Honza Füši

Také 3. ZŠ adoptovala osm stromů
Společnými silami zasadili osm jab-
loní pojmenovaných podle návrhů 
dětí z jednotlivých ročníků také žáci 
3. ZŠ Mnichovo Hradiště. Každá 
třída se podílela sběrem papíru na 
částce 800 Kč a sponzorským da-
rem přispěly také Zuzana Hladíková 
a Soňa Razáková z peněz, které utr-
žily na akci „Restaurant Day“. 

Věříme, že pozorování toho, jak 
stromy ve všech ročních obdobích 
rostou, obohatí názornou výuku  
v rámci environmentální výchovy  
a bude posilovat kladný vztah dětí  
k přírodě.

Zuzana Hladíková, 
Základní škola Švermova

Můj příběh: senioři z Veselé, španělského Fontaa 
a polského Dobkova poznávají počítače i své příběhy
Začátek dubna byl pro spolek Veselá 
vesnice velmi intenzivní. Na jím po-
řádaný počítačový kurz se přihlásilo 
14 Veseláků a Veselaček. Společně 
se učili, jak si založit e-mailový účet, 
facebookový profil, jak vyhledávat 
autobusové nebo vlakové spoje, a 
poznávali další výhody, které nabízí 
svět internetu.

Během posledního setkání jsme 
se přes komunikační program Sky-
pe spojili také s účastníky stejného 
kurzu z Polska a Španělska. Naši 
účastníci kurzu měli rovněž možnost 
zúčastnit se krátkého kurzu anglič-
tiny. Trojice kurzů totiž vyvrcholila 
společným mezinárodním setkáním, 
jež se odehrálo mezi 14. a 17. dub-
nem. 

Šestice účastníků z každé země 
se za doprovodu členů spolků ze 
svého okolí setkala v partnerské 

anebo zkrátka neverbální komunika-
ci (právě proto někdy společné poví-
dání připomínalo pantomimu).

Všechny účastníky dojalo, kolik 
toho máme společného, i když jsme 
vyrůstali v odlišných kulturách a ze-
mích. Setkání v Polsku však bylo 
prvním z celkových tří, která jsou 
naplánována v rámci celého projek-
tu. Už v září budeme my hostit celou 
skupinu u nás na Veselské vařečce 
a v únoru 2017 jsme zvaní na špa-
nělský masopust ve Fontau.

Projekt je financován z evrop-
ského programu Erasmus+. Kromě 
dalších setkání, o nichž byla řeč, 
se můžeme těšit i na další veselské 
příběhy, na kterých budou účastníci 
v rámci projektu pracovat a které 
obohatí stezku Živá paměť veselská.

Tým Veselé vesnice

vesničce v Polsku, v Dobkowie. 
Program byl velmi bohatý: vzájemné 
seznamování s velikonočními tradi-
cemi, poslouchání místních příběhů, 
keramická dílna, společná příprava 
pizzy, návštěva moderního vzdělá-
vacího centra a samozřejmě také 

pokračování počítačovéhu kurzu. 
Účastníci byli velmi příjemně překva-
peni, že i bez společného jazyka do-
kázali nalézt „společnou řeč“ – skrze 
společnou práci, tanec, využívání 
moderních technologií, které umož-
ňují počítače (například překladače), 

Nový velikonoční svátek strávili rybáři prací,
první letošní výlov byl však svátkem i pro ně

Rybáři z Hradiště po práci, a tedy spokojení a plní humoru.Výlov rybníka, to je práce, na kterou se nehodí ti, kteří se bojí bahna.

Pro některé byl pátek 25. března 
prvním velikonočním svátkem. Ry-
báři z Mnichova Hradiště tento volný 
den využili k výlovu chovného rybní-
ka nad Přestavlky. 

Zhruba týden před samotným 
výlovem se začíná s upouštěním. To 
musí být pozvolné, aby rybí osád-
ka nezůstala v bahně nad lovištěm  
a neuhynula. Rybník není přizpů-
soben na zatahování, a tak se ryby 
vybírají přímo v lovišti u kbelu. 

V den D se na hráz připraví 
kádě, vaničky, kesery, přebírka a už 
chybí jenom zkušení rybáři. Úderem 
sedmé hodiny jsou již všichni na 
místě a jde se na věc. Jedna parta 

vleze s kesery do rybníka, kde vybí-
rá ryby do vaniček, další je přemís-
ťuje ke třídičce, kde je třetí skupina 
přebírá podle druhů a velikosti. Na 
třídičce tak končí nejčastěji kapr, 
amur, tolstolobik, několik kusů can-
dáta a bílá ryba. Celý výlov trvá něco 
přes dvě hodiny. 

Když je sloveno, začíná se po-
čítat a rozvážet. Nejvíce zastoupený 
je kapr obecný, který se opět z kádí 
přendává do vaniček. Každá vanič-
ka jde na váhu, kde se zaznamená 
hmotnost, a šup s ní na nákladní 
automobil. Na vše dohlíží hospodář 
místní organizace Dušan Hýbner.

Drtivá většina vylovených ryb 

končí v RMV (revíru místního význa-
mu) Veselá, kde místním rybářům 
zpříjemníme velikonoční svátky. Na 
Veselou tak putuje necelých 850 
kilogramů kapra a 140 kilogramů 
amura. Dalších 40 kilo kapra, což 
bylo asi 20 kusů, si odvezli zástupci 
rybářského kroužku do svého revíru, 
který je určen právě pro děti z míst-
ní organizace. Právě zde budou za 
necelý měsíc uspořádány dětské 
rybářské závody pro naše nové mla-
dé členy. Následně zde proběhnou 
další závody mládeže pro všechny 
členy místní organizace do 15 let. 

Zbytek vylovených ryb se roz-
váží po našich chovných rybnících. 

Když už na místě není ani šupina, 
začíná se s úklidem, aby vše bylo 
připraveno na další výlov. Ucpe se 
kbel a rybník se opět začne napou-
štět.

Po organizační stránce se výlov 
podařil bez problémů. S počty nasa-
zených a vylovených kusů už to tak 
slavné nebylo. Opět se ukazuje pro-
blém s pytláky a vodními predátory. 
Velké poděkování patří všem zúčast-
něným, panu Tesařovi za techniku  
a panu Prokopovi, který se o rybník 
celý rok pečlivě stará.

Josef Ďurček, Český rybářský 
svaz, MO Mnichovo Hradiště

31. květen: Poslední den  
v máji – tety svátek mají
Svátek Navštívení Panny Marie, 
který připomíná církevní kalendář 
31. května, je českého původu.  
O jeho vznik a následné rozšíření se 
zasloužil arcibiskup Jan z Jenštejna.

Svátek je připomínkou cesty 
Panny Marie za její tetou Alžbětou 
s radostnou novinou, že očekává 
narození Ježíška. Právě proto, že 
Alžběta bydlela v horách, je mnoho 
horských kostelů zasvěceno právě 
tomuto svátku, který  přímo vybízí  
k poutím, výletům i návštěvám na-
šich tetiček. 

A kam se třeba vypravit? Nám 
z Mnichova Hradiště jsou nejblíže 
kaple Navštívení Panny Marie ve 

Žďáru nedaleko Hradiště a v Ma-
šově u Turnova (která je navíc čer-
stvě opravená). Za poutními místy  
v horách můžeme zamířit do Boz-
kova u Semil, kde najdeme také 
našemu městu nejbližší „Svatou brá-
nu” roku Božího Milosrdenství 2016 
– léčivý pramen i přístupné krasové 
jeskyně. Nebo můžeme zamířit do 
vzdálenějších Hejnic ve Frýdlant-
ském výběžku. Romantiku pouti zde 
znásobí její pěší varianta po staré 
poutní cestě vedoucí z Liberce do 
Hejnic lemovaná mnoha drobnými 
barokními památkami.

Daniela Břoušková
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KINO

8. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BELLA A SEBASTIAN 2: DOBRODRUŽSTVÍ POKRAČUJE
Dobrodružný. Příběh malého Sebastiana a jeho psího kamaráda.

4. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie. Pokračování „Básníků“ v režii Dušana Kleina.
5. KVĚTNA, 9:30, MIMOŘÁDNÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI
ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE
Devět animovaných pohádek, v hlavních rolích postavičky z večerníčků

5. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANI VE SNU
Sportovní. Český film o partě parkouristů, kteří zdolávají překážky města.

6. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

7. KVĚTNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DVOJNÍCI
Komedie. Ondřej Sokol v dvojroli a porce nečekaných zvratů.

7. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Akční. Kapitán America se vrací ve filmu, kde Avengers bojují mezi sebou.

11. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

11. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ VÁLKA
Akční. Kapitán America se vrací ve filmu, kde Avengers bojují mezi sebou.

12. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
EVA NOVÁ
Drama. Silný příběh herečky bojující s alkoholismem.

13. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Nový film T. Svobody (Hodinový manžel) slibuje opět vtipnou podívanou!

14. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ
Drama. Příběh ženy popravené v roce 1975 v ČSSR za hromadnou vraždu.

15. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PAT A MAT VE FILMU
Animovaný. Dvojice nešikovných kutilů poprvé ve filmu a na plátnech kin.

16. KVĚTNA, 18:30, TALK SHOW + BESEDA
V JINÉM SVĚTĚ: TAJEMNÁ MÍSTA V OKOLÍ MN. HRADIŠTĚ
Pokračování úspěšné talk show se záhadologem Milanem Doležalem.

KALENDÁR AKCÍˇ

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. KVĚTNA, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z keramické hlíny podle fantazie nebo pod vedením lektora. 
Děti do 6 let pouze s doprovodem rodičů. V ceně je materiál a dvakrát 
výpal. Výrobky si přijdeme naglazovat 17. května. Cena pro dospělé 150 
Kč, pro děti 80 Kč.

7. KVĚTNA, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Kurz pro švadlenky. Pod vedením lektorky se naučíme základní i pokroči-
lejší techniky. Materiál (podle představ, co si budete chtít ušít) a šicí stroj je 
vhodné mít s sebou. Kurz je vhodný nejen pro děvčata a chlapce od 12 let, 
ale i pro dospělé! Cena: 200 Kč. Přihlášky nejpozději do 3. května.

22. KVĚTNA, 14:00–17:00, CLUB VOSTROV
DEN NA VOSTROVĚ – CESTA DO PRAVĚKU
Odpolední program pro celou rodinu s výpravou za dinosaury. Čekají vás 
úkoly, pestrý doprovodný program, taneční vystoupení a mobilní planetári-
um. Přijďte si užít prima den s rodinou do příjemného areálu Open Air Clubu 
Vostrov. Vstupné: 50 Kč, rodinné vstupné 150 Kč (2 dospělí + 2 až 3 děti).

21. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie. Pokračování „Básníků“ v režii Dušana Kleina.

18. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
UŽ JE TADY ZAS!
Komedie. Adolf Hitler obživl a snaží se začlenit zpět do společnosti.

19. KVĚTNA, 19:00, BESEDA S DATAPROJEKCÍ
TRABANTEM NAPŘÍČ KONTINENTY
Vyprávění Dana Přibáně o zážitcích z poslední cesty po Tichomoří.

20. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁVŠTĚVNÍCI 3 - REVOLUCE
Další komedie s J. Renem a Ch. Clavierem cestujícími do budoucnosti.

21. KVĚTNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
KNIHA DŽUNGLÍ 3D
Dobrodružný. Nová disneyovka, tentokrát jako hraný celovečerní velkofilm.

22. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANGRY BIRDS VE FILMU
Animovaný. Tropický ptačí ráj je narušen cizími vetřelci.

28. KVĚTNA, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
Nový film T. Svobody (Hodinový manžel) slibuje opět vtipnou podívanou!

29. KVĚTNA, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM
Dobrodružný. Alenka se vrací do Říše divů za přáteli a dobrodružstvím.

28. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NÁVŠTĚVNÍCI 3 - REVOLUCE
Další komedie s J. Renem a Ch. Clavierem cestujícími do budoucnosti.

MUZEUM
9. DUBNA AŽ 19. ČERVNA, VÝSTAVA
VIA BELLI 1866
Výstavu věnovanou prusko-rakouské válce roku 1866 připravuje Muzeum 
města Mnichova Hradiště ve spolupráci s Komitétem pro udržování pamá-
tek z války roku 1866 a Muzeum Mladoboleslavska. V prostorách muzea 
na zámku vás čeká expozice sestávající ze zbraní, dokumentů, fotografií i 
uniforem a interaktivní program pro celou rodinu.

25. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OREL EDDIE
Životopisný. Zimní OH 1988 a britský skokan na lyžích miláčkem publika.

25. KVĚTNA, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
DVOJNÍCI
Komedie. Ondřej Sokol v dvojroli a porce nečekaných zvratů.

26. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA
Komedie. Starší muž J. Bartoška se bouří proti životnímu stereotypu.

26. KVĚTNA, 16:30 AŽ 19:30, VEŘEJNÁ PREZENTACE
VÝSLEDKY ARCHITEKT. SOUTĚŽE O PODOBU NÁMĚSTÍ
Do 17:30 výstava návrhů ve vestibulu, po 17:30 vyhlášení a prezentace.

27. KVĚTNA, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ
Jméno filmu se dozvíte až v sále, v prvních 10 minutách lze odejít bez pla-
cení. Půjde o český film o rodině, jejíž soudržnost naruší dramatické otřesy.

VOLNOČAS. CENTRUM
4. KVĚTNA, 17:00
KŘEST KNIHY MNICHOVO HRADIŠTĚ A OKOLÍ
Historička Lenka Procházková pokřtí svou fotografickou publikaci z edice 
Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka.

DIVADLO
6. KVĚTNA, 19:30, HUDEBNÍ EXHIBICE ZPĚVÁKA Z REGIONU
KONCERT TOMÁŠE VAŇKA
Úspěšný filmový, činoherní a muzikálový herec a zpěvák Tomáš Vaněk má 
na Mnichovohradišťsku kořeny. Nyní konečně míří do Hradiště s vlastním 
muzikálovým repertoárem. Sekundovat mu budou jeho kolegové a přátelé 
Roman Tomeš (Mauglí, Pomáda, Touha, Tajemství) a Monika Sommerová 
(Fantom opery, Petr a Lucie). 

11. KVĚTNA, 19:30, NOVÁ INSCENACE DS TYL MNICHOVO HRADIŠTĚ
RODINA JE ZÁKLAD – Ray Cooney
Doktor David Mortimore se připravuje na důležitou přednášku u Ponsobyho 
nadace, která může zásadně ovlivnit jeho kariérní postup. V téhle chvíli 
nepotřebuje víc než chvíli klidu. Jenže toho se mu v londýnské Nemocnici 
U Svatého Ondřeje zoufale nedostává. V nejméně příhodné chvíli se totiž 
objeví osoba, kterou ani v nejmenším nečekal…

14. KVĚTNA, 15:00, VESELÁ HUDEBNÍ POHÁDKA
MUZIKHRÁTKY SE ZVÍŘÁTKY
Klauni Tom a Fanča řádí jako zvířata. Není divu, že k jejich kamarádům 
patří zvířátka ze dvorku, z lesa i od rybníka. Veselá divadelní pohádka je 
proložena mnoha písničkami, které si děti v hledišti jistě s chutí zazpívají 
spolu s klauny na jevišti. Uvádí Hudební divadlo Hnedle vedle.

23. KVĚTNA, 19:00, KONCERT LEGENDY ČESKÉHO FOLKU
FRANTIŠEK NEDVĚD A TIE BREAK
Na folkovou notu se v Mnichově Hradišti nehrálo již dlouho. František Ne-
dvěd vyráží po delším čase za doprovodu své kapely Tie Break na jarní 
turné, které uvede rozhlasovým hitem Kočovní herci. Koncert legendy čes-
kého folku a táboráků posledních čtyř dekád ve vašem divadle!

SÁL KLUBU
26. KVĚTNA, 13:00 AŽ 17:00, VÝSTAVA A BLOK PŘEDNÁŠEK
SEMINÁŘ A VÝSTAVA K 90. VÝROČÍ SESUVU PŮDY V DNEBOHU
Odpoledne s přednáškami začne vědeckými příspěvky ke konkrétnímu se-
suvu půdy v Dnebohu v roce 1926 a dále nabídne obecnější přednášky k 
tématice sesuvů půdy a pohybu svahů v Českém ráji, ale i mimo něj.

A DALŠÍ
2., 16. A 30. DUBNA, 15:00–17:00, MĚSTSKÝ ÚŘAD
KONZULTACE VEŘEJNOSTI S ARCHITEKTEM MĚSTA
Architekt města MgA. Jakub Chuchlík je každé sudé pondělí k zastižení  
v 2. patře městského úřadu v místnosti č. 202 a je k dispozici veřejnosti.

14. KVĚTNA, 9:30 AŽ 12:00, FARNÍ ZAHRADA
BLEŠÍ TRHY
Spolek Žijeme pro Hradiště zve na třetí sezónu bleších trhů. Připraveno 
bude již tradičně i dobré jídlo a pití z domácích zdrojů. Zájemci o prodejní 
místo se mohou hlásit v obchodě Farmářka z Ráje.

14. KVĚTNA, 9:30 AŽ 11:30, PROSTRANSTVÍ PŘED GYMNÁZIEM
FÉROVÁ SNÍDANĚ
Na snídani doporučujeme přinést dobroty z vlastních zásob: domácí bá-
bovku či marmeládu, fairtradovou kávu v termosce, koláč upečený z fair 
trade výrobků či produkty regionálních firem a farmářů. Vezměte si i deku 
na sezení a hrneček na pití. Podáván bude fairtradový čaj. Společnou sní-
daní lidé dávají najevo, že jim nejsou lhostejné podmínky, za jakých se pro-
dukuje a prodává zboží, které běžně spotřebováváme. Přijďte posnídat i Vy!

28. KVĚTNA, 9:00, PARKOVIŠTĚ POD DRÁBSKÝMI SVĚTNIČKAMI
EXKURZE NA MÍSTO TRAGÉDIE DNEBOH 1926
Komentovaná tříhodinová exkurze ukáže názorně v terénu dopady přírodní 
katastrofy, která v roce 1926 postihla velkou část obce Dneboh a zničila 
tu celkem 11 domů. Trasa vede až k parkovišti na Krásné vyhlídce, kam 
skupina vedená hned pěti odbornými lektory dojde kolem poledne.

V městském kině opět přivítáme 
dobrodruha Dana Přibáně
Loňské první vystoupení Dana Při-
báně v našem kině bylo pro všech-
ny zúčastněné nezapomenutel-
ným zážitkem, a tak jsme rádi, 
že i letos, přesněji ve čtvrtek 19. 
května od 19 hodin, bude v kině 
vyprávět o své poslední výpravě 
z Austrálie do Thajska s názvem 
Trabantem napříč kontinenty. 

Jeho vystoupení bude dopro-
vázeno dataprojekcí fotografií z 
této výpravy. Dan a jeho cestova-
telští přátelé natočili ze své cesty 
i film Trabantem do posledního 
dechu a tentokrát se na jeho hod-
nocení shodli kritici, fanoušci filmo-
vých serverů i řadoví diváci – film 
je skvělý a plné kinosály v celé 
zemi to dosvědčují! Jen do mni-
chovohradišťského kina přišlo od 
března do dubna na tento snímek 
celkem 489 diváků v pěti projek-
cích. Na šestou (a zatím poslední) 

můžete zajít do letního kina na 
Vostrov Mnichovo Hradiště – tímto 
titulem budeme zahajovat prázdni-
novou filmovou „sezónu“ v sobotu 
2. července.

Dan Přibáň má stále více fa-
noušků nejen díky velké medializa-
ci svých filmů v televizi a v kinech, 
ale především získává diváky 
svými osobními přednáškami. Dan 
strhne, zaujme i poučí vtipným a 
zábavným vyprávěním, které si 
můžete poslechnout už brzy v na-
šem kině! 

Vstupenky můžete zakoupit 
pouze přes internet, na http://
colosseumticket.cz, po vyprodání 
sálu bude k dispozici 24 přístavků, 
které budou v prodeji v kině. Cena 
vstupenky je 170 Kč.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Konec jedné z mnoha železničních vleček
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Železničním nadšencem Jiřím 
Markem z Prahy, který píše knihu 
o historii vleček na železniční trati 
z Kralup nad Vltavou do Turnova, 
jsem byl požádán, abych sehnal 
vše, co se dá zjistit o vlečce z Mni-
chova Hradiště do cukrovaru po-
kračující do dvora Haškov. Když 
jsem dal dohromady fotografie a 
vzpomínky na vlečkaře, řekl jsem 
si, že by to mohlo být zajímavé 
téma i pro čtenáře Kamelotu.

Moje první seznámení s vlečkou 
bylo ještě v dětství, za války a poz-
ději při každé kampani, když mě 
děda prováděl cukrovarem. Prohlíd-
ka byla vždy zakončena velkým hně-
dým krystalem „cukrkandlu“. Největ-
ší zájem jsem měl ale o hlomozící 
strojní zařízení: pračky, řezačky řepy 
a krásnou parní elektrárnu.

Vlečka do cukrovaru, který se 
stavěl od roku 1869 do roku 1870, 
byla plánována již při stavbě želez-
niční trati roku 1865. Cukrovar tehdy 
stavěl hrabě Valdštejn, který byl i 
zakládajícím členem společnosti pro 
stavbu trati spolu s velkostatkářem a 
cukrovarníkem Aloisem Schöllerem, 
pozdějším majitelem (po úpadku 
firmy Bujatti a konfiskaci panství 
Valdštejnů) haškovského statku a 
cukrovaru. Schöllerův majetek byl na 
začátku války zkonfiskován Němci 
jako židovský. Vlečka tou dobou ob-
sluhovala cukrovar i dvůr. Po válce 
bylo obojí znárodněno.

Vlečka do dvora

Prodloužením cukrovarské vleč-
ky vznikla vlečka do zemědělského 
dvora v Haškově. Ta se používala 
pro dopravu zemědělské produkce 
a zemědělských strojů včetně ná-
hradních dílů do centrální opravny 
parních „voraček“. Situace trvala až 
do roku 1950, kdy byl statek zrušen 
a polnosti přiřazeny k okolním stat-
kům. V objektech dvora pak byla 
zřízena STS (strojní traktorová stani-
ce) pro strojní výpomoc v okolí vzni-
kajícím JZD (jednotná zemědělská 
družstva). Vlečka byla využívána pro 
svoz a rozvoz opravených zeměděl-
ských strojů. 

Když se začal v Haškově v roce 
1951 budovat LIAZ, dopravovalo se 
po vlečce strojní zařízení. V roce 
1955 se STS přestěhovala do Kněž-
mosta a LIAZ zahrnul dvůr včetně 
vlečky do svého majetku. 

Vlečka měla krátkou kolej na 
nakládání vyrobených nákladních 
vozů, a tak se musela rovněž vyu-
žívat kolej na nádraží. V 60. letech 

cukrovar žádal o finanční spoluúčast 
při opravě a provozu vlečky,  ale stát 
v rámci opravy požadoval provést 
mimoúrovňové křížení se stávající 
hlavní státní silnicí na Liberec. LIAZ 
tedy začal raději celou dopravu su-
rovin i výrobků řešit nákladními au-
tomobily. Cukrovaru se toto řešení 
také zamlouvalo, protože mohl o 
několik metrů prodloužit kanály pro 
řepu v místě dosud blokovaném 
vlečkou. Zrušila se dvoje vrata u LIA-
Zu a cukrovaru, vytrhaly se koleje na 
obou stranách, jen koleje přes silnici 
s kostkovou dlažbou zůstaly ještě 
několik let – do chvíle, kdy se velké 
opravy dočkala silnice.

Vlečka do cukrovaru

Vlečka začíná první výhybkou 
na mnichovohradišťském nádraží u 
první koleje, pokračuje k cukrovaru 
a dělí se na dvě dlouhé koleje pro 
řazení vagonů a kolej do výtopny, 
která stála také mimo objekt cukro-
varu. Souběžně s výtopnou pokra-
čovaly dříve dvoje koleje k dřevěným 
vratům cukrovaru, obsluhovaným při 
kampani vrátným z domku u vrat, 
který vykonával i práci vážného. 
Právě u jeho kamínek se v chlad-
ných dnech ohřívala i obsluha vleč-
ky. Před vraty najížděly železniční 
vagony na drážní váhu. 

Vážila se tu přivážená řepa i 
odvážené řízky (vyloužené sloužily 
jako krmivo), vyrobený surový cukr 
a cisternové vagony s melasou, kte-
rou kupovaly lihovary. Nejdříve byla 
váha na jedné koleji, později, když 
přibyla nová, i na té druhé. Vlečkou 
se také naváželo uhlí a vápenec do 
cukrovarské vápenky. Hlavní kolej 
pokračovala jako vlečka do statku a 
z obou se odbočovalo na kolejiště, 
kde se pomocí stabilních otočných 
„špulek“, lan a elektrického vrátku 
měnily prázdné a plné vagony, z kte-
rých se tlakovou vodou vyplachovala 
řepa z vagonu do krátkého kanálu. 
Podobné zařízení bylo i na řazení 
vagonů pro odvoz řízků.

Parní lokomotiva 310 134 

Jako historický skvost s láskou 
používali strojvůdci svou cukrovar-
skou „mašinku“. Vyrobena byla jako 
jedna ze 43 kusů ve Vídni u firmy Si-
gel v jubilejním roce 1900. Značení 
310 znamená: tři spojené tažné osy, 
rychlost 40 km/h a deset tun na ná-
pravu. Všechny kusy byly přiděleny 
Severní dráze císaře Ferdinanda, 
do kraje slezských kopců k Ostravě. 
V roce 1938 jich jezdilo už jen 21, v 
ČSD sloužily po válce jen dvě, ale až 
do roku 1954. Jedna z nich byla pak 
přidělena do cihelny u Libčic a druhá 
do našeho cukrovaru, kde dosloužila 

jako poslední zachovalý stroj. 
O něj se s láskou starali „mašin-

fíři“ Karel Dlouhý (nar. 1902) a Milo-
slav Haken (nar. 1908). Pan Haken 
jezdil celý život „na páře“ mezi Liber-
cem a Novou Pakou a Turnovem a 
Prahou s osobní přepravou. V Mni-
chově Hradišti si postavil roku 1939 
rodinný dům a v cukrovaru pracoval 
jako důchodce.

Film Páni kluci

Oba důchodci i mašinka byli 
odměněni za svou práci v roce 1975 
týdenní účastí na natáčení filmu 
Páni kluci, kde měla svou roli i jejich 
mašinka. Točilo se ve stanici Levín 
na trati Úštěk – Krásné Březno. Film 
režírovala Věra Plívová-Šimková a 
mašinfíru představoval Josef Laufer. 
Kolem stroje se stále mimo natáčení 
motal velký fanda mašinek, herec 
Petr Nárožný. Když Laufer hrál stroj-
vůdce, oba staří mašinfíři při jízdě 
obsluhovali stroj v sedě na zemi, aby 
nebyli vidět v záběru. Lokomotiva 
ve filmu dostala umělecké jméno 
Vlkava. 

Brzo po natáčení, v roce 1976, 
byla z cukrovaru odvezena na gene-
rální opravu a nyní je možné ji vidět 
jako exponát v technickém muzeu v 
Brně. Byla to nejstarší zdejší loko-
motiva a byla nejdéle v provozu. Po-

sun potom až do uzavření cukrovaru 
prováděl diesel.

Konec cukrovaru

Cukrovar provozoval vlečku od 
začátku výroby až do poloviny 90. 
let minulého století (125 let), kdy 
stát podlehl nátlaku EU a neuváže-
ně zlikvidoval velkou část cukrovarů 
na svém území. Likvidace zasáhla i 
místní cukrovar, přestože byl rok po 
nákladné modernizaci celého tech-
nologického zařízení. Nastoupila 
těžká technika a během několika dní 
celý cukrovar rozdrtila na stavební 
drť a kovový odpad. Jako poslední 
symbolicky padl při odstřelu komín. 
S cukrovarem skončila i vlečka. Ani 
armáda o ni již nejeví zájem. Seřadi-
ště začalo stárnout, koleje rezavějí a 
pražce začaly trouchnivět.

V době své největší slávy byl na 
kolejích ruch i mimo kampaň. Armá-
da využívala vlečku pro stáčení pa-
liva při častých cvičných návštěvách 
polního letiště. Při stavbě (betonáži) 
hoškovického letiště postavilo ženij-
ní vojsko z pražců rampu. Tu nějaký 
čas využíval LIAZ k nakládce vyro-
bených vozů.

Nová vlečka do LIAZu

LIAZ po celou dobu existen-
ce uvažoval o vybudování vlastní 
vlečky. Pro plánované rozšíření 
jeho areálu od dálničního sjezdu 
až po údolí Veselky a v souvislosti 
s přepravovanými tunami materiálu 
to byla nutnost. Od začátku výroby 
nákladních vozů uvažovalo minister-
stvo o třech miliardových investicích 
během 50 let. Směřovat měly do Ta-
try (armádní vozidla a auta pro Sibiř) 
a LIAZu (plánovaná výroba nového 
osobního automobilu). V 70. letech 
však dostala přednost Škoda a na 
LIAZ se mělo dostat v 90. letech. To 
už přes silnici mohla přecházet vleč-
ka úrovňově, protože hlavní silniční 
provoz na Liberec se přesunul na 
novou rychlostní silnici mimo Mni-
chovo Hradiště. Komplikace nastala 
stavbou sjezdu z rychlostní silnice, 
protože ten byl v místech plánované 
trasy vlečky. S projektanty silnice 
byl dohodnut podjezdní profil pod 
mostem pro vlečku a výstavba opěr-
né zdi v náspu u objektu nářaďov-
ny, aby vznikl prostor pro průchod 
vlečky mezi nářaďovnou a náspem. 
Bohužel ani LIAZ nedopadl lépe než 
cukrovar a památkou na plánovanou 
vlečku je jen betonová opěrná zeď.

Vratislav Šverma

Z natáčení filmu Páni kluci, kde se hradišťská “Mašinka” jmenovala Vlkava.

Konec vlečky u areálu závodu Mahle.

U brány do cukrovaru v době socialismu.

Prosíme čtenáře, kteří vlastní jakékoliv fotografie z provozu 
vlečky v haškovském statku nebo v cukrovaru, o jejich 

zapůjčení. Budou využity v knize Jiřího Marka o vlečkách na 
železniční trati Kralupy nad Vltavou – Turnov. 

Ozvěte se prosím na telefonní číslo Vratislava Švermy 
733 546 505.

Část fotografií a podkladů pro článek poskytla Biglova rodina z pozůs-
talosti po Miloslavu Hakenovi, strojvedoucím na parních lokomotivách.

Statek v Haškově v roce 1925. Na nádvoří stojí parní voračky používané 
statkem na polnostech. Foto Hypolit Vopat

INZERCE INZERCE



Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 05/2016, náklad 3500 ks, vychází 4. května 2016
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

Chcete v Kamelotu inzerovat, 
a oslovit tak každý měsíc 3500 
domácností? Vaši inzerci uví-
táme. Stačí si připravit inzertní 
podklad a oslovit Ing. Danu 
Stránskou (dana.stranska@
mnhradiste.cz). Konkrétní ceník 
i podmínky inzerování naleznete 
v sekci Kamelot na webu měs-
ta. Pouze je třeba brát v úvahu 
několik zásad: inzerce nesmí  
v rámci jednoho vydání v součtu 
překročit dvě celé strany a inze-
renti, kteří se přihlásí jako první 
nebo s Kamelotem navázali 
dlouhodobou spolupráci, mají 
přednost. Takže neváhejte a pre-
zentujte své služby či svou firmu!

Pro inzerenty
Pořádáte ve městě nebo jeho 
okolí zajímavou akci a chcete na 
ni pozvat Hradišťáky? Rádi fotíte 
a hledáte místo, kde publikovat 
své snímky? Máte vůči životu 
ve městě výhradu a chcete se 
o ni podělit s veřejností? Jste 
student hledající praxi? Kamelot 
je tu pro vás! Městský zpravodaj 
je od svého založení otevřen 
čtenářským příspěvkům a rozši-
řuje svou základnu přispěvatelů, 
kterým vděčí za to, že je stále 
zajímavější. Své články, názory 
i fotografie můžete zasílat na 
kamelot@mnhradiste.cz (pouze 
přílohy nesmí překročit 5 MB). 
Přivítáme je.

Pište s námi Kamelot

+420 777 112 396, info@nativis.cz
Poříčská 16, Mnichovo Hradiště

www.nativis.cz

Péče o Vaši pleť
Biokosmetika  

Nobilis Tilia, Saloos
Zdraví, krása, vitalita,  

svěžest a přirozený vzhled,  
regenerace, pružnost,  

zjemnění pleti,  
ultrazvuková špachtle...

KOSMETICKÝ SALÓN

`' ˆ

Obdarujte své blízké 
dárkovým voucherem  

na kosmetické služby v salónu  
Nativis nebo balíčkem  

přírodních kosmetických  
přípravků Nobilis Tilia.

P Ř I R O Z E N Á  K R Á S A

nativis_42x99.indd   1 30. 3. 2016   19:27:13

KONCERT LEGENDY ČESKÉHO FOLKU

KLUB Mnichovo Hradiště si Vás dovoluje pozvat 
na 

FRANTIŠEK NEDVĚD
& TIE BREAK

23. 5. 2016 
19:00 HOD 

MĚSTSKÉ DIVADLO MNICHOVO HRADIŠTĚ

VSTUPNÉ 279/299 KČ

Předprodej vstupenek v Infocentru (budova KLUBu).
Doprodej vstupenek půl hodiny před začátkem akce na pokladně divadla.

Městský úřad připravuje projekt, 
jehož předmětem je celkové 
zvýšení bezpečnosti dopravy 
spočívající v rekonstrukci vybra-
ných chodníků podél ulice Jana 
Švermy v Mnichově Hradišti a 
ulice 5. května ve Veselé. Investi-
ce je zaměřena na přizpůsobení 
komunikací osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace, 
včetně realizace přechodů pro 
chodce. Díky těmto úpravám do-
jde také k zajištění bezpečného 
přístupu k vlakovému nádraží  
a dvěma autobusovým zastáv-
kám pro všechny uživatele těch-
to komunikací. Město žádá na 
tuto investici s předpokládanými 
náklady kolem 3,5 milionu Kč 
o podporu z fondů EU v rámci 
IROP. Předpokládá se realizace 
v období od května do října 2017.

Bezpečněji po městě 
INZERCE

INZERCE
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