
POMOZTE NÁM OCENIT
HRADIŠTSKÉ OSOBNOSTI

OLYMPIÁDA
Studenti gymnázia zvítězili 
v krajském kole Ekologic-
ké olympiády. A tentokrát 
nešlo jen o znalosti, ale  
i o zkušenosti s vidlemi...
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POMNÍK
Státní svátky se připomí-
nají u pomníku v parku  
u nádraží. O jeho vzniku se 
dočtete dnes v Čtení z mni-
chovohradišťských kronik.
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Minulý měsíc patřil krajským volbám a já bych rád ještě dodatečně podě-
koval všem, kteří se na jejich přípravě a organizování podíleli i těm, kteří 
k volebním urnám dorazili, ačkoliv jich nebylo zdaleka tolik, kolik bych si 
osobně přál. Snad to za čtyři roky bude alespoň o pár procent více. Vždyť 
právě na vedení kraje závisí, jaký povrch budou mít hlavní tahy městem, 
které jsou vesměs krajské, jakého zázemí se dostane zdejšímu gymnáziu 
nebo základní umělecké škole a jaká bude třeba podpora sportu. Přesto-
že volby do zastupitelstev krajů se dlouhodobě potýkají s nízkou volební 
účastí, měli bychom si uvědomit, že vedení kraje toho ovlivňuje daleko 
víc, než si mnohdy myslíme, a že je třeba, aby mělo vizi a postupovalo 
koncepčně.

Přestože volby ponechaly velkou část z nás zcela chladnými, doufám, 
že tomu tak nebude s Cenou města Mnichovo Hradiště, kterou hodláme 
v příštím roce vyhlašovat podruhé. Opět prosíme veřejnost o pomoc – 
do konce listopadu sbíráme Vaše nominace lidí, kteří svou prací dělají 
Mnichovu Hradišti dlouhodobě čest, i těch, kteří si v letošním roce při-
psali nějaký skutečně záslužný čin. Vloni jsme ocenili celoživotní přínos 
dlouholetého jednatele Kruhu přátel hudby Vlastimila Kouřila a lhotické-
ho básníka Josefa Brože, za významný čin byl oceněn Luboš Dvořáček  
s Lenkou Brynychovou, kteří zachránili lidský život. Kdo to bude tentokrát?

Na závěr tohoto úvodníku bych Vás chtěl pozvat na veřejné setkání, 
které proběhne na konci měsíce a jehož předmětem bude představení 
městských investic na příští dva roky. Zájemci se dozvědí nejaktuálnější 
novinky o revitalizaci náměstí i stavbě multifunkční budovy v Mírové ulici. 
Doufám, že se tam uvidíme. Krásný listopad!

Ondřej Lochman, starosta města

 LISTOPAD 2016

PREVENTISTÉ
Řady městské policie roz-
šířili dva takzvaní asistenti 
prevence kriminality. Tím 
ovšem výčet novinek měst-
ské policie nekončí.

str. 2

tel 315 810 620

ITBUSINESS

budoucnost komunikace 

gigabit internet chytrá televize výhodné volání
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776 883 744 www.comfeel.cz

NOVÉ RYCHLOSTI A NOVÉ SLUŽBY

INTERNET     TELEVIZE      TELEFON

... jsme tu pro Vás!

Rozsvícení vánočního stromu letos prozáří
také příjezd pohádkové Popelky na Juráškovi

INZERCE

INZERCE INZERCE

Tak jako ve většině ostatních měst, 
je i v Mnichově Hradišti zasvěcena 
první adventní neděle tradičnímu 
rozsvěcení vánočního stromu. O hu-
dební program těsně před tím, než 
přítomní diváci odpočítají poslední 
vteřiny zbývající do chvíle, kdy se 
vánoční strom na víc než měsíc roz-
září, se tentokrát postarají děti ze ZŠ 
Studentská. Letos tento ostře sle-

dovaný okamžik připadá na neděli  
27. listopadu a 16. hodinu. 

V letošním roce je ale o důvod 
víc se na oblíbenou akci těšit. Na 
náměstí je totiž v tento den a hodi-
nu očekáván příjezd Popelky v ple-
sových šatech.  Aby se co nejvíce 
podobal tomu z pohádky, přiveze 
Popelku její kůň Jurášek. Libuši 
Šafránkovou ale nečekejte.

Děti budou moci Popelku nejen 
obdivovat z dálky, ale setkat se s ní  
i tváří v tvář. Po rozsvícení vánoční-
ho stromu je totiž naplánován lampi-
ónový průvod k zámku, který se ces-
tou ještě zastaví na krátké rozjímání 
v kostele. Popelka pojede na čele 
průvodu. Ještě předtím však dětem 
zapálí jejich lampióny. Pokud svým 
ratolestem zapomenete nějaký poří-

dit, bude možné napravit to u prodej-
ního stánku na náměstí. Věříme, že 
nejen na náměstí, ale i k zámku, kde 
se otevírá tradiční adventní výstava 
a v jehož sale terreně zahrají a za-
zpívají baráčníci, dorazí v průvodu 
co nejvíc Hradišťáků.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

SLAVNOSTNÍ OBĚD VE STYLU 30. LET

Jednoho slunečného dne se někteří zaměstnanci Domova Modrý kámen zamysleli nad tím, jaká je to škoda, že 
už si naši senioři nemohou zajít do nějaké stylové restaurace na slavnostní oběd. Nedovoluje jim to hlavně jejich 
zdravotní stav. Pak někdo řekl: „A co kdyby restaurace přišla za nimi?“ Od slov nebylo daleko k činům. ...12

Máte revizi kotle?
Každý provozovatel kotle na pevná pali-
va o tepelném příkonu od 10 do 300 kW 
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu ústředního vytápění, 
je povinen zajistit jednou za dva roky pro-
vedení kontroly jeho technického stavu a 
provozu odborně způsobilou osobou, při-
čemž první kontrola musí být provedena 
nejpozději do 31. prosince 2016, říká zá-
kon. Seznam osob oprávněných provést 
tento úkon je na internetu (www.aptt.cz/
opravneni-ozo.php). Tím ovšem nezmi-
zela povinnost nechat si odborně zkon-
trolovat také komín. Potřebujete tak jak 
revizního technika na kotel, tak kominíka. 
Od obou dostanete potvrzení. (hoh)

ˇ
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Zastupitelstvo města se sejde v pondělí 7. listo-
padu 2016. V sále Klubu na Masarykově náměstí 
začne zasedání jako tradičně v 17 hodin. Program, 
projednávaná témata i materiály pro jednání bu-
dou v dostatečném předstihu dostupné na webu 
města v sekci Zastupitelstvo. Jednání zastupitel-
stva je veřejné a hosté z řad veřejnosti jsou vřele 
vítáni.

Kamila Galetková, tajemnice městského úřadu

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Volby do zastupitelstev krajů – jak probíhá jejich příprava a jak dopadly?
Ve dnech 7. a 8. října proběhly  
v České republice volby do krajských 
zastupitelstev. V Mnichově Hradišti 
se volilo do Středočeského kraj-
ského zastupitelstva a stejně jako  
v minulých volebních obdobích ne-
byl zájem voličů o tyto volby příliš 
velký. U nás ve městě přišlo k voleb-
ním urnám celkem 34,92 % voličů. 
I tak se jednalo o celorepublikový 
nadprůměr. 

I když zájem není tak vysoký 
jako například u voleb do poslanec-
ké sněmovny nebo komunálních 
voleb, i při volbách do krajských 
zastupitelstev je nezbytné zajistit 
a připravit veškerou administrati-
vu a technické zabezpečení voleb 
tak, aby vše proběhlo v souladu se 
zákonem. Taková příprava si žádá 
několik měsíců práce zaměstnanců 
městského úřadu. 

Od května až do dne konání 
voleb se jejich činnost řídí harmo-
nogramem úkolů a lhůt. Prezident 
republiky v květnu tohoto roku vyhlá-
sil volby do zastupitelstva kraje, od 
té doby začaly běžet lhůty na nej-
různější administrativní a technické 
úkony. Tak například od vyhlášení 
voleb může volič zapsaný ve stá-
lém seznamu voličů žádat o vydání 
voličského průkazu, pro úřady platí 
zákaz změny vymezení volebních 
okrsků, musí se stanovit minimál-
ní počet členů okrskových voleb-
ních komisí, poskytnout informace  

o počtu a sídlech jednotlivých voleb-
ních okrsků každé politické straně, 
politickému hnutí a koalici, jejichž 
kandidátní listina byla zaregistrová-
na, jmenovat zapisovatele volebních 
komisí, vyčkat na delegaci členů do 
okrsků od politických stran a hnutí  
a na neobsazená místa pak delego-
vat další členy z řad dobrovolníků. 
Svolává se první zasedání voleb-
ních komisí, zajišťuje se školení 
všech 38 volebních komisí v pověře-
ném obvodu za účasti zástupců kraj-
ského úřadu a Českého statistického 
úřadu. Důležitým krokem je také vy-
dávání voličských průkazů, uzavření 
stálých seznamů voličů, kompletace 
hlasovacích lístků do roznášecích 

obálek a jejich dodání do schránek 
všech voličů ve městě a místních 
částech. Mnichovo Hradiště jako po-
věřený obecní úřad musí také zajistit 
telefonní spojení do každé volební 
místnosti a sestavit přehled pro kraj-
ský úřad.

V Mnichově Hradišti a jeho míst-
ních částech máme celkem jedenáct 
volebních okrsků. Všechny musí mít 
vybavení, které zákon požaduje. Ne-
odmyslitelně k volebním místnostem 
patří státní vlajka, velký státní znak, 
velká volební schránka i malá, pře-
nosná volební schránka pro případ, 
kdy někteří voliči požádají, např. ze 
zdravotních důvodů, o možnost vo-
lit v domácím prostředí, v domově 

důchodců či domě s pečovatelskou 
službou nebo léčebně dlouhodobě 
nemocných. Musí zde být zástě-
ny, které zajistí tajnost hlasování.  
A v neposlední řadě i úřední hlaso-
vací obálky a dostatek náhradních 
hlasovacích lístků. Ve volebních 
místnostech musí být i prostor pro 
vyvěšení vzorů hlasovacích lístků 
a informací pro voliče. K tomu, aby 
mohly volební komise řádně vyko-
návat svou činnost, potřebují mimo 
běžných kancelářských potřeb, také 
další technické vybavení, například 
počítače a tiskárny, které usnadní 
zpracování výsledků voleb. A sa-
mozřejmostí v Mnichově Hradišti je 
i zajištění občerstvení a stravování 

pro všechny členy volebních komisí 
po celou dobu voleb.

A vzhledem k tomu, že Městský 
úřad Mnichovo Hradiště je pově-
řeným obecním úřadem, musí být 
zajištěno na radnici i zázemí pro 
pracovníky Českého statistického 
úřadu, protože právě sem míří se 
svými výsledky všech třicet osm vo-
lebních okrsků. Také pro ně musí být 
k dispozici dostatek prostoru, aby 
jejich pověření členové měli kde če-
kat, než na ně přijde řada na pořizo-
vacích a zpracovatelských místech 
ČSÚ.

Po zpracování všech výsledků 
následují další činnosti jako roze-
slání výsledků za jednotlivé okrsky 

zmocněncům všech kandidujících 
politických stran, hnutí a koalic, ar-
chivace veškeré volební dokumenta-
ce a uvedení všech volebních míst-
ností do původního stavu.

Všechny volební úkoly musí být 
splněny řádně a ve správný čas. 
Kolik lidí se tedy podílí na přípravě 
voleb od prvního úkolu až do zdár-
ného konce? 

Volební přípravu má na našem 
úřadě na starosti vedoucí odboru 
správních činností a živnostenského 
úřadu, voličské průkazy a seznamy 
voličů vydává a zpracovává refe-
rentka evidence obyvatel. Ve dnech 
voleb samotných se zdárným prů-
během pomáhají další dva zaměst-
nanci úřadu a dva techničtí zaměst-
nanci. Za dobře odvedenou práci jim 
patří poděkování. 

Velké poděkování patří také čle-
nům okrskových volebních komisí, 
kteří odpovědně plnili své funkce. 
V neposlední řadě patří poděkování 
voličům, kteří se do volebních míst-
ností dostavili, aby zvolili své zástup-
ce do středočeského krajského za-
stupitelstva. Tito voliči, kromě toho, 
že přistupují k demokratickému prá-
vu volit zodpovědně, jsou odměnou 
i nám, zaměstnancům úřadu, kteří 
se přípravě voleb věnujeme několik 
měsíců.

Marcela Dražilová, odbor správ. 
činností a živnostenský úřad

VÝSLEDKY VOLEB V MN. HRADIŠTI

1. STAN (26,72 %)
2. ANO 2011 (22,00 %)
3. ČSSD (13,20 %)
4. ODS (9,78 %)
5. TOP 09 (7,24 %)
6. KSČM (6,62 %)
7. Koalice SPD a SPO (4,93 %)
8. Česká pirátská strana (3,51 %)
9. Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 
(2,13 %)
10. DSSS (0,97 %)
11. Svobodní a soukrom. (0,88 %)
12. Úsvit s Blokem proti islamizaci 

(0,75 %)
13. Ne ilegální imigraci - Peníze 
raději pro naše lidi (0,48 %)
14. SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, 
HOZK (0,22 %)
15. Koruna Česká (0,17 %)
16. SPR-REP.STR.ČECH,MORA-
VY,SLEZ. (0,13 %)
17. Občané 2011 (0,08 %)
18. Volte Pravý Blok (0,04 %)
18. Národní demokracie (0,04 %)
19. Romská demokratická strana 
(0,00 %)

Počet oprávněných voličů: 6 870        Volební účast: 33,42 %

Volební komise plnily své povinnosti na jedničku a patří jim za to dík.

Kamelot: 
zpravodaj města Mnichovo Hradiště  

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

číslo 10/2016, náklad 3500 ks, vychází 2. listopadu 2016
jako měsíčník vydává město Mnichovo Hradiště, 

Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště 
IČ: 00238309

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

Osobnosti na cenu města lze 
nominovat do konce listopadu
Na plese města v únoru 2017 by ve-
dení města rádo předalo již druhou 
sadu cen města. Oceněni mohou 
být občané za mimořádnou činnost 
v roce 2016 a za celoživotní přínos 
městu. Ještě před tím však potře-
bujeme vaši pomoc. Znáte někoho, 
kdo pro Mnichovo Hradiště hodně 
udělal? Nominujte dlouholeté vý-
znamné osobnosti nebo významné 
činy tohoto roku. 

Nominace přijímáme do konce 
listopadu a podat je může každý ob-
čan města. O udělení cen rozhodne 
v tajném hlasování zastupitelstvo 
města na své prosincové schůzi.

 Pro podání nominace je po-
třeba vyplnit jednoduchý formulář 
a doručit jej do 30. listopadu do 17 
hodin na podatelnu či na e-mail po-
datelna@mnhradiste.cz. Formulář 
nominace a pravidla udílení cen 

najdete nejpozději 9. listopadu na 
webových stránkách města (www.
mnhradiste.cz/mesto/cena-mesta) 
nebo na podatelně městského úřa-
du. Informace o navrhovateli jsou 
důvěrné a bez předchozí dohody je 
nebudeme zveřejňovat.

Pro vítěze budou kromě listin 
o udělení ceny města připravena 
krásná díla vytvořená uměleckým 
kovářem Pavlem Kverkem a sklářem 
Jakubem Jelínkem.

Významné osobnosti byly po-
prvé oceněny na letošním plese 
města. Pánové Josef Brož a Vlasti-
mil Kouřil získali cenu za celoživotní 
přínos pro město. Luboš Dvořáček  
a Lenka Brynychová byli oceněni za 
záchranu lidského života. 

Ondřej Šindelář,
projektové řízení města

Novinky městské policie: digitalizovaný  
kamerový systém, preventisté a odtahy aut
Městská policie bude už brzy sledo-
vat celé město úplně jinýma očima. 
V říjnu byla totiž zahájena moder-
nizace městského kamerového 
systému, který přechází od starší 
analogové technologie k digitálnímu 
sledování ulic. Na tuto investici se 
podařilo městu získat dotaci ve výši 
350 tisíc korun z programu Preven-
ce kriminality Ministerstva vnitra ČR 
a její součástí bude rovněž vytvoření 
jednoho nového kamerového bodu. 
Ten na základě doporučení městské 
policie vznikne u vlakového nádraží. 
V součtu tak bude policie disponovat 
osmi kamerami, které usnadní péči 
o veřejný pořádek. Modernizace má 
být dokončena začátkem prosince.

Vedle kamer se už nyní strážníci 
těší z dalších pomocníků. Jsou jimi 
dva takzvaní asistenti bezpečného 
města, kteří svou službu nastoupili 
v minulých měsících a podle slov 
velitele městské policie Petra Ko-
ženého se osvědčili: „Asistenti jsou 
prodlouženou rukou městské policie. 
Protože rozsah práce městských 
strážníků se zvětšuje, hodí se nám 
každá ruka navíc. Oba pánové mají 
navíc vynikající místní znalost, takže 
fungují i jako zdroj informací pro ná-
vštěvníky Hradiště, ale i pro místní. 

Po úpravě parkovacího režimu u ná-
městí třeba radí, jak si správně vy-
tisknout lístek zdarma,“ pochvaluje 
si velitel.

Oba asistenti působí samo-
statně, takže zvládnou pokrýt větší 
část města. Ráno dohlížejí na bez-
pečnost školáků na přechodech, 
přes den obcházejí dětská hřiště 
a parky, v pondělí a ve středu má 
vždy jeden z nich službu na úřadu 
práce, kde dohlíží na pořádek, a v 
době poledních přestávek se opět 
vracejí do blízkosti škol. Právě ze 
strany škol je o ně obrovský zájem. 

Městská policie by tedy ještě několik 
asistentů rozhodně ocenila. Městu 
se tato služba navíc velmi vyplácí. 
Přestože jsou pánové zařazeni pod 
městskou policii, z dotačních peněz 
je platí úřad práce.

Další z novinek, na které měst-
ská policie upozorňuje, jsou kotce 
pro odchycené psy v Kocmanově 
vile u Jizery. Ty vznikly za výrazného 
přispění jednoho ze strážníků, který 
se ve volném čase zabývá výcvikem 
psů, a má tak v tomto oboru zkuše-
nosti. Nové kotce jsou bytelné, pro-
storné, je v nich teplo, zvířata jsou 

zde chráněna před nepřízní počasí  
a dokonce mají výběh. Díky nim 
bude možné odvážet psy do útulku 
jen v nejnutnějších případech.

Už za několik dní vypukne pod-
zimní čištění města a velitel Petr 
Kožený raději nabádá Hradišťáky, 
aby respektovali přenosné dopravní 
značky informující o chystaném čiš-
tění a omezující parkování v daných 
lokalitách: „Chtěl bych upozornit, 
že zcela poprvé bude využito odta-
hu špatně zaparkovaných vozidel. 
Vozidlo porušující dopravní značku 
zákaz zastavení bude odtaženo a po 
vyčištění místa vráceno zpět. Mani-
pulace je zpoplatněna částkou dva 
tisíce korun a strážníkem může být 
navíc uložena bloková pokuta,“ říká. 

Podzimní čištění probíhá od 8. 
do 23. listopadu, a to ve městě i v 
místních částech. Z harmonogramu 
dostupného na internetových strán-
kách města je patrné, že průběh 
čištění byl tentokrát naplánován tak, 
aby občané vždy mohli zaparkovat v 
některé z vedlejších ulic a nemuseli 
místo hledat na druhém konci měs-
ta. Na čištění bude policie upozorňo-
vat rozhlasem na Facebooku.

Redakce 

Aktuálně preventisté často radí řidičům, jak se projevily změny v parkovacím 
režimu na náměstí. Foto: Redakce

Stavba okružní křižovatky 
probíhá podle harmonogramu
Velmi utěšeným tempem pokraču-
je stavba okružní křižovatky v ulici 
Víta Nejedlého v sousedství čerpa-
cí stanice Orlen. Celá investice je 
aktuálně ve své polovině a začínají 
práce na napojení čerpací stanice 
a protějšího autobazaru na těleso 
kruhového objezdu. Podle stavby-
vedoucího Jana Součka postupují 
práce podle harmonogramu a lze 
očekávat, že 13. listopadu bude 
podkladová vrstva celého kruhového 
objezdu hotová.

Jak Hradišťáci jistě dobře vědí, 
stavba probíhá za provozu, stavba-
ři proto prosí řidiče o ohleduplnost 
a přizpůsobení rychlosti pracem 
na silnici. Opakovaně tu totiž došlo  
k ohrožení dělníků.

Kruhový objezd má být dokon-
čen do konce listopadu. Závěrečná 
etapa prací už se bude odehrávat 
ve středu křižovatky, kterou firma 
připraví pro budoucí osázení.

Redakce

Náměstí: Smlouva podepsána
Zástupci města podepsali v říjnu s 
drážďanskou projekční kanceláří 
Rehwaldt Landschaftsarchitekten, 
která navrhuje revitalizaci Masary-
kova náměstí, smlouvu. „Nechceme 
nic podcenit, a tak jsme se se zá-
stupci kanceláře vydali do němec-
kého Görlitz, kde také projektovali 
novou podobu náměstí, abychom 
se pobavili o těch nejmenších detai-
lech,“ řekl starosta Ondřej Lochman.

Do konce roku bude nyní pro-
bíhat dopracovávání studie. Předně 
je třeba prověřit možnosti řešení 
dopravy, zeleně, osvětlení, vodních 

prvků, parkování a dalších aspektů. 
Rovněž je zpracovávána vizualiza-
ce. V úterý 29. listopadu proběhne 
veřejná prezentace dopracované 
studie, do které projektanti zakom-
ponovali a případně ještě zakompo-
nují četné připomínky města a jeho 
občanů.

Definitivní studie bude hotova 
do konce roku, v roce 2017 bude 
probíhat projektování a na jaře 2018 
má být projekt připraven k zahájení 
první etapy, tedy jižní části náměstí.

Redakce
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I označování domů číslem popisným má svá pravidla 
Číslování domů je odborně sys-
tém územní identifikace. Vychází 
z vyhlášky Ministerstva vnitra ČR 
č. 326/2000 Sb., ve znění vyhlášky 
193/2001 Sb. Prováděcí pravomoc 
má vždy obec, která může svým 
nařízením určit velikost a barevné 
provedení, odpovědnost označit bu-
dovu číslem přísluší jejímu majiteli.  

Číslo domovní zahrnuje katego-
rie čísel popisných a evidenčních. 
Každý dům má jedno číslo domovní 
(ať už evidenční nebo popisné).  

Popisné číslo je číslo, které by 
mělo budovy, určené k trvalému by-
dlení nebo jinému účelu, popisovat. 
V rámci celé obce je jedinečné. Mívá 
podobu červené tabulky s bílými 
číslicemi, přiděluje se po kolaudaci 
stavby a je nutnou podmínkou pro 
zápis do katastru. Budova nese čís-
lo popisné trvale, změnit se může 
jen při změně katastrálních hranic. 
Nová budova, postavená na místě 
zbořené, nedědí číslo, ale získává 
nové číslo popisné. Čím je tedy číslo 
vyšší, tím je budova novější. V přípa-
dě, že dům má více vchodů, každý 
vchod má vlastní číslo popisné. 

Evidenční číslo se týká objek-
tů, které mají charakter dočasného 

bydlení nebo prozatímního rázu 
– například zahradní domky nebo 
chaty a chalupy. Číslo je v rámci 
obce jedinečné a bývá na zelených 
nebo modrých tabulkách s bílými 
číslicemi.  

Vydáním rozhodnutí o přidělení 
čísla popisného či evidenčního vzni-
ká majiteli povinnost označit dotyčný 
dům domovním číslem. Popisné či 
evidenční číslo se umísťuje na budo-
vu v blízkosti hlavního vchodu. Po-
kud by takto umístěné číselné ozna-
čení bylo z komunikace neviditelné 
nebo nečitelné např. pro překážku, 
velkou vzdálenost nebo pro orien-
taci hlavního vchodu, umístí se na 
jiném místě budovy tak, aby viditelné  
a čitelné bylo. V případě, že domov-

ní číslo nelze takto umístit na dům, 
umístí se na jiném vhodném místě 
,např. na brance nebo oplocení tak, 
aby bylo zřejmé, ke které konkrétní 
budově přísluší. V případě opravy 
nebo rekonstrukce domu je majitel 
povinen po nezbytně nutnou dobu 
umístit číselné označení provizorně 
dle výše doporučeného umístění.  
V případě odcizení nebo poškození 
čísla domu je povinen zajistit nápra-
vu do 30 dnů.  

Číselné označení domů zajišťují 
na vlastní  náklady majitelé, případ-
ně správci domů a objektů.  

V Mnichově Hradišti, včetně 
místních částí, si může zvolit majitel 
domu samotný vzhled čísla popis-
ného dle svého uvážení. Musí být 

dodrženo vyznačení arabskými čís-
licemi o minimální výšce 80 mm, bez 
jakýchkoliv dodatků. Doporučená 
je ovšem červená tabulka s bílými 
číslicemi o rozměrech 200x150 mm.  

Městský úřad v Mnichově Hra-
dišti upozorňuje majitele domů, že 
podle § 58 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů může obec 
uložit pokutu až do výše 10 000 Kč 
právnické osobě a fyzické osobě, 
která je podnikatelem a neoznačí 
budovu čísly stanovenými obecním 
úřadem. 

Dle § 47b odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, 
ve znění pozdějších předpisů se 
přestupku dopustí ten, kdo neoznačí 
budovu čísly popisnými. Za přestu-
pek může obec uložit pokutu až do 
výše 10 000 Kč. 

Neoznačené nemovitosti totiž 
značně komplikují a zpomalují práci 
nejen při doručování poštovních zá-
silek nebo při distribuci hlasovacích 
lístků, ale v případě nutnosti i slož-
kám integrovaného záchranného 
systému, zejména záchranné služ-
bě, hasičům a policii. A to si nikdo  
z nás jistě nepřeje. 

Číslo popisné orientační (vlevo) má libovolný vzhled, na rozdíl od klasického 
čísla popisného (vpravo), které musí mít velikost 200x150mm.

Milý Kamelote, paní Tučková obviňuje mě i vedení města z bezdůvod-
ného a zištného kácení zdravých dřevin. V prvním případě pouka-
zuje na pokácení okrasné třešně (sakury) na náměstí před Klubem. 
V tomto případě se sice nejednalo o třešeň, nýbrž o střemchu, 
důležité však je, že strom nevydržel vztlakový vítr od helikop-
téry, která v těchto místech zasahovala u vážného neštěstí. Její 
rozlomení ilustruje přiložená fotografie. Je mi záhadou, kde 
paní Tučková získala informaci, že se jednalo o pokácení  zdra-
vé dřeviny. V případě druhém, pokácení dvou bříz na Vrchlic-
kého návrší, se jednalo o odstranění nebezpečných, hnilobou 
napadených dřevin, kde již byly koruny z 50% suché a zpuchře-
lé. Břízy se nacházely  nad chodníkem, kde denně projdou de-
sítky dětí do školy a je nezbytné, obzvláště v těchto lokalitách, 
upřednostnit bezpečnostní hledisko. Na jedné straně je láska  
a úcta ke vzrostlým dřevinám, na straně druhé dendrologická fakta 
a bezpečnost. Je samozřejmě dobře, že lidé mají o „plíce přírody“ 
starost, jejich kritika by se však měla opírat o fakta. Na závěr bych 
si dovolil přiblížit poměrně složitý schvalovací proces předcházejí-
cí kácení jednotlivých dřevin. Věc řeší komise životního prostředí, 
následuje místní šetření, schvalování v radě města, na odboru vý-
stavby a životního prostředí a teprve poté je vypsáno rozhodnutí. 
Po samotném kácení vždy následuje náhradní výsadba dřevin. 
Opakem  jsou  žádosti, kdy některým občanům vadí například stín 
dřevin, opadávající listí, semena nebo plné žlábky. To jsou však 
velmi slabé argumenty a zpravidla se hledají šetrnější způsoby 
řešení těchto situací než kácení. Žádný strom, zdůrazňuji slovo 
žádný, se zde nekácí bezdůvodně.

S pozdravem Luboš Dvořáček (Těžex), správce městské zeleně

Náš Kamelote, chtěla bych se s Vámi podělit o jednu věc, která mě 
velice trápí. Jde o zeleň v našem městě. Abych to upřesnila, jde  
o vzrostlé stromy. Místo abychom byli rádi, že je zde máme a může-
me se v horkých dnech uchýlit do jejich stínu, tak se tady vzrostlé 
stromy nesmyslně kácí. Ptám se proč? Komu vadí? Nebo někdo 
potřebuje dřevo? Kácení začalo již za minulého vedení a bohužel 
pokračuje dál. Naposled padl zdravý strom přímo na náměstí před 
Klubem – sakura. Před tím dvě břízy na Vrchlického návrší a mohla 
bych pokračovat. Jak dlouho roste strom, když vůbec v součas-
ném suchém počasí zakoření? Všichni to jistě víme. Přesto se to 
děje i se souhlasem úřadu? Je to velmi krátkozraké. Samozřejmě 
že je třeba suchý nebo napadený strom odstranit, ale ne zdravý! 
Myslím, že by stálo za to se nad tím zamyslet a zamezit tomuto 
nešvaru. Děkuji, že touto cestou můžu sdělit svůj názor. 

S pozdravem Tučková 

ČTENÁŘI SE PTAJÍ...

Lovecký salón ozdobí nejnovější zrestaurovaná kamna
Ještě před koncem letošního roku 
bude na zdejším zámku dokončeno 
sestavování již třetích původních 
kamen, s nimiž se příští rok sezná-
mí všichni návštěvníci, již se vydají 
po nedávno otevřeném druhém 
prohlídkovém okruhu. Kamna jsou 
sestavována z kachlů nalezených  
v 90. letech v podkrovních a sklep-
ních prostorách jednotlivých budov 
zámeckého areálu. 

V roce 2010 byly z grantového 
programu ministerstva kultury nale-
zené kamnové kachle restaurátor-
kou Radkou Bukovjanovou roztřídě-
ny a zjistilo se, že je možné sestavit 
z nich dokonce desatero kamen. 
Práce začaly nedlouho poté. V roce 
2013 a 2014 byla tedy sestavena  
(i díky grantu anglické nadace „The 

kamny, na nichž probíhaly práce 
po celý loňský rok, bude vybaven 
lovecký salón. Kamna se vyznačují 
jedním unikátem a hledat bychom 
jej měli v koruně kamen. Jedná se  
o kachlový model zámku Mnichovo 
Hradiště, na kterém byla dokonce 
zaregistrována i původní barevnost 
fasády zámku odpovídající skuteč-
nosti.

Druhým návštěvnickým okru-
hem se turisté vydali letos naposle-
dy 2. října. Zájemci, kteří už se ne-
mohou novinek dočkat, musí vyčkat 
do dubna 2017, kdy bude expozice 
obohacená i o nová kamna opět 
zpřístupněna.  

Soňa Švábová, 
Zámek Mnichovo Hradiště

Friends of Czech Heritage“ – v pře-
kladu Přátelé českých památek) 
dvoje kamna, která byla nejkomplet-
něji zachována, a byla instalována 
právě na trase nově otevřeného dru-
hého okruhu. 

Právě dokončovanými třetími 
Druhá zrestaurovaná kamna instalo-
vaná do expozice v roce 2014.

Součástí právě restaurovaných kamen 
jsou i kachle zpodobňující zámek.

Představujeme investice pro další dva roky
Zajímá vás, co se v nejbližší době 
bude ve městě stavět, budovat  
a opravovat? V letních a podzimních 
měsících na radnici vrcholily přípra-
vy nových investičních projektů, na 
kterých budeme pracovat minimálně 
po dva následující roky. S těmi nej-
významnějšími bychom vás rádi se-
známili osobně – představili je a dali 
vám prostor pro diskuzi a případné 
dotazy. 

Zveme vás proto v úterý 29. 
listopadu od 17:30 hodin do sálu 

kina na setkání se starostou a dal-
šími členy vedení města, pracovní-
ky investičního odboru a zástupci 
architektonických studií, se kterými 
spolupracujeme. 

Velký prostor budeme věnovat 
rekonstrukci náměstí a stavbě nové 
budovy v Mírové ulici. V srpnu od-
borná komise vybrala ze tří oceně-
ných návrhů na revitalizaci náměstí 
ten, který předložili Till Rehwaldt 
a Eliška Vaňková z drážďanského 
ateliéru Rehwaldt Landschaftsar-

chitekten. Jejich soutěžní návrh do-
zná před realizací ještě řadu změn,  
o kterých budeme na setkání mluvit. 
Jisté je, že se můžeme těšit na hod-
ně zelené náměstí. 

Podobně podrobně přestavíme 
i novou budovu, která bude stát na 
místě dnešního Klubu dětí a mlá-
deže a vytvoří zázemí pro školní 
jídelnu, volnočasové aktivity pro děti 
a mládež a pro sociální poradenství. 
Setkání se zúčastní zástupci studia 
Projektil architekti, kteří stavbu na-

vrhli a nyní ji projektují.
Seznámíme vás i s dalšími, 

neméně důležitými investičními 
projekty, které budeme v roce 2017 
připravovat nebo už realizovat, jako 
jsou například úprava lesoparku, pří-
prava projektu dopravního terminálu 
či opravy komunikací. 

Přijďte, budeme se těšit na se-
tkání. 

Ondřej Lochman,
starosta města

bychom rádi podpořili Hradišťáky  
v projektech partnerské spolupráce 
s občany našich oficiálních part-
nerských měst. Setkání se mohou 
odehrát u nás nebo v Erzhausenu, 
polském Chojnówě či italském měs-
tě Incisa in Val d’Arno.

Protože spolky potřebují svou 
činnost i hospodaření plánovat  
s předstihem, posuneme uzávěrku 
žádostí na činnost a investice již na 
31. prosinec 2016. To nám umožní 
udělit dotace již během února 2017. 
V případě, že plánujete krátkodobý 
projekt či akci, je možné žádat i k 30. 
dubnu či 31. srpnu 2017.

Několik zlepšováků by mělo 

usnadnit práci žadatelům i příjem-
cům dotace. Zjednodušili jsme for-
muláře žádostí a pro srozumitelnost 
rozepsali jednotlivé otázky. Snížili 
jsme počet hodnoticích kritérií. Ža-
datelé již nebudou muset dodávat 
opakovaně stále stejné přílohy. Jed-
nodušší bude i administrativa spoje-
ná s finanční podporou do 5 000 Kč.

Na jednorázové projekty a akce 
a na spolupráci s partnerskými měs-
ty bude pro rok 2017 možné získat 
až 90 % uznatelných nákladů. To 
znamená, že si žadatelé potřebují 
zajistit alespoň 10 % spoluúčasti.

Podrobné podmínky dotačního 
programu a formuláře žádostí se 

objeví 10. listopadu na webu města 
(www.mnhradiste.cz/radnice/roz-
pocet/dotacni-program). Seznámit 
se s nimi můžete u pracovníka pro-
jektového řízení Ondřeje Šindeláře  
(2. patro městského úřadu, kance-
lář č. 209, e-mail: ondrej.sindelar@
mnhradiste.cz, tel.: 720 070 039) 
nebo na setkání se spolky během 
prosince (o termínu budeme infor-
movat). V prosinci se od zastupitelů 
také dozvíme, kolik peněz z rozpoč-
tu města půjde na dotační program  
a jeho jednotlivé kategorie.

Ondřej Šindelář,
projektové řízení města

Spolky i jednotlivci mohou žádat o městské dotace, 
nově i na spolupráci s partnerskými městy
Dotační program města pro sport, 
kulturu a volnočasové aktivity se  
v listopadu otevře pro nové žadate-
le. Žádosti na činnost organizace a 
investice v roce 2017 musí zájemci 
tentokrát podat již do konce roku 
2016. Na jednorázové projekty a 
akce a na spolupráci s partnerskými 
městy je možné žádat i v průběhu 
roku 2017. Jakmile zastupitelstvo 
projedná aktualizaci dotačního pro-
gramu města, zveřejníme na inter-
netu podrobné podmínky, kritéria 
i formuláře žádostí. Pro rok 2017 
chystáme několik změn. 

Vzhledem k 20. výročí partner-
ství s německým městem Erzhausen 
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Novou sezónu zahájili divadelní abonenti v pondělí 26. září, kdy zhlédli 
první z celkem osmi připravených inscenací pražských divadel, dramatic-
ký příběh Dvanáct rozhněvaných mužů v podání Divadla Radka Brzobo-
hatého. Jak už název hry napovídá, ale nevystihuje zcela přesně, jedná se 
o hru pro široký pánský ansámbl – totiž celkem 13 mužských aktérů, kteří 
jsou takřka po celý večer na scéně v plném složení. Komorní jeviště hra-
dišťského divadla tak široké obsazení, jemuž dominovali Ernesto Čekan, 
Miloslav Mejzlík a neuvěřitelně vitální osmdesátník Antonín Hardt (oba 
poslední zmínění na snímku), dlouho nepamatuje. Foto: Jiří Senohrábek

Takřka stovka diváků si v pátek 30. září přišla do sálu Klubu poslechnout 
zkušenosti rodáka Miroslava Bobka z jeho už víc než šest let trvajícího 
řízení pražské ZOO. Bylo potěšující slyšet o tom, jak se v rámci několika 
úspěšných projektů vracejí kusy vzácných zvířat narozených a odcho-
vaných v zoologických zahradách zpět do volné přírody, do místa jejich 
původního výskytu. Obrovsky záslužný je například návrat koní Przewal-
ského do Mongolska. Takový ředitel ZOO se občas dostane evidentně do 
hodně adrenalinových, až akčních situací. Jako třeba v popisované kauze 
nedávného úniku ibisů, rozměrných ptáků, kteří se do ZOO navrátili za 
pomoci médií a občanů, ovšem v nejednom případě velmi kuriózním způ-
sobem jako vystřiženým z absurdní tragikomedie. Foto: Tereza Šímová

Počet dětských diváků, kteří strávili hodinku ze sobotního odpoledne 
8. října v hledišti divadla při sledování nesmrtelné české pohádky  
o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém, se v součtu s jejich dospělým dopro-
vodem blížil stovce. Klasický příběh sklidil u publika nadstandardní úspěch. 
Zasloužený. Hálkovo divadlo Nymburk přivezlo do Mnichova Hradiště 
bohatší výpravu i širší počet hereckých aktérů, než tu u představení pro 
děti bývá standardem. Další fajn den zažijí milovníci pohádek s živými 
herci už v sobotu 5. listopadu, kdy se v divadle uprostřed náměstí hraje 
od 15 hodin pohádka O Kačence a Raráškovi. I dospělí si přijdou na své. 
V jediné mužské roli se v představení, ušitém v Divadle Láry Fáry Praha, 
představí Lukáš Jurek, herec známý z jevišť Městských divadel pražských 
i televizních seriálů. Foto: Iva Šulcová

Shodně s pohádkou přilákal na svou hudbu takřka stovku zájemců 
i nejslavnější rakouský hudební skladatel. Koncert Vivat Mozart 
spolupořádal Klub v kostele sv. Jakuba v neděli 9. října u příležitosti 
letošních významných výročí tohoto salzburského rodáka. Lidé odměnili 
silným potleskem sopranistku Elišku Josifovou, barytonistu Jana Morávka, 
klavíristku Janu Holmannovou i herce Davida Vejražku, který v průvodním 
slovu představil složitý život velkého komponisty. Foto: Aleš Rychlý

Cimbál vykouzlí před Vánoci melodie Karla 
Svobody, kovbojku i Massenetovu Meditaci
Když jsme objevili tuto nabídku, 
neváhali jsme déle než vteřinu.  
V Česku existuje cimbálová kapela, 
která dál šíří slávu lidovek a čar-
dášů, ale zároveň jde s dobou! Na 
svých koncertech toto těleso zařazu-
je ve stěžejní míře především slavné 
populární i filmové melodie. A když 
vystoupí v adventním čase, ještě  
k tomu přidá jako pohlazení vánoční 
písně. Je nám ctí uspořádat v pátek 
16. prosince od 19 hodin v měst-
ském divadle Cimbálové Vánoce 
Milana Broučka, při nichž za cimbál 
zasedne dokonce mladá žena.

Málokdy přinášejí domluvy po-
řadatele s účinkujícími o repertoáru 
chystaného hudebního vystoupe-
ní takové potěšení jako v případě 
Cimbálové muziky Milana Broučka. 
Její zprostředkovatel, basista Voj-
těch Masnica, slíbil v mailové poště 
plnit přání širokého spektra diváků 
ještě předtím, než by je byť jen je-
diný divák sepsal či vyslovil nahlas. 

A tak, když budou tradiční příznivci 
cimbálu ochotni vzít od tohoto ča-
rokrásného a specifického nástroje 
i něco nového a netradičního vedle 
čardášů a lidovek (na něž také do-
jde) a když postmoderní publikum 
překoná svůj možný a priori odpor 
k lidové hudbě a oddá se s důvěrou 

slibným informacím v tomto článku, 
dost možná se v hledišti sejde velmi 
různorodá sorta posluchačů, která 
bude netradičním vystoupením cim-
bálovky mile zaskočena a ve finále 
i velmi potěšena. Broučkovci totiž 
slibují odehrát v rámci koncertu na 
cimbál třeba ústřední píseň z filmu 

Tenkrát na Západě, průvodní melo-
dii seriálu Cirkus Humberto z dílny 
Karla Svobody, kterou později pod 
názvem Krev toulavá nazpíval Karel 
Gott, Vánoční suitu z českých pohá-
dek včetně Tří oříšků pro Popelku, 
hudebně formovaných opět Karlem 
Svobodou, či filmu S čerty nejsou 
žerty, který se natáčel nedaleko 
Mnichova Hradiště, v okolí Sobotky. 
Na řadu přijdou i zahraniční filmové 
melodie, jaké znáte třeba z Kmotra 
nebo Shreka. A kdo přivítá o něco 
subtilnější repertoár k opravdovému 
rozjímání před Vánocemi, dočká se 
kromě koled třeba i cimbálové úpra-
vy klasické Massenetovy Meditace.

Posuňte si hudební obzory  
a přijďte se přesvědčit, že cimbál ve 
21. století není rovnicí jen pro kro-
jované lidovky odkudsi z vinařského 
kraje.    

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Cimbálová muzika Milana Broučka.

Na Pankráci ´45 potkáte i filmové hvězdy Baarovou či Mandlovou
Je nám potěšením, že 11. listopadu 
od 19:30 hodin přiváží Klub do Mni-
chova Hradiště jednu z nejlepších 
inscenací, která je v současnosti 
k vidění v českých divadlech – hru 
Martiny Kinské Pankrác ´45, která 
je ve svém domovském Švandově 
divadle na pražském Smíchově již 
měsíce beznadějně vyprodaná. Vy-
vézt ji mimo Prahu přitom není – už 
kvůli náročné scénické výpravě – 
pro mimopražské pořadatele vůbec 
jednoduché. Hru, která je zařazena 
do abonentního cyklu, necháváme 
tradičně přístupnou i pro několik jed-
norázových diváků, kteří si z různých 
důvodů předplatné na celý cyklus 
nepořídili.

Inscenace se vrací do prvních 
poválečných měsíců roku 1945, kdy 
je válka teprve čerstvě minulostí. 
Nastal čas vypořádat se s těmi, kteří 
v protektorátu napomáhali nenávi-
děným okupantům. V honu na čaro-
dějnice a zloduchy, který je mnohdy 
hnán víc zjitřenými emocemi či 
špatným svědomím soudců než zá-
važností provinění, se v jedné cele 
pankrácké ženské věznice sejde 

neuvěřitelně různorodá společnost: 
odbojářka Hana Krupková, která po-
máhala slavné síti parašutistů Silver 
A, filmové hvězdy Adina Mandlová 
a Lída Baarová, židovka Julie, jež 
přežila Osvětim, a neznámá žena 
zahalená tajemstvím. Čím se pro-
vinily? Kdo z nich bude odsouzen?  
A za co vlastně?

Inscenace byla nominována na 
cenu divadelní kritiky v kategorii Nej-
lepší původní česká hra roku 2015. 
A poučený hradišťský divák má pří-
ležitost vidět herečky, které přesně 
před rokem excelovaly v současné 
komedii Cry Baby Cry, ve zcela od-
lišných hereckých úlohách.

Nad zbylými vstupenkami pro 

jednorázové návštěvníky na říjnovou 
komedii Žena, která uvařila svého 
manžela a prosincovou veselohru 
Do ložnice vstupujte jednotlivě se 
jen zaprášilo. Jako pořadatele by 
nás nesmírně zarmoutilo, pokud 
stejně jako u zářijových tematicky 
závažnějších Dvanácti rozhněva-
ných mužů zbyde několik vstupenek 
bez kupce i na listopadové před-
stavení Švandova divadla, jež sice 
diváky, kteří čekají pouze zábavu, 
nepobaví, ale je objektivně po autor-
ské, herecké a inscenační stránce 
nejkvalitnějším divadlem, jaké se 
v Mnichově Hradišti v pomalu kon-
čícím roce 2016 hrálo, a už ho do 
Silvestra nic nepřekoná. 

V tuto chvíli je v hledišti volných 
ještě 13 míst. Odměnou pro ty, kteří 
se přijdou do divadla zamyslet, by 
mohlo být už od prvních chvil diva-
delního večera atraktivní herecké 
obsazení. V Pankráci ´45 hrají také 
Klára Cibulková nebo Eva Josefíko-
vá.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Eva Josefíková (vlevo) a Klára Cibulková.

Česká houslová naděje bude mít 
v listopadu v Hradišti svůj recitál
Markéta Janoušková patří k největ-
ším současným příslibům mezi mla-
dými českými houslisty. Mohou se o 
tom přesvědčit posluchači dalšího 
abonentního koncertu Kruhu přátel 
hudby, který se uskuteční tradičně 
ve čtvrtek, a to 24. listopadu od 19 
hodin v městském divadle. Koncert 
je jako obvykle přístupný i neabo-
nentům.

Absolventka Pražské konzerva-
toře a posluchačka AMU, kde jsou 
jejími učiteli Ivan Štraus a Pavel 
Šporcl, pravidelně navštěvuje mis-
trovské kurzy, které vedou takové 
veličiny oboru jako Cyrus Forough, 
Gabriela Demeterová či Václav Hu-
deček. Dobře ji zná třeba berlínské 
publikum, především díky jejímu 
studiu u berlínského pedagoga Ulfa 
Wallina a systematické spolupráci  
s Nadací R. M. Rilkeho. 

Mladá houslistka hraje na mis-
trovský nástroj Eugena Deganiho  
z roku 1899, zapůjčený ze státní 
sbírky hudebních nástrojů. Když ho 
na chvíli odloží, oblékne kroj a věnu-
je se lidové muzice, zvláštní náklon-
nost má k cimbálu. V této souvislosti 

tedy nepřekvapí, že je tváří Folklór-
ního sdružení České republiky. Jako 
houslistka spolupracuje s klavíristy 
Bohumírem Stehlíkem, Stefanem 
Gallim nebo Miroslavem Sekerou. 
Klavírní doprovod nebude chybět ani 
jejímu prvnímu vystoupení v Mni-
chově Hradišti. Buďte u toho!

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Týden knihoven: výprodej knih 
a čtení pohádek o netopýrech
V letošním roce nabídla knihovna 
v rámci Týdne knihoven dvě akce: 
prodej vyřazených knih, o který je 
mezi čtenáři stále zájem, a pro děti 
Netopýří dílničku.

Vyřazené knihy si mohli čtenáři 
koupit za jednotnou cenu pět korun. 
Důvodem vyřazování je hlavně ne-
dostatek místa. Prostory knihovny 
nestačí a už je naplněný i sklad knih, 
který máme k dispozici. A proto si 
mohli čtenáři zakoupit třeba histo-
rické knihy, detektivky nebo romány 
pro ženy.

V úterý 4. října knihovnu navští-
vilo jedenáct malých čtenářů, aby se 
zúčastnili hravého odpoledne, které 
uspořádala Helena Kaluhová – uči-

telka z Bakova nad Jizerou. Hned při 
příchodu děti dostaly desky na Neto-
pýří knihu, která se jim brzy zaplnila 
texty příběhů, omalovánkami, vystři-
hovánkami a dalšími úkoly. Také se 
seznámily se dvěma příběhy: s Po-
hádkou o pyšném netopýrovi a pří-
během o netopýru Leošovi, který se 
chtěl naučit číst. Během vyprávění 
děti plnily nejrůznější úkoly a jednu 
pohádku si dokonce zahrály.

Na závěr dostaly děti netopýří 
diplom a nechybělo ani závěrečné 
společné mlsání, které je na akcích 
pro děti tradicí.

Jana Jedličková,
městská knihovna
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Přednášku o Mládí Karla IV. z povolaných úst Kláry Benešovské, vedou-
cí oddělení středověkého umění Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, 
si přišlo do sálu Klubu v pondělní podvečer 17. října poslechnout takřka 
50 milovníků historie.  Přednášející dokázala vtáhnout posluchače do lu-
cemburské éry velmi zasvěceně a zprostředkovala za pomoci projekce 
mnoho zajímavých detailů týkajících se především podoby lucemburské 
Prahy či rodinných poměrů malého Karla. Protože se ale začalo zeširoka, 
politickou situací na přelomu přemyslovské a lucemburské éry, dočkali se 
posluchači opravdu karlovského tématu až na sklonku přednášky. Bylo 
potěšující vidět v publiku i místní učitele dějepisu či pracovníky regionál-
ních muzeí. Foto: Jiří Senohrábek

Známé herečky Ilona Svobodová a Nela Boudová bojovaly v pondělí 17. 
října na kolbišti městského divadla v rolích manželky a milenky o srdce 
a tělo věčně hladového Otmara Brancuzského. Dělo se tak na půdorysu 
komedie britské autorky Debbie Isitt Žena, která uvařila svého manžela. 
Poměrně nové představení se hrálo po divadelních prázdninách vůbec 
poprvé, a tak se na scéně hradišťského divadla uskutečnila odpoledne 
před představením pod vedením známého režiséra Petra Kracika, done-
dávna ředitele pražského Divadla pod Palmovkou, i tzv. oprašovací zkouš-
ka. Pokud předmětem hovorů diváků po skončení představení byla hezká 
kila navíc na jedné z protagonistek, má pro ně oblíbená seriálová herečka 
Ilona Svobodová vzkaz: To nebyla její kila. Musela se pro roli obtloustlé 
stárnoucí manželky prostě jít vycpat. Foto: Jiří Senohrábek

Bylo potěšující slyšet z úst světem protřelých hudebníků Smetanova tria, 
mezi nimiž nechyběl ani primárius České filharmonie Jiří Vodička, že 
Mnichovo Hradiště je posledním mimopražským ostrůvkem vážné hud-
by v Čechách. Členové Smetanova tria uvedli kultivovaným komentářem 
každou ze skladeb L. van Beethovena, B. Martinů i F. Mendelssohna – 
Martholdyho, které byly na programu tohoto úterního koncertu 18. října. 
Foto: Michal Václavek

Pro ty, kdo připravují program, je víc než potěšující vidět kino v osmitisí-
covém městě praskat ve švech i na dopoledním představení. Stalo se tak 
19. října, kdy se sečetl zájem věrných seniorů, u kterých jsou středeční 
dopolední projekce v kině za zvýhodněnou cenu stále ve větší oblibě, 
a bakovské školy, která na promítání nejnovějšího filmu Zdeňka Trošky 
Strašidla přivezla osm desítek dětí. Příště hrajeme dopoledne od 10 hodin 
ve středu 9. listopadu. Na programu je příjemná letní komedie režiséra 
Vladimíra Michálka Prázdniny v Provence s Jakubem Prachařem, Kryšto-
fem Hádkem a Vojtěchem Kotkem v hlavních rolích. Foto: Jiří Senohrábek

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Podzimní sběr přinese vážné i nevážné rozjímání nad poezií a vínem
Po slušném diváckém ohlasu červ-
nového komponovaného pořadu 
hudby a básní Josefa Brože Krajina 
básníkova srdce by Klub rád založil 
v Mnichově Hradišti tradici literár-
ních podvečerů. Novému počinu 
pomohou na svět v úvodním večeru 
zvaném Podzimní sběr v pondělí 28. 
listopadu od 18 hodin v sále Klubu 
básnířky a spisovatelky Jarmila 
Hannah Čermáková a Radana Ša-
tánková. Doprovázet je bude cha-
rismatický Jiří Šámal, který zahraje 
na pozoruhodný nástroj hang drum. 
Stolové uspořádání promění sál Klu-
bu na onen večer v literární vinárnu, 
diváci tedy budou moci během veče-
ra i popít. 

Na úvodní rozjezd jsme hledali 
někoho, kdo dokáže střídat seriózní 
polohy s odlehčenými, vážná témata 
s humorem, což obě výše zmiňova-
né dámy naplňují. Podle vlastních 
slov považují literární dýchánek za 
výzvu k dialogu s publikem. 

„Chceme pomalu, ale jistě na-

pravovat postoj lidí k poezii. Mnozí 
během minulého režimu ještě za-
kusili ve školách spíše nepříjemné 
zkušenosti. To my chceme změnit. 
Chceme s publikem komunikovat. 
Naším cílem je vzbudit o češtinu 
a básnictví zájem. Nejsme jenom 
vážní. Naše tvorba nabízí i humor  
a zrcadlí to, co vidíme kolem sebe  
a o čem přemýšlíme,” říká Radana 
Šatánková, která se autorskému čte-
ní věnuje od svých 15 let.

Radana Šatánková se živí jako 
novinářka a fotografka. Dosud vy-
dala šest samostatných básnických 
sbírek. Její prvotinou bylo v roce 
1995 Otevřené okno, dále pak kupř. 
Prolínání, Medúza či zatím posled-
ní sbírka Domovní schůze. V roce 
2011 jí vyšla první próza s laškov-
ným názvem Babi, ukaž zuby, která 
je jejím návratem do dětství. Spolu s 
Edou Veselým založila v roce 2013 v 
žižkovské kultovní hospodě Nad Vik-
torkou performerskou skupinu PS:D-
DT. Dešifrování obsahu této zkratky, 

totiž Pracovní skupina Duševně Dra-
matický Tělocvik, napoví, že téhle 
dámě nechybí smysl pro humor.

Druhá z účinkujících, Jarmila 
Hannah Čermáková, je vystudova-
nou loutkoherečkou. Na literaturu se 
vrhla až po listopadu 1989, předtím 
pro literární projev necítila dost svo-
body. Publikuje například v literár-
ním časopise Divoké víno, jenž má 

tradici sahající do roku 1964. Na 
knižních pultech jsou dosud k mání 
její Toulky po rtech či Drsné tresti.

A pár slov k doprovodné hudbě. 
Angličtina řadí nástroj s pro nás exo-
ticky znějícím názvem hang drum 
mezi bubny, ale to je poněkud zavá-
dějící. Bubínek připomíná tento ko-
vový instrument možná tvarově, na 
rozdíl od bicích z něj ale lze vyloudit 
celou škálu tónů.

A tak si poté, co zazní některé 
instrumentální skladby, budou moci 
účastníci literárního podvečera za-
zpívat za doprovodu hangu i někte-
rou lidovku. 

Pokud si série najde své širší 
publikum, mohly by se v Mnichově 
Hradišti pořádat tři až čtyři literární 
podvečery ročně. Na květen příštího 
roku uvažujeme rovněž o zařazení 
Mnichova Hradiště do celorepubliko-
vé akce Noc literatury.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Jiří Šámal, hráč na hang drum.

Nechte si jeden adventní večer 
naservírovat Božský řízek
Sehnat tyto vtipné ženy na jedno 
jeviště není v poslední době vůbec 
jednoduché. Hlavně proto, že neu-
stále některá z nich rodí. Není tedy 
divu, že se z pobytů v porodnici  
a přivádění potomků na svět stalo 
téma jejich komedie Božský řízek, 
kterou uvádíme v divadle v pátek  
2. prosince od 19:30 hodin.

Řeč je o divadelním spolku Na-
kafráno z Turnova. Partičku mladých 
dam, které si krátí čas divadlem  
a dokáží své publikum rafinovaným, 
moderním humorem přivést snadno 
k záchvatům smíchu, Hradišťáci už 
znají. Od jejich posledního vystou-
pení zde ale uplynulo už několik let.

Hra Božský řízek je exkurzí do 
zákoutí duše těhotných žen, která 
prospěje i jejich vousatým protějš-
kům. Dostanete se s ní do prostředí 
porodnice, kde tráví svůj čas před 
důležitým životním okamžikem „vy-
lehávačky”, tedy ženy těšící se na 
vymodlené dítě. Okamžiky, které 
jeho narození předcházejí, jsou ně-
kdy humorné, někdy k nevydržení.  
A některé mají až lehce detektivní 
nádech. Zařiďte si své vstupenky 
včas, tyhle správné ženské do nepo-
hody mívají rychle vyprodáno.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Listopad v kině: Doctor Strange, 
Bridget Jonesová a mnohem víc
Prodlužující se večery lákají do kina, 
a tak všechny listopadové soboty 
nabízíme dvojprogram. Čekají na 
vás novinky – animované fantasy 
Doctor Strange, český film Pohádky 
pro Emu, švédská tragikomedie Muž 
jménem Ove i dobrodružný film po-
dle knihy J. K. Rowlingové Fantas-
tická zvířata a kde je najít. Nenechte 
si ujít ani úspěšný návrat Bridget 
Jonesové po 12 letech ve filmu Dítě 
Bridget Jonesové či skvěle natočené 
drama podle skutečné události Sully: 
Zázrak na řece Hudson. Také nový 
český film Tenkrát v ráji (z našeho 
Českého ráje) slibuje dobrodružnou 
podívanou.

Již tradičně i letos uvádíme pře-
hlídku zimních outdoorových filmů 
Snow Film Fest (čtyři cestopisné do-
kumenty vám promítneme ve čtvrtek 
10. listopadu od 19 hodin), na první 
adventní neděli 27. listopadu bude-
me hrát dopoledne od 10 hodin pro 
děti pásmo krásných Čapkových po-
hádek Povídání o pejskovi a kočičce 
a kromě filmů vás pozveme do kina 
také na třetí pokračování talk show V 
jiném světě na téma Život po životě. 
Beseda se koná v pondělí 21. listo-
padu od 18 hodin. Těšíme se na vás!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Prokrastinace: Odkládáte již odložené? 
Přijďte si poslechnout, jak s tím skoncovat
Na přednášce „Konec prokrastinace: 
Jak si poručit a poslechnout se?“ se 
naučíte zvládnout rozšířený nešvar 
– neodkládat nutné úkoly na zítřek, 
co dělat, když máte problém pustit 
se do práce a často věci odkládáte 
nebo máte vyloženě odpor začít na 
některých úkolech pracovat. Tato 
přednáška, která pomůže zlepšit ne-
jen váš pracovní život, se koná 15. 
listopadu od 18 hodin v sále Klubu 

na Masarykově náměstí.
Přednášet bude spoluvydavatel 

knižního bestselleru „Konec prokras-
tinace“, Ing. Lukáš Hána. Díky němu 
se naučíte, jak funguje náš mozek 
z pohledu motivace, sebeovládání, 
vůle a prokrastinace, jak zvýšit svoji 
vnitřní motivaci do práce, jak si or-
ganizovat čas a úkoly tak, abychom 
se vyhnuli rozhodovací paralýze  
a soustředili se. Chybět nebudou ani 

odpovědi na otázky jak vytvořit pozi-
tivní návyky a zbavit se těch negativ-
ních, jak se naučit vědomě opouštět 
komfortní zónu a překonávat sami 
sebe, tedy vše, co ocení každý  
z nás, kdo se kdy musel k něčemu 
odhodlávat a překonávat nechuť  
s něčím začít. 

Vstupenky na tuto přednášku 
jsou dostupné pouze v předprodeji 
v Klubu Mnichovo Hradiště, a to do 

14. listopadu. Cena vstupenky je 
250 Kč. Přednáška se bude konat 
při minimálním počtu 25 návštěvní-
ků. Vezměte s sebou proto svou ro-
dinu, kolegy nebo kamarády. Tisíce 
čtenářů veleúspěšné knihy „Konec 
prokrastinace“ vám potvrdí, že ne-
budete litovat. 

Filip Procházka,
Klub Mnichovo Hradiště

Festival Snow Film Fest 2016 
se vrací do našeho kina
Letos vás opět zveme do kina na 
festivalovou přehlídku zimních out-
doorových filmů Snow Film Fest. 
Festival probíhá v přihlášených 
českých kinech od 20. října do 5. 
prosince 2016 a nabídne tři hlavní a 
čtyři volitelné filmy. My jsme pro vás 
vybrali čtyři dokumenty, které vám 
zprostředkují dobrodružství v horách 
Himálaje a bulharské Rily, putování 
po Transsibiřské magistrále a plavbu 
plachetnicí z Islandu do Grónska. 

Snímek Tamara je portrétem 
ženy, která miluje extrémy a žije pro 
ně. Film je o její největší horolezecké 
výzvě – výstupu na K2. Dokument 
Sibiřský Traverz mapuje 9 288 km 
dlouhou lyžařskou výpravu po nej-
delší železnici světa – Transsibiřské 
magistrále. Špičkoví lyžaři a filmaři 
se po této slavné trase vypravili, 
aby se seznámili s místní komunitou  
a prozkoumali sibiřský prašan. Do-
kumentární film s výstižným názvem 

Ledy a přílivy natočila v roce 2014 
šestice žen, která se vydala na malé 
plachetnici z Islandu přes Dánsko 
až k západnímu pobřeží Grónska. 
Tady pak prozkoumaly nové lyžařské 
cesty a sesbíraly data pro vědecké 
analýzy tohoto divokého kousku 
světa. Bulharské bílé zlato je o vý-
letu pětice Čechů, kteří sebrali auto 
a vyrazili na 1500 km dlouhou cestu 
do bulharské Rily za poznáním vý-
chodoevropské kultury, místních hor 
a terénů pro freeridery. 

Filmy jsou z produkce Němec-
ka, USA, Kanady a Česka a může-
te se na ně přijít podívat ve čtvrtek  
10. listopadu od 19 hodin. Vstupen-
ky za 100 Kč si můžete koupit pouze 
v pokladně kina.

Více informací o filmech najdete 
na www.snowfilm.cz.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Beseda v kině: Reinkarnace a 
cesty do našich dávných životů
O tom, zda je možná reinkarnace, 
neboli převtělování duší, vedou filo-
zofové debaty odnepaměti. Tato víra 
je základním principem buddhismu 
a hinduismu i dalších náboženství. 
Většina lidí se smrti obává, protože 
neví, co bude potom, a všichni by-
chom rádi věřili, že se jednou na svět 
opět vrátíme, třebaže v jiném těle. Je 
tedy možné zjistit, kdo a kým jsme 
byli v jiných životech? Existují stopy, 
které po sobě zanecháváme? Má 
smysl se vracet proti proudu času? 

Na toto téma můžete v našem 
kině diskutovat v pondělí 21. listo-
padu od 18 hodin. Již potřetí zde 
proběhne přednáška V jiném světě 
s podtitulem Život po životě, na které 
opět přivítáme záhadologa Milana 
Doležala a moderátora Jarka Hyle-
branta. 

Přijďte se zamyslet nad tím, zda 
žijeme jen proto, abychom zemřeli, 
nebo má náš život vyšší smysl. Vstu-

penky za 130 Kč jsou v předprodeji 
v kanceláři Klubu Mnichovo Hradiště 
a na pokladně kina v době provozu  
a nejsou číslované.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště
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Děti čekají neobvyklé dny 
i pěstování na zahradě
Září ve školce je vždy ve znamení 
seznamování se s novými kamarády 
a zvykání si na nové prostředí. Le-
tošním školním rokem nás provází 
motto „Kaleidoskop nápadů a ra-
dostí“, které navíc poskytuje nespo-
čet možností. Děti si vybírají, jaké 
neobvyklé dny by ve školce chtěly 
prožít (například dinosauří, hasič-
ský, námořnický, pekařský a mnohé 
další), a do plánování akcí se mohou 
zapojit i rodiče. 

V září také samozřejmě pro-
běhly návštěvy dětí z prvních tříd na 
naší zahradě a celá školka se vydala 
na výlet na Branžež, kde jsme prožili 
příjemné dopoledne v lese, sbírali 

přírodniny, lezli na skalky a pozoro-
valy labutě u rybníka.

Novinkou u nás ve školce jsou 
bylinkové zahrádky, které pro jed-
notlivé třídy sestavili tatínkové. Děti 
tak budou mít možnost vypěstovat si 
různé bylinky, zeleninu a ty pak po-
užít při přípravě salátů nebo dalších 
pokrmů. Za konečnou podobu celé 
zahrádky, kde jsou mimo jiné vysá-
zené i jahody, maliny a okrasné mo-
týlí keře a kde se o vodu na zalévání 
postará jezírko, vděčíme firmě pana 
Bc. Tomáše Velicha.

Šárka Jarošová, 
Mateřská škola Jaselská

Celá školka vyrazila na Branžež, kde se setkala s labutěmi.

Na zahradě školky budou děti pěstovat vlastní bylinky a zeleninu.

Jak jsme s vidlemi v rukou vyhráli olympiádu
Nejsem si úplně jistá, jestli jsem se 
k tomu dostala omylem či náhodou. 
A kdyby mi někdo dopředu řekl, že 
dostanu do ruky vidle, asi bych do 
toho nešla. Určitě ne. Ale rozhodně 
nelituji.

Studenti gymnázia se účastní 
spousty různých soutěží a olympiád, 
ovšem ekologická olympiáda mezi 
nimi opravdu vyčnívá, a to hned  
z několika důvodů. Nesoutěží jed-
notlivci, ale tříčlenné týmy. Jednot-
livá kola soutěže jsou vícedenní. 
Spojuje více oborů. A v neposlední 
řadě – letos se již podruhé za sebou 
podíváme na národní kolo.

Také mne minula informace 
o ranním srazu v 5:50 hodin. Do-
zvídám se ji den předem a šťastná 
opravdu nejsem. Navíc mají autobu-
sy zpoždění (shodně všechny), a tak 
dorazíme do Vlašimi pozdě. Naštěs-
tí zpoždění není tak velké, ale jdeme 
rovnou bez oddechu do terénu. Tam 
trávíme několik hodin zevrubným 
zkoumáním místního biokoridoru. 
Následuje teoretický test a pozná-
vačka rostlin, hlasů živočichů i růz-
ných minerálů a hornin. Na každou 

Tým z gymnázia v akci a později na stupních vítězů.

část, která čítá 120 otázek, máme 
50 minut, ale díky nepřekonatelným 
znalostem Kryštofa je zvládáme 
bravurně. Druhý den nám je odtaj-
něn poslední úkol – pomocí hrábí a 
vidlí uklidit posekanou louku. Držím 
hrábě poprvé v životě v ruce a věřím 
tomu, že z pětačtyřiceti účastníků 
nejsem sama. Hlavně nespadnout 
do tůně uprostřed našeho úseku.

Musím říct, že při vyhlašo-
vání výsledků jsem byla klidnější  
a šťastnější než kdy jindy. Zvládli 
jsme to a pro mne jsme byli vítězi 
už jen proto. Když ovšem vyhlásili 
Srnky jako vítěze krajského kola, ne-
chtěla jsem uvěřit, že jsme to oprav-
du my. Nevím, jestli nám pomohl 
právě ten název. Ale od teď už pro 
mne srnka znamená nové zážitky, 
nové znalosti a nový pohled na svět 
kolem mne. Protože náš tým – Ven-
dula Mařasová, Kryštof Havelka a já 
– v červnu reprezentuje nejen naši 
školu, ale celý náš kraj v národním 
kole. Budete nám držet palce?

Veronika Juhasová, 
Gymnázium Mn. Hradiště

O vzdělávání dětí a žáků aneb místní akční plán rozvoje vzdělávání
Takový je příští věk, jak jsou vy-
chováváni příští jeho občané.

(Jan Amos Komenský)

Kdo může říci, že vzdělání se ho ne-
týká, že je nepotřebuje, že jej neza-
jímá? Málokdo. Všichni jsme chodili 
do školy a většina z nás i do školky. 
Chodí tam naše děti, vnoučata či 
pravnoučata nebo třeba sousedovic 
Anička a Tomáš. Článek se určitě 
dostane do rukou i dětem, žákům 
a studentům, kteří právě teď tráví 
většinu svého času ve škole. Ško-
la je pro nás synonymem výchovy  
a vzdělávání, ale ono neprobíhá jen 
tam – vzpomeňme si na všechny 
kroužky, kam jsme chodili či naše 
děti chodí, na skauty, mladé hasiče, 
sportovní oddíly, ale též na základní 

uměleckou školu, programy domu 
dětí a mládeže nebo na poučení a 
zábavu, které na nás čekaly a čeka-
jí v místní knihovně nebo v muzeu.  
Výchova a vzdělávání neprobíhají 
jen za dveřmi škol a učeben, ale čím 
dál více v našem společném prosto-
ru, v obci, a my jsme jejich součástí.

Vzdělávání  ve školách i mimo 
ně na území obce s rozšířenou 
působností Mnichovo Hradiště se 
věnuje projekt MAP (místní akční 
plán rozvoje vzdělávání) Mnichovo-
hradišťsko. Poprvé se projekt MAP 
představil na Sousedské slavnos-
ti – vzpomenete si na  vyprávění  
o škole snů, na oblíbenou paní uči-
telku či pana učitele nebo na klečení 
na hrachu? Naším cílem – podobně 
jako na jiných místech v ČR, kde 

tento projekt z iniciativy Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy pro-
bíhá – je přispět k ještě vyšší kvalitě 
vzdělávání na Mnichovohradišťsku. 

Co to znamená? Pro žáky třeba 
školu, kam chodí rádi, kde zažívají 
úspěch a kde se cítí bezpečně. 
Pedagogové by možná ocenili lépe 
vybavené učebny, lepší spolupráci 
s rodiči, pomoc asistentů či školních 
psychologů a vyšší prestiž učitelské-
ho povolání. Pro rodiče je dobrá ško-
la nepochybně bezpečná, otevřená 
a komunikující. A nezůstávejme jen 
u základních škol – náš zájem se 
vztahuje též na školy mateřské a na 
další organizace či místa, která se 
na vzdělávání dětí a žáků podílejí. 

Pro vznik dobrého společného 
plánu jak zlepšit vzdělávání na Mni-

chovohradišťsku a k jeho realizaci 
potřebujeme znát mnoho názorů  
a informací. Důležitý je pohled uči-
tele či ředitele, ale také žáka či stu-
denta, rodičů i prarodičů, pracovníků 
s mládeží v kroužcích či sportovních 
oddílech nebo zřizovatelů škol.  
V obci s rozšířenou působností Mni-
chovo Hradiště působí 12 základních 
a mateřských škol a několik desítek 
dalších organizací, které se podílejí 
na vzdělávání. Všechny jsou důle-
žité, všechny zveme ke spolupráci.  
Projekt MAP Mnichovohradišťsko 
jsme představili komisi pro výchovu 
a vzdělávání a komisi letopisecké  
a muzejní v Mnichově Hradišti, se-
tkali jsme se s řediteli základních  
a mateřských škol, získali jsme 
podporu a záštitu starosty Ondřeje 

Lochmana, představili jsme se všem 
Mnichovohradišťským na Sousedské 
slavnosti a chystáme se na návštěvy 
jednotlivých škol a dalších vzděláva-
cích institucí a připravujeme setkání 
pracovních skupin, zabývajících se 
různými tématy souvisejícími se 
vzděláváním. Pokračujeme také 
ve sběru dat a informací tak, aby-
chom měli reálnou představu o tom,  
v jaké kondici je vzdělávání v ORP 
Mnichovo Hradiště v současnosti,  
a abychom společně dokázali po-
psat a navrhnout potřebná zlepšení. 

Vzdělávání se týká nás všech, 
a proto neváhejte a přispějte svou 
zkušeností a názorem. Během listo-
padu, prosince a ledna se budeme 
scházet k diskusi například o před-
školní péči a vzdělávání, o postavení 

školy v obci, o řízení škol, o mate-
matické a čtenářské gramotnosti,  
o inkluzivním vzdělávání a podpo-
ře dětí a žáků ohrožených školním 
neúspěchem, o spolupráci škol,  
o komunikaci mezi školou a rodiči,  
o důležité roli mimoškolního vzdě-
lávání a volnočasových aktivit, o 
potřebných investicích do vybavení 
škol apod.  Připravujeme také inspi-
rativní semináře a přednášky či pří-
ležitosti k neformální diskusi u kávy. 

Všechny informace najdete na 
www.map-mh.cz a www.facebook.
com/mapmnichovohradistsko nebo 
nás kontaktujte e-mailem na map-
-mh@email.cz.  Těšíme se na vás.

Za tým MAP Kasia Szajda, Zuzana 
Tomášová a Blažena Hušková

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Co patří k podzimu?
Určitě to všichni vědí – do zlatova 
obarvené listí, spadané kaštany, 
červené šípky i trocha toho nevlíd-
ného počasí.

 U nás ve školce k tomu patří  
i pravá podzimní pohádka  
„O Kaštánku“, která vypráví krásný 
pohádkový příběh o světě, o vzá-
jemném přátelství a kamarádství. 
Dětem se příběh moc líbí, vždyť se 
odehrává na kaštánkovém stromě 
u školky. Na základě příběhu děti 
vytvořily nádherná „kaštánková dě-
ťátka“, která hledala a našla nové 
kamarády.

S podzimem do naší školky na-
kukuje i „skřítek Podzimníček“ v po-

době obrázků, podzimních dekorací 
i dobrot ze zahrádek a sadů, které 
ochutnáváme. Vydáváme se ale ne-
jen za kaštany. Máme za sebou také  
„Putování za jablíčkem a za hruštič-
kou“ podzimním lesem. S podzimem 
už začíná i stašidýlkové tvoření  
z dýní a dýniček.

Podzim, to je samozřejmě také  
tradiční doba draků a dráčků. U nás 
ve školce se snažíme udělat ty nej-
hezčí, protože „Drakiáda“ na školní 
zahradě už se blíží. Z podzimní ško-
ly posíláme moc pozdravů.

Děti a učitelky 
z Mateřské školy Mírová

Městský parlament:
Piknik, který (téměř) nebyl
V pátek 7. října uspořádal Městský 
parlament dětí a mládeže Mnichovo 
Hradiště v pořadí již druhý piknik na 
travnaté ploše za budovou 2. základ-
ní školy. 

Piknik se nesl v podzimním du-
chu, a to jak výborným jídlem (stej-
ně jako na jaře od Farmářky z Ráje 
paní Motlové a paní Prokopové, za 
což jim oběma velmi děkujeme), 
tak i podzimní výtvarnou dílničkou 
pro děti, kde si každý malý i větší 
návštěvník mohl vyrobit zvířátko  
z kaštanů a šípků. Samozřejmostí 
byla i spousta karetních, sportovních 

a jiných her volně k zapůjčení, aby 
si všichni mohli zpříjemnit začátek 
podzimu nejen dobrým jídlem, ale  
i dobrou zábavou. Počasí nám přálo 
a myslím, že jsme určitě dokázali, že 
nejen jarní a letní období jsou vhod-
ná pro pikniky. 

Návštěvníků bylo velice po-
skrovnu, ale všichni odcházeli  
s úsměvem na tváři a věříme, že na 
jaře dorazí opět. Můžeme počítat  
s tím, že se také přidáte?

Veronika Juhasová, Městský 
parlament dětí a mládeže MH

Školáci nakoukli do zákulisí 
animovaného seriálu Krysáci

V pátek 23. září děti ze třetích, 
čtvrtých a pátých ročníků  ZŠ v So-
kolovské ulici vyslechly poutavé vy-
právění režiséra večerníčku Krysáci, 
pana Podolského. Děti se dozvědě-
ly, co je a jak vzniká animovaný film, 
jakou roli má při jeho tvorbě režisér, 
scénárista i výtvarník, prohlédly si 
skutečnou postavičku krysáka Hu-
berta i jednotlivé rekvizity a nestačily 
se divit, jak a z čeho jsou vyrobeny 

jednotlivé předměty použité ve filmu 
a jaké pohyby s vlastním tělem zvlá-
dá krysák Hubert. 

Někteří si nakonec nenechali 
ujít příležitost nechat si podepsat  
z domova přinesenou knižní před-
lohu k večerníčku Krysáci od Jiřího 
Žáčka.

Dana Trpkošová,
Základní škola Studentská
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Bubeníci se snažili ovládnout rytmus
V úterý 11. října se děti z třetích až 
pátých ročníků ZŠ v Sokolovské ulici 
vlnily v rytmu bubnů pod vedením  
pana učitele Suchánka ze Základní 
umělecké školy Kolín. 

Společně se učili správnému 
rytmu, spolupráci při hudebním 
projevu i dalším aktivitám. Děti se 
dozvěděly také o původu nástrojů  
a napodobovaly na bubny pohyb 
různých zvířat. Na závěr si vyzkou-
šely společnou melodii na plastové 
tyče, které vydávaly různé tóny. Pod 
vedením pana učitele tak zazněla i 

Beethovenova Óda na radost. Všich-
ni si netradiční program skvěle užili.

Yvona Nedomová,
Základní škola Sokolovská

Žáci ZŠ Studentská píší do Vrchličáku
Na ZŠ Studentská i letos vydávají 
žáci školní časopis, který po změ-
ně osazenstva redakce dostal také 
nový název – Vrchličák. V časopise 
si žáci mohou přečíst novinky ze 
školy a okolí, rozhovory s učiteli, 
jimž jsou často kladeny ty nejzálud-
nější otázky, a vlastně vše, co žáky 
zajímá. Vrchličák vychází pravidelně 
každý měsíc od ledna tohoto roku  
a setkal se s velmi pozitivním ohla-
sem – ze strany tvůrců i čtenářů. 

„Jsme rádi, že mají žáci v rámci 
školy i takovou aktivitu, která jim po-
může více přiblížit svět dospěláků, 
který je teprve čeká,“ říká paní uči-
telka Matulová. Ta má děti v redakci 
na starost a nyní spolu s nimi inten-
zivně pracuje na listopadovém čísle, 
v němž bude uveřejněn i rozhovor 

s Ondřejem Lochmanem, starostou 
města Mnichovo Hradiště. 

Dana Trpkošová,
Základní škola Studentská

Do Hubálova zavítaly stovky návštěvníků

Střední odborné učiliště Hubálov 
otevřelo v polovině října své brá-
ny a stejně jako každý rok přivítalo 
zástupy hostů. Mnozí z nich se sem 
vracejí už celá desetiletí.

Veřejnosti byla v rámci dne ote-
vřených dveří přístupná škola, kde 

absolventi vzpomínali na školní léta, 
dílny, kde si děti zkoušely některá 
řemesla, domov mládeže, tělocvična 
i jídelna. Na školním dvoře probíha-
la výstava zemědělské techniky a v 
areálu se rovněž prezentovaly firmy.

Podle zástupců školy počet ná-

vštěvníků oproti minulům letům ještě 
vzrostl. Jen do soutěží pro malé ná-
vštěvníky se zapojily dvě stovky dětí. 
Den otevřených dveří byl tedy jeden 
velký úspěch.

Redakce

INZERCE
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Odchovanci MSK ohodnoceni ve fotbalové 
akademii FC Slovanu Liberec
Začátkem roku 2015 se vedení Fot-
balové akademie FC Slovan Liberec 
rozhodlo začít vyhlašovat anketu 
Jedenáctka měsíce. Anketa se vy-
hlašuje zvlášť pro dorosteneckou  
a žákovskou kategorii a na konci 
každého měsíce trenéři jednotlivých 
kategorií nominují a následně vybí-
rají hráče, kteří si zaslouží být členy 
této prestižní jedenáctky. Mladí fot-
balisté jsou nominováni na základě 
řady kritérií (výkon, docházka, píle, 
úroveň zlepšení, plnění školních po-
vinností, reprezentace klubu atd.).

Během uplynulé sezóny se do 
devíti výběrových jedenáctek pro 
jednotlivé měsíce dostalo v žákovské 
kategorii celkem 42 hráčů. Nejvíce 
nominací (5) si připsali Jan Kašpar  

a Adam Knobloch, odchovanec 
MSK. Spolu s dalšími hráči se 
tak dostali do jedenáctky sezóny 
2015/16 pro žákovské kategorie 
(U15-U12).

Fotbalový klub MSK těší, že 
mimo již zmiňovaného Adama Kno-
blocha (U15) se tohoto cenného 
ohodnocení dostalo i dalšímu na-
šemu odchovanci, Filipu Strižene-

covi, který ve Slovanu Liberec hraje  
v kategorii U14. Oba naši hráči již 
do Slovanu Liberec přestoupili a 
jsou kmenovými hráči tohoto ligové-
ho týmu. Věříme, že se jim i nadále 
povede stejně dobře a budou ve své 
fotbalové kariéře s radostí a zápa-
lem pokračovat. 

Fotbalový klub MSK pořádá 
nepřetržitý nábor dětí od ročníku 
2011 a tímto zve kluky i holky, které 
baví fotbal a sport obecně, do svých 
týmů. S dotazy se obracejte na pány 
Smetanu (tel. 720 100 097) a Ježka 
(tel. 608 073 714). Více informací 
naleznete také na http://msk-fotbal.

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

Stará garda MSK 
deklasovala Českou Lípu
První říjnová středa se počasím ne-
vyvedla, což ale nezabránilo hráčům 
staré gardy sehrát plánované utkání 
s SG Arsenal Česká Lípa. 

Hosté dorazili do Mnichova 
Hradiště s celou řadou hráčů, kteří 
okusili fotbal v podobě první, druhé 
či třetí ligy, nebylo tak divu, že v 
úvodu utkání Česká Lípa kvalitně 
kombinovala a byla lepším celkem. 
Domácí obrana dirigovaná Šimíč-
kem a brankář Knobloch však zabrá-
nili několikrát hostujícím hráčům ve 
vstřelení branky. Mnichovohradišťští 
se rozjížděli pomaleji, soustředili se 
na rychlé protiútoky a stříleli bran-
ky. V 19. minutě po chybě hostující 
obrany nezaváhal Šosvald. Ve 28. 
minutě po pěkné akci Hrdiny odmítl 
skórovat Prostřední, ale nezištně na-
šel Janatku, který nezaváhal. Tentýž 
hráč ve 38. minutě zakončil únik z 
vlastní poloviny efektním lobem ala 
Poborský a uzavřel poločasový účet 
na 3:0.

Pro hosty byl poločasový výsle-
dek krutý a do druhé půle nastoupili 
nervózněji, což se projevilo negativ-
ně na jejich výkonu. Ve 47. minutě 

přidal druhou branku v kulichu hra-
jící Šosvald, který rovněž přeloboval 
vyběhnuvšího brankaře. V 56. mi-
nutě se prosadil i třetí útočník MSK 
Prostřední, pro kterého to byla nadě-
je na návrat střelecké formy, po hří-
chu již na konci sezóny… V závěru 
na konečných 5:1 pro domácí snížil 
zaslouženě hostující Šiner, což ra-
dost SG MSK z vysokého vítězství 
nad kvalitním soupeřem již zkazit 
nemohlo.
 

Aleš Janatka, 
Mnichovohradišťský SK

Ve zkratce
SG Mnichovohradišťský SK – 
SG Arsenal Česká Lípa 5:1 (3:0)
Branky: 2x Šosvald, 2x Janatka, 
1x Prostřední
Sestava: Knobloch, Janata, Ši-
míček, Němec, Košík, Sieber, 
Kraus, Smetana J., Hrdina, Tro-
ják, Maryška, Pekař, Šosvald, 
Prostřední, Janatka

Za pokladem turecké princezny: sokolský týden v pohybu
Tak se jmenovala akce, kterou jsme 
uspořádali 24. září v rámci otevře-
ných projektů pro veřejnost pořáda-
ných Českou obcí sokolskou.

MoveWeek je jednou ze stěžej-
ních akcí celoevropské kampaně 
„NowWeMove“, jež je zaměřená na 
propagaci sportu a tělovýchovných 
aktivit. Je pořádána Mezinárodní 
asociací pro sport a kulturu, jíž je 
Česká obec sokolská zakládajícím 
členem. Loňský rok byl z evropského 
hlediska již třetím ročníkem, zapojilo 
se do něj více než 1,8 milionů účast-
níků ze 43 zemí v Evropě a Latinské 
Americe. V České republice v rámci 
ČOS proběhlo 60 akcí ve 42 měs-
tech, zapojilo se 7 370 účastníků, 
což naši organizaci zařadilo na první 
místo v ČR.

V loňském roce jsme se do to-
hoto počtu připojili i my, a to výletem 
s názvem „Za pokladem obra Drá-
ba“. Sokol MH – Všestrannost se 
mohl pochlubit 32 účastníky.

V letošním roce jsme se toho-
to projektu pro veřejnost zúčastnili 
akcí, kterou jsme nazvali „Za po-
kladem turecké princezny“, a to v 
rámci Sokolského týdne v pohybu. 
Uspořádali jsme turistický výlet pro 
všechny věkové kategorie a v duchu 
sokolských myšlenek – podpora vše-
strannosti, mezigeneračních vztahů 
a turistiky. Šli jsme pěšky z Mnicho-
va Hradiště až na zříceninu hradu 
Zásadka, čímž jsme podpořili zájem 
o poznávání nejbližšího okolí a měs-
ta, v němž žijeme. Cestou děti plnily 
za pomoci dospělých či samostatně 

různé zábavné úkoly. Za pěkného 
počasí a účasti 31 dětí (z nichž nej-
mladší bylo půlroční) a 22 dospělých 
(nejstaršímu bylo 70 let) jsme se 
dozvěděli také o historii hradu. Velmi 
pěkně nás překvapila úprava jeho 
okolí a milá pozornost pana Jiřího 
Plačka, který nám připravil vše, co 
bylo potřeba k opékání vuřtů. Akce 
byla zakončena hledáním pokladu, 
na což se nejvíce těšily samozřejmě 
děti.  Obsah pokladu je nezklamal, a 
tak si spolu s rodiči měly co vyprávět 
ještě v autobuse, který nás odpoled-
ne zavezl z Mohelnice zpět do Mni-
chova Hradiště.

Za tuto velice zdařilou akci bych 
chtěla tímto způsobem poděkovat 
nejen všem zúčastněným, ale i cviči-
telkám Sokola. Především pak Mirce 

Rydvalové, Daně Trpkošové a Aleně 
Novotné.

Doufáme, že i v příštím roce se 
nám povede zorganizovat podobnou 
záležitost s co největší účastí široké 
veřejnosti.

Sokol Mnichovo Hradiště – Vše-
strannost vás zve do cvičení v oddí-
lech, které mají dlouhodobou tradici. 
Se začátkem školního roku se znovu 
rozbíhá činnost oddílů a ráda bych 
vás informovala o současném roz-
vrhu.

Staňte se i Vy členy Sokola, 
neboť radost je pohyb a pohyb je 
zdraví.

                       
Hana Studničková, 

Sokol Mnichovo Hradiště

INZERCE

Týden sociálních služeb v Domově Modrý kámen přinesl nabitý program
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR a ministerstvo práce  
a sociálních věcí letos již poosmé 
vyhlásili Týden sociálních služeb 
České republiky, který se konal ve 
dnech 3. až 7. října. Jeho cílem bylo 
dát široké veřejnosti najevo, že so-
ciální služby jsou potřebné, nutné, 
kvalitní a umožňují důstojný život 
tisícům občanů a uživatelů těchto 
služeb. Měl rovněž přispět ke zvý-
šení společenského uznání nejen 
poskytovatelů sociálních služeb, ale 
i jednotlivých pracovníků.

Domov Modrý kámen se tohoto 
úkolu zhostil velice zodpovědně a 
připravil pestrý program akcí nejen 

pro klienty a zaměstnance, ale i pro 
zájemce z řad veřejnosti. Nabídka 
aktivit byla různorodá, nechybělo po-
učení, dobré jídlo, zábava ani sport.

V pondělí 3. října proběhla od-
borná přednáška Ing. Kozderkové, 
pro zaměstnance a zájemce z řad  
klientů, o správném a zdravém stra-
vování. Zaujala nejen zajímavými 
informacemi ze světa potravin, ale 
hlavně jejich ochutnávkou. Po jedno-
hubkách s pomazánkou z červené 
čočky, pohankovém triu a cizrnovém 
salátu s tuňákem se jen zaprášilo.

Úterý 4. října přineslo slavnost-
ní oběd ve stylu 30. let, o kterém 
píšeme v samostatném článku na 

poslední straně tohoto vydání. Foto-
grafii z této povedené akce jste mož-
ná již zaregistrovali na titulní straně.

Ve středu 5. října jsme pro zá-
jemce o prohlídku našeho domova 
v rámci dne otevřených dveří pro 
potěchu oka připravili minivýstavu 
srdíček a souborů pro trénování 
paměti, které vyrobili naši klienti  

a aktivizační pracovnice. Krásným 
doplněním naší výstavky byla malá 
umělecká dílka, trička a tašky, které 
pod značkou TEXT-ILL  vystavovala 
paní Eva Nosková.

Odpoledne jsme v respiriu Do-
mova Modrý kámen přivítali pana 
Šimona Pečenku s jeho pořadem 
„Hej páni konšelé“ věnovaným mi-
stru Karlu Gottovi. Koncert byl pří-
stupný široké veřejnosti, ale ta si  
k nám stále nenalézá cestu, tak, jak 
bychom si přáli. Tóny písní mnoho-
násobného Zlatého slavíka mohutně 
rozezvučely celou budovu a byly od-
měněny nadšeným potleskem všech 
přítomných.

Čtvrteční program, 6. října, už 
byl poněkud komornější. Promítá-
ní dokumentu o středním Pojizeří 
nadchlo především klienty, kteří se  
v těchto místech narodili nebo se 
do nich přistěhovali, a známá místa 
opět poznávali a objevovali. Poho-
dové odpoledne završilo prohlížení 
fotografií z úterního slavnostního 
oběda.

Hektický týden vyvrcholil v pá-
tek 7. října dopoledne 2. ročníkem 
turnaje v kuželkách. Sportovnímu 
nadšení a výkonu asi 30 klientů ne-
bránily ani hole, chodítka a invalidní 
vozíky. Zato aktivizační pracovnice 
se měly co otáčet. Aby klienti byli 

včas na startu, aby všechny kuželky 
stály regulérně na svých místech, 
aby bylo vše spočítáno a správně 
zapsáno. Vítězové dvoukolového 
klání obdrželi diplom a spolu se 
všemi účastníky sladkou odměnu, 
kterou s láskou upekla pracovnice 
našeho stravovacího provozu.

Týden utekl jako voda a snad se 
nám podařilo ukázat, že náš domov 
není místem, kam se chodí dožít, ale 
místem, kde se lidé poučí, baví se,  
v rámci svých možností sportují  
a prostě spokojeně žijí.

Irena Bártová, 
aktivizační pracovnice
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9. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
Životopisný. Skutečná nehoda letadla byla předlohou snímku s T. Hanksem.

3. LISTOPAD, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Komedie. Horník Igor Chmela se stane ze dne na den hrdinou.
4. LISTOPAD, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový film dvojice Hoffman-Vejdělek (Ženy v pokušení, Účastníci zájezdu). 

5. LISTOPAD, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
JÁ, KOCOUR
Bohatý podnikatel je proměněn v kocoura, aby si uvědomil lásku své rodiny.

5. LISTOPAD, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DOKTOR STRANGE 
Sci-fi. Superhrdina bez rukou, ale s magickými schopnostmi brání svět.

6. LISTOPAD, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Animovaný. Čápi doručují balíky, ale nakonec se vrací ke své práci.
9. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
PRÁZDNINY V PROVENCE
Česká letní komedie. Tři muzikanti si přijeli užívat do slunné jižní Francie!

10. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÝ FESTIVAL
SNOWFILMFEST 2016
Čtyři zimní dokumenty. Například o cestě po Transsibiřské magistrále.

11. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POHÁDKY PRO EMU
Česká komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým v hlavních rolích.

12. LISTOPADU, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Nejnovější film T. Burtona o dětech se zvláštními schopnostmi.

12. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TENKRÁT V RÁJI
Příběh horolezce, který se za protektorátu ukrýval ve skalním městě.

13. LISTOPAD, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Animovaný. Copak asi dělají vaši mazlíčci, když právě nejste doma?

16. LISTOPAD,19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MUŽ JMÉNEM OVE
Švédská tragikomedie o svárlivém muži, kterého změní rodina imigrantů.

17. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT 3D
Filmu podle předlohy J. K. Rowlingové ze světa Harryho Pottera.

KALENDÁR AKCÍˇ

21. LISTOPADU, 18:00, TALK SHOW A BESEDA
V JINÉM SVĚTĚ 3: ŽIVOT PO ŽIVOTĚ
Co se s námi stane poté, až přijde smrt? Na tuto otázku odpovídal populár-
ní Raymond Moody hned v několika knižních bestsellerech. Milan Doležal 
bude mít v třetím pokračování záhadologické talk show V jiném světě na 
odpovědi dvě hodiny. Předprodej vstupenek v kanceláři Klubu.

18. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Instalatér z Tuchlovic je hodný, poctivý a zručný, ale neumí to se ženami...

19. LISTOPADU, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LICHOŽROUTI
Tyto postavičky se živí ponožkami, a proto lidé stálé hledají druhé do páru!

19. LISTOPADU, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POHÁDKY PRO EMU
Česká komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým v hlavních rolích.

20. LISTOPADU, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TROLLOVÉ 3D
Animovaný. Přátelští trollové si rádi pouze hrají, než je zaskočí tajemný obr.

23. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
ANTHROPOID
Nové americké zpracování atentátu na Heydricha.

24. LISTOPAD, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
TEORIE TYGRA
Poslední opakování české komedie a nejúspěšnějšího filmu roku 2016.

23. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Komedie. Horník Igor Chmela se stane ze dne na den hrdinou.

26. LISTOPADU, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový film dvojice Hoffman-Vejdělek (Ženy v pokušení, Účastníci zájezdu). 

25. LISTOPAD, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Romantic. komedie. Bridget Jonesová se vrací po 12 let ve třetím dílu série!

ADVENTNÍ PROGRAM

2. LISTOPAD, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Romantic. komedie. Bridget Jonesová se vrací po 12 let ve třetím dílu série!

MĚSTSKÝ ÚŘAD

DIVADLO
5. LISTOPADU, 15:00, POHÁDKA PRO DĚTI
O KAČENCE A RARÁŠKOVI
Rozpustilá pohádka v podání profesionálních herců na čele s Lukášem 
Jurkem, jehož obličej jistě znáte z televize nebo s jevišť Městských divadel 
pražských. Uvádí Divadlo Láry fáry Praha.

11. LISTOPADU, 19:30, DIVADELNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
PANKRÁC ´45
Lída Baarová, Adina Mandlová, odbojářka Hana Krupková, židovská dívka 
Julie a bezejmenná tajemná žena v pankrácké věznici pár dní po konci 
války. Čím se provinily? Provinily se vůbec? Jedna z nejoceňovanějších 
inscenací současné divadelní Prahy v Mnichově Hradišti. Hrají Klára Cibul-
ková, Eva Josefíková ad. Uvádí Švandovo divadlo Praha.

14. LISTOPADU, 19:00, KONCERT
KONCERT LENKY FILIPOVÉ
Úžasný hudební večer pro příznivce klasické kytary i kvalitního popu. Věno-
vání, Zamilovaná, Za všechno může čas a další hity zpěvačky, která nestár-
ne. Hosté jako překvapení. Mimo předplatné.

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE

12. LISTOPADU, 17:30–19:00
BLUDIČKY
Pojďte s námi do říše všech bludiček a pomozte jejich královně připravit 
přírodu na zimu a najít všechny její poddané. Průběžný start je od Františky 
v ulici V Lipách. Cena: 50 Kč za dítě.

12. LISTOPADU, 9:00–13:00
KURZ ŠITÍ
Pomalu nastává zimní čas a s ním se vrací chuť zasednout k šicímu stro-
ji nebo k tvorbě vánočních dárků. Proto jsme si pro vás připravili oblíbe-
ný kurz šití, který bude probíhat vždy jednu sobotu v měsíci v Klubu dětí  
a mládeže. Kurz je určen pro různě pokročilé švadlenky od dětí po dospělé 
a je veden zkušenou lektorkou Hanou Rejzkovou. Materiál (podle představ, 
co si budete chtít ušít) a šicí stroj je vhodné mít s sebou. Přijďte si zarela-
xovat a ušít si originální kabelku, halenku či šaty. Přihlášky nejpozději do 1. 
listopadu osobně v Klubu dětí a mládeže nebo telefonicky či emailem. Cena 
200 Kč na osobu (v ceně je zahrnuto malé občerstvení – káva, čaj, voda).

10. LISTOPADU, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – ANDĚLÍČCI Z POWERTEXU
Přijďte si vyzkoušet speciální techniku powertexu, se kterou si společně 
vyrobíme dekorativní sošku anděla. Dílna se bude konat při minimálním 
počtu pěti účastníků. Přihlášky nejpozději do 7. listopadu. Cena: 200 Kč 
(včetně materiálu).

24. LISTOPADU, 16:30–19:30
VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA – VYRÁBĚNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ
Adventní čas se blíží, a tak si přijďte vyrobit vlastní adventní věnec podle 
vkusu a fantazie. S sebou potřebujete jen svíčky a pod ně plechové kalíš-
ky. Ostatní materiál (korpus, chvojí, přízdoby) vám již bude k dispozici na 
místě. Přihlášky a platby přijímáme nejpozději do 21. listopadu v Klubu dětí  
a mládeže. Akce probíhá průběžně od 16:30 do 19:30 hodin. Cena: 180 Kč.

25. A 26. ŘÍJNA, 18:00–10:00
ADVENTNÍ PŘESPÁNÍ PRO DĚTI
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru přespáním v Klubu pro-
voněným vůní cukroví, skořice a jehličí. Čeká nás povídání o Vánocích, 
pohádkové vánoční příběhy, hry a tvoření. S sebou potřebujete věci na 
přespání (spacák, polštářek, pyžamo, hygienické potřeby), přezůvky a pře-
devším dobrou náladu. Přihlášky nejpozději do 23. listopadu v Klubu dětí 
nebo emailem. Cena: 180 Kč. 

1. LISTOPADU, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lektora. Děti 
do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně 2x výpal a materiál. Výrobky si 
přijdeme naglazovat 15. listopadu. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

1., 8., 15. 22. A 29. LISTOPADU, 9:00–11:00
KLUB SLUNÍČKO
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

29. LISTOPADU, 17:00–19:00
KERAMICKÁ DÍLNA PRO VEŘEJNOST
Modelování z hlíny podle vlastní fantazie nebo pod vedením lektora. Děti 
do 6 let pouze v doprovodu rodičů. V ceně 2x výpal a materiál. Výrobky si 
přijdeme naglazovat 15. prosince. Cena: dospělí 150 Kč, děti 80 Kč.

SÁL KLUBU

24. LISTOPADU, 19:00, KONCERTNÍ ABONENTNÍ CYKLUS
HOUSLOVÝ RECITÁL MARKÉTY JANOUŠKOVÉ
Vystoupení nejslibnější mladé české houslistky s klavírním doprovodem  
v cyklu Kruh přátel hudby. Tuto půvabnou brunetu zná dobře i Berlín.

15. LISTOPADU, 17:00, VOLNOČASOVÉ CENTRUM
PAMÁTNÉ A VZÁCNÉ STROMY MNICHOVOHRADIŠŤSKA
Přednáška Ing. Mileny Roudné, Csc. o jedinečných stromech v okolí.

MUZEUM

15. LISTOPADU, 18:00, PŘEDNÁŠKA
KONEC PROKRASTINACE
Co dělat, když se trápíte tím, že přímo Vy nebo někdo důležitý z Vaše-
ho okolí notoricky odkládá plnění důležitých povinností? Jedinečná šance  
s tím za pomoci odborníka skoncovat. Kurzovné 250 Kč, nutno se přihlásit 
nejpozději den předem, seminář se koná při min. počtu 25 zájemců.
28. LISTOPADU, 18:00, LITERÁRNÍ PODVEČER
LITERÁRNÍ PODVEČER No. 1: PODZIMNÍ SBĚR
Večer moderní poezie s hudebním doprovodem Jiřího Šámala, hráče na 
hang, specifický nástroj podobný bubnu. Básnířky Radana Šatánková  
a Jarmila Hannah Čermáková seriózně i s humorem prezentují vlastní tvor-
bu. Přijďte svojí návštěvou podpořit zamýšlenou novou tradici literárních 
podvečerů v Mn. Hradišti.

29. LISTOPADU, 17:00, BESEDA
RADY Z PŘÍRODNÍ APATYKY
Beseda s odbornicí Monikou Roubkovou o tom, jak zdravě žít, kam sáhnout 
po přírodním léku na vlastní neduhy a co se o zdraví člověka dá vyčíst  
z očí. Vstupné dobrovolné.

26. LISTOPAD, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MUŽ JMÉNEM OVE
Švédská tragikomedie o svárlivém muži, kterého změní rodina imigrantů.

27. LISTOPADU, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Pět animovaných pohádek Josefa Čapka namluvených Karlem Högrem. 

7. LISTOPADU, 17:00
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veřejné jednání vrcholného orgánu města.

SOKOLOVNA
19. LISTOPADU, 11:00
RESTAURANT DAY
Podzimní a poslední Restaurant Day v tomto roce se uskuteční v Soko-
lovně! Opět skvělé jídlo a pití, příjemná hudba a dětský koutek. Účastníci  
z řad dospělých i dětí se mohou jako vždy hlásit na tel. 775 313 228, e-mai-
lu spolekmeza@seznam.cz nebo v obchodě Farmářka z Ráje.

6., 13. A 20. ŘÍJNA, 9:00–11:00
KLUB KORÁLEK
Hry, cvičení, říkadla a výtvarná činnost pro nejmenší děti v doprovodu rodi-
čů. Program s lektorkou začíná od 10 hodin.

30. LISTOPADU, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Instalatér z Tuchlovic je hodný, poctivý a zručný, ale neumí to se ženami.

29. LISTOPAD, 17:30
PŘEDSTAVENÍ INVESTIC MĚSTA NA DALŠÍ DVA ROKY
Setkání s vedením města nad hlavními investicemi města, zejména revitali-
zací náměstí a stavbou multifunkčního objektu v Mírové ulici.

14. A 28. LISTOPADU, 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.

Až se v neděli 27. listopadu rozzáří vánoční strom na Masarykově 
náměstí, oficiálně bude zahájen v Mnichově Hradišti advent. Pře-
hled adventních akcí, které se konají už v posledních listopadových  
a prvních prosincových dnech, najdete na následující straně v sa-
mostatném přehledu.
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (3. díl)
O vzniku pomníku obětem bojů za svobodu 1914-1918 a 1939-1945
V říjnovém čísle Kamelotu jsme 
začali připomínat zápisy z let, 
jejichž letopočet končí  šestkou. 
Slíbili jsme vrátit se ještě do roku 
1946, kdy kronikář zaznamenal 
poměrně složitou historii posta-
vení pomníku obětem světové 
války. Právě v měsíci listopadu, v 
němž válka v roce 1918 skončila, 
je tato připomínka aktuální. V do-
bách složitých příprav však jejich 
aktéři netušili, že pomník bude 
připomínat i oběti dalších režimů.

„V mnichovohradišťské veřej-
nosti mluvilo se ihned po skončení 
I. světové války o postavení důstoj-
ného památníku padlým. Teprve  
v červenci roku 1926 Podpůrná jed-
nota Václava Budovce z Budova, 
založená na místo spolku vojen-
ských vysloužilců, požádala měst-
skou radu, aby buď sama anebo 
za součinnosti místních korporací  
a peněžních ústavů postarala se, aby  
v dohledné době na příslušném 
místě postaven byl pomník vojínům 
ve světové válce zahynuvším. Dle 
názoru tehdejší městské rady bylo 
doporučováno, aby jména padlých 
vyryta byla na mramorové desce  
a tato aby umístěna byla buď na 
vhodném místě chodby radnice 
anebo na chodbě ve škole. Na tyto 
desky byl vyžádán rozpočet, celá 
záležitost však zůstala v klidu až 
do února 1927, kdy do věci zasáh-
la Místní skupina válečných po-
škozenců, která zřídila akční výbor  
a žádala městskou radu o vhodné 
místo. Městská rada doporučila, aby 
pomník postaven byl na náměstíčku 
Šlikově v nové městské čtvrti a klad-
la si podmínku, že postaven bude 
pomník umělecké hodnoty. Akční 
výbor jmenované skupiny toto nabí-
zené místo odmítl a požádal o místo 
v kaštanové aleji v ul. Dr. A. Raší-
na. (1) Místní skup[ina] Vál[ečných] 
Pošk[ozenců] pozvala dvakráte 
spolky, korporace a politické strany, 
nikdo se však ke schůzi nedostavil. 
Vzhledem k tomu, že nedocházelo  
k žádné další činnosti, uložili funkci-
onáři spolku vkladní knížky do měst-
ské obce a ta ke složeným obnosům 
300 Kor. přidala a uložila částky do 
městské spořitelny v celkové sumě 
1 222,5 Kor. Veřejností bylo pouka-
zováno, že téměř všechny obce na 
okrese uctily památku padlých vojí-
nů ve světové válce a že naše město 
podobného památníků dosud nemá, 
ujala se toho Mnichovohradišťská 
odbočka jednoty legionářů a učinila 
v roce 1933 městské radě v této zá-
ležitosti dotaz. Městské radě přišel 
návrh vhod a odpověděla, že dle 
všech možností bude práci odb[oč-
ky] legion[ářů] podporovat.

Legionáři vydali prohlášení  

a výzvu k občanstvu, na kterou bylo 
sebráno legion[ářskými] dvojicemi 
11. 11. 1934 Kč. 9.170, 50h. Vý-
sledky dalších sbírek a akcí nebyly 
uspokojivé a nikdo se opět přes 
dva roky v další činnosti nestaral, 
až Místní odbor spolku krematoria, 
který v únoru roku 1937 usnesl se 
požádat městskou radu, aby dán byl 
popud a zřízeno bylo „Krematorium 
pro postavení pomníku padlým“ za 
přizvání zástupců dalších spolků. Za 
souhlasu jednoty legionářské svolá-
na v dubnu r. 1937 porada zástupců, 
na kterou pozvány byly spolky a kor-
porace: baráčníci, Všeobecná pod-
pora, Váleč[ní] Poškozenci, Národní 
garda, Italská domobrana, Sdružení 
čs. dobrovolců, zástupci muzejního 
spolku, hasičů, sokola, D.T. J. (2)  
a okrašlovacího spolku. Na této 
poradě byl zvolen předsedou sta-
rosta města Josef Dusil. Za činností 
těchto funkcionářů, kteří byli ještě 
několikrát změněni, pokračovala čin-
nost ta za mnohých potíží a nesnází 
hlemýždím krokem ku předu, jelikož 
zapadla do neklidného údobí času 
a událostí. Zhotovení uměleckého 
díla bylo projednáno s akademic-
kým sochařem Rudolfem Březou  
v roce 1938 starostou města Jose-
fem Dusilem v Praze. Sochař při-
stoupil ihned ke práci a pomník byl 
dne 10. srpna v Březově atelieru čle-
ny kuratoria prohlédnut a schválen. 
Pomník svým pojetím vymyká se ob-
vyklým šablonovitým vzorům. Socha 
symbolizuje Čechii s revoluční čap-
kou, drží v ruce ratolest vavřínovou 
a lipovou. Pomník měl býti odhalen 
v říjnu 1938. Než bylo možno po-
mník svému účelu odevzdati, došlo 
v důsledku mnichovských událostí 
k odtržení pohraničí, k utvoření 

sudet[ského] území a Protektorá-
tu a k běsnění německých orgánů 
policejních a vojenských. Slévárna 
upozornila, že pomník má býti jako 
polotvar zastaven německými úřady 
a že by mohl býti zachráněn, kdyby 
byl včas odvezen a uložen. To se 
také stalo. Socha zahalená plachtou 
byla přivezena autem Oldřicha Berg-
mana a uložena byla v cihelně pana 
Václ[ava] Fidlera v Jivině, kde byla 
vykopána hluboká jáma, připraveny 
kolejnice k dopravě sochy na místo 
a socha zakopána. Při těchto uklá-
dacích pracech byli nápomocni: Jan 
Pušman, Karel Hozák, Václ. Fišer  
a Ant[onín] Paldus. Vesměs z Mni-
chova Hradiště. Němci pátrali, ale 
socha byla před jejich slídivými zra-
ky uchráněna. Ze zasvěcenců nikdo 
nic nezradil. Socha byla v bezpeč-
ném úkrytu uložena od roku 1940 
až do 10. dubna 1946, kdy byla od-
kryta, přičemž Mistr Březa pln údivu 
shledal, že pokryta je krásnou mod-
rozelenou patinou a je neporušena. 
Socha byla převezena a uložena 
do její instalace ve skladišti silniční 
správy. Výbor sboru pro postavení 
pomníku rozhodl, aby pomník pů-
vodně určený vojínům padlým ve 
světové válce 1914-1918 platil též 
pro padlé a umučené ve světové 
válce druhé a v důsledku toho, aby 
nesl nápis: Obětem bojů za svobo-
du 1914-1918 a 1939-1945. Pomník 
zřizován byl v těžkém údobí dvou 
světových válek, kdy bylo velmi málo 
těch, kdo měli o věc zájem. Došlo k 
jeho umístění na pěkném místě ve 
Stalinových sadech (3) u nádraží, 
aby tam všem budoucím připomínal 
oběti, které Oni přinesli za nás.“

Dodejme ještě, že v 90. letech 
byla na pomník přidána další pa-

mětní deska, tentokrát  připomínající 
oběti bojů proti komunismu.

1956
Kronikářský zápis roku 1956 je 

poplatný době, v níž vznikl. Všímá si 
budovatelského nadšení a úspěchů 
v rozvoji města. I tak přináší řadu 
zajímavých informací. 

„Dne 2. ledna byla zahájena  
2. pětiletka. K té příležitosti vyhrával 
budíček městského rozhlasu ve-
selou hudbu a budovatelské písně. 
Mezi hudbou pronášela hlasatelka 
hesla: Zdravíme naše pracující, kteří 
nastupují k plnění úkolů druhé pěti-
letky! – Druhá pětiletka – další krok 
v budování socialismu! – Radostně 
a směle za splnění úkolů druhé pě-
tiletky! Na všech pracovištích byla 
toho dne zahájena práce slavnostně 
s projevy o významu 2. pětiletky jako 
další cesty k úspěchům našeho hos-
podářství.“

„Okresní stavební podnik v Mn. 
Hradišti provedl výdlažbu Dvořákovy 
ulice a prostranství před nádražím. 
Místní národní výbor provedl z části 
úpravu Dukelské ulice. Úprava okolí 
jedenáctileté školy dospěla téměř  
k ukončení. K urychlení prací byl 
použit buldozer, který přemístil rych-
le velké množství zeminy. Na celou 
plochu hřiště byla navezena ornice 
a po vyrovnání povrchu bylo hřiště 
oseto travou.“

„K hodinám na věži radnice bylo 
zavedeno elektrické světlo. Dne 31. 
března 1956 byly hodiny poprvé 
osvětleny.“

„5. března 1956 projížděl na-
ším městem prezident republiky 
s[oudruh] Antonín Zápotocký. Po  
13. hodině pozdravili ho naši občané 
a mládež ze škol, shromážděná ve 

velkém počtu na náměstí a ulicích, 
kudy prezident projel při své cestě 
do Liberce.“

„V období od 28. května do  
1. června 1956 se konaly na 11leté 
střední škole maturitní zkoušky. Byly 
to první maturity v dějinách našeho 
města. Maturitu konalo 34 žáků XI. 
třídy, 14 chlapců, 20 dívek. Z toho 
prospělo 9 žáků s vyznamenáním, 
24 žáků prospělo, 1 žáku byla povo-
lena opravná zkouška z matematiky 
po prázdninách. Z abiturientů se 20 
žáků hlásí na vysoké školy, ostatní 
vstupují do povolání nebo do nástav-
bových kursů při odborných školách. 
Předsedou maturitních zkoušek byl 
s. Rudolf Opata, pracovník Krajské-
ho ústavu pro další vzdělávání učite-
lů v Liberci. U zkoušek se projevila 
dobrá příprava žáků, jejich vlastní 
píle, i to, že byli dobře vedení svými 
učiteli.

V sobotu 12. května pořádala je-
denáctá třída školské skupiny ČSM 
(4) při 11 leté škole I. maturitní ples.“

1966
V roce 1966 je zápis poměr-

ně fádní, kronikář uvádí řadu faktů  
a čísel, ať už z oblasti výstavby 
města nebo konání nejrůznějších 
kulturních a společenských akcí. Pro 
jejich zveřejnění není samozřejmě 
v Kamelotu prostor, proto vybíráme 
jen namátkově zmínky o několika 
událostech.

„Závazek MěstNV v socialistic-
ké soutěži o titul Vzorná obec okre-
su Mladá Boleslav byl podpořen 95 
konkrétními smlouvami s jednotlivci 
a to na úpravu vlastních domků a na 
úpravu chodníků. Mimo to uzavřelo 
závazky 13 místních závodů a orga-
nizací. Městský národní výbor splnil 

většinu soutěžních podmínek dobře, 
jak v masově organizátorské práci, 
tak i ve zvelebovací práci a jiných 
úsecích své činnosti. Umístil se na 
druhém místě.“

„V roce 1966 uplynulo 15 let 
od založení našeho největšího  
a nejdůležitějšího závodu ve městě 
Libereckých automobilových závo-
dů, národního podniku. Za těchto 15 
let podařilo se vybudovat automo-
bilový průmysl, který s prospěchem 
soutěží se světovou konkurencí. Ve 
všech sedmi závodech národního 
podniku LIAZ konaly se ve dnech 
23. a 24. září oslavy.“

„V roce1966 byl po více letech 
obnoven pěvecký sbor Smetana  
a dnes má již 50 aktivních členů.“

„Dne 10. května 1966 projel 
naším městem peleton XIX. ročníku 
mezinárodního cyklistického závodu 
míru. V druhé etapě Praha-Liberec 
projížděli reprezentanti 17 zemí  
v několika skupinách a za nimi do-
provodné vozy s mechaniky, novináři 
aj. Tato neobvyklá sportovní událost 
přilákala do ulic a na státní silnici, 
kudy peleton projížděl, množství 
diváků, takže chodníky byly zcela 
zaplněny.“

Jana Dumková,
Muzeum Mnichovo Hradiště

Pomník obětem 1. a 2. světové války a komunismu
Park u nádraží v době svého vzniku - zřízen jako Tyršův sad místním okrašlovacím spolkem v letech 1933-34 na 
náklady městské spořitelny. Foto: 2x Archiv Muzea města Mnichovo Hradiště

Poznámky
1) Dnes ulice Dr. Hořice
2) Dělnická tělocvičná jednota
3)Park u nádraží byl nejprve nazýván 
Tyršovy sady, od roku 1945 do 
poloviny let 50. sady  J. V. Stalina.
4) Československý svaz mládeže 
– mládežnická organizace v letech 
1949-1968

PUTOVÁNÍ OD ADVENTU KE TREM KRÁLUMˇ °

27. LISTOPADU, 16:00, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU A PRŮVOD NA ZÁMEK
Společné vítání adventu s Popelkou a s lampiony v ruce.

25. LISTOPADU, 16:30, ATELIÉR KONÍRNA
VÝSTAVA SÁRY SYSLOVÉ A THANH MAI TRAN
Výstava bude přístupná o středách (15-17 h.) a sobotách (9-11 h.) do 27.1.

27. LISTOPADU, 17:35, AREÁL ZÁMKU, SALA TERRENA
PÁSMO ADVENTNÍCH PÍSNÍ A KOLED
Obec baráčníků zve na hudební pásmo.

OD 27. LISTOPADU DO 22. PROSINCE A OD 2. DO 6. LEDNA, MUZEUM
VÝSTAVA ADVENTNÍ ZVYKY A POSTAVY
Výstava věnovaná tradičním adventním postavám.

OD 27. LISTOPADU DO 6. LEDNA, AREÁL ZÁMKU, SALA TERRENA
DŘEVĚNÝ BETLÉM FRANTIŠKA PEŠÁNA
Známý loutkoherec vystavuje vlastní originální betlém.

27. LISTOPADU, 18:00, KOSTEL SV. JAKUBA
1. ADVENTNÍ KONCERT
Zaposlouchejte se do vánočních melodií v magickém prostředí kostela.

1. PROSINCE, 14:00 AŽ 17:00, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOKOLOVSKÁ
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
Žáci 1. ZŠ zvou na vlastní jarmark, kde rovněž předvedou, co umí.

1. PROSINCE (potrvá do 6. ledna), 10:00, DOMOV MODRÝ KÁMEN
VERNISÁŽ XVII. VÝSTAVY PRACÍ SENIORŮ
Senioři vystavují své výtvory, na vernisáži zahrají manželé Tvrzníkovi.

4. PROSINCE, 15:00, FARNÍ ZAHRADA
ŽIVÝ BETLÉM A VYSTOUPENÍ ZVONEČKŮ
Tradiční akce připomínající betlémský příběh za zpěvu sboru.

2. PROSINCE, 17:00 AŽ 20:00, MUZEUM
ADVENTNÍ MUZEJNÍ NOC
Adventní zvyky, tradice a scénky, které připravilo městské muzeum.

4. PROSINCE, 18:00, KOSTEL SV. JAKUBA
2. ADVENTNÍ KONCERT
Zaposlouchejte se do vánočních melodií v magickém prostředí kostela.

3. PROSINCE, 15:00, DOMOV MODRÝ KÁMEN
PRODÁVÁME NEVĚSTU
Opera Bedřicha Smetany trochu jinak.
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Sedm pohledů na horu Mužský
Díl čtvrtý: pohled do válečného roku 1866
V letošním roce uplynulo 150 let 
od prusko-rakouské války, jejíž 
výsledek ovlivnil geopolitickou 
situaci střední Evropy na mnoho 
desítek let dopředu. V rámci to-
hoto výročí proběhly oslavy na 
většině bojišť, to mnichovohra-
dišťské nevyjímaje. Jednou z fází 
Die Schlacht bei Münchengrätz 
(pod tímto názvem je bitva zná-
ma v německy psané literatuře) 
jsou události, které se odehrály  
v Příhrazských skalách a v krajině 
pod nimi. Přiložme nyní pomyslný 
dalekohled k oku a podívejme se 
směrem k vrchu Mužský, kde prá-
vě zuří válečná lítice. 

Boje o kótu 463

Je 28. června 1866. Po dopo-
ledních bojích na Klášteře Hradišti 
přechází pruská armáda přes Ji-
zeru do města, kde se rozhořel boj  
o zámek. Ještě před polednem se 
pod hrozbou obklíčení stahují ra-
kouské jednotky za město na vrch 
Horka. Odtud Prusy postřeluje dě-
lostřelectvo, čímž je umožněn ústup 
rakouské pěchoty směrem ke Kněž-
mostu. Dvě rakouské dělostřelecké 
půlbaterie stojí také na Mužském, 
rozestavěny v prostoru dnešní-
ho parkoviště u Krásné vyhlídky,  
a chrlí k Březině déšť granátů. Právě 
tudy totiž míří do Mnichova Hradiště 
pruská 8. divize. Na Mužský jsou 
proto vyslány dva pruské pluky. Kryti 
skalami, stoupají až do blízkosti ra-
kouských kanonýrů. Zde se Prusové 
střetávají s 29. praporem polních 
myslivců, který kryje ústup dělostřel-
ců po silnici k Bosni. O vrch Mužský 
se rozhoří tuhé boje, v nichž rakous-
ký 29. prapor utrpí značné ztráty. 

V další fázi ústupového boje 
dojde také ke střetu u hradu Valečo-
va a boji o Boseň. Do zajetí padne 
mnoho rakouských vojínů. Dobytím 
Bosně pruskou armádou jsou boje 
ukončeny, v závěru ještě dopadají 
na obec od Kněžmosta vystřelené 
rakouské granáty. V důsledku toho 
několik boseňských stavení vyhoří. 
Další velký střet se odehraje až dal-
šího dne u Jičína. 

Válka z pohledu faráře

Zdrojem důležitých informací 
o těchto událostech je především 
boseňská farní kronika, publikovaná 
Martinem Barusem. Autorem zá-
znamů je farář Jan Jonáš, který byl 
svědkem bojů i následného řádění 
a rekvizicí Prusů přímo v Bosni, kde 
se pruské vojsko po boji ubytovalo. 
O osudech civilních obyvatel zasa-
žených vesnic například uvádí: „Na 
návsi v obci Mužský vystřelil tesař 
Matoušek na Prušáky, byl však od 
nich třemi ranami pozdraven a v hra-
dišťském lazaretu skonal. Pod Muž-

ským v lese v takzvané Pažoutově 
rokli schovával se jeden rakouský 
voják za ženu, která držela dítě na 
rukou, a že se nechtěl vzdát, střelil 
Prušák, zastřelil dítě a poranil ženu, 
která potom následkem rány v la-
zaretu skonala. Na Zásadce tchýně 
zedníka Bartoše uprostřed střelby  
z obou stran sháněla husy tak za-
slepeně, že až dostala pod paži 
střelnou ránu, však byla hned od 
pruského lékaře obstarána a pak se 
dále domácími prostředky vyhojila.“  

Dále farář popisuje vyhledávání 
raněných, svoz a pohřbívání padlých 
a také své zajetí a hrozbu vlastní po-
pravy. Na faře se na noc ubytovali 
pruští důstojníci v čele s velitelem 
27. pěšího pluku plukovníkem Fran-
zem von Zychlinski a nadporučíkem 
Karlem von Wietzleben. Tisíce vo-
jínů nocovaly v ostatních domech  
a v okolí Bosně.

Mrtví v Ráji

Po boji vyslali Prusové na boji-
ště oddíly, které ve skalních rozsed-
linách a vysokém obilí vyhledávaly 
padlé. Ti byli často pohřbíváni tam, 
kde padli. Pomníky dodnes najde-
me třeba za restaurací Na Krásné 
vyhlídce, na svazích vrchu Mužský, 
v Zásadce či v okolí Valečova. V hro-
madném hrobu (vysvěceném právě 
zmiňovaným farářem Jonášem) od-
počívají vojíni na hřbitově v Bosni. 
Do dnešních dnů se však zachovaly 
většinou jen ty hroby, které byly již 
v roce 1867 osazeny litinovými kříži. 
Prosté dřevěné křížky mnoha dal-
ších hrobů zanikly a upadly v zapo-
mění. Mezi památkami na události 
roku 1866 vyniká z daleka viditelný 
pomník přímo na vrcholu Mužský. Je 
věnován rakouskému 29. pluku pol-
ních myslivců, kteří o vrch bojovali  
a kryli ústup dělostřelectva k Bosni. 

Příběh skály jménem Salvátor

Příhrazské skály, dějiště krva-
vých bojů, chovají na rok 1866 také 
vzpomínku zachycenou v názvu 
jedné z nich. Ve skalní hradbě mezi 
Příhrazy a Žďárem najdeme skálu, 
které se od prusko-rakouské války 
říká Salvátor. Její příběh zní tak-
to: ještě před příchodem Prusů do 
Žďáru byl obyvateli této obce zajat 
cizinec, považovaný za pruského 
špióna. Rozlícený dav jej vyvlekl na 
skálu, spoustaného posadil na okraj 
a chystal se ho svrhnout. Během ne-
šťastníkovy poslední modlitby však 
někoho napadlo, že by mohli vyčkat 
příchodu Prusů a zajatce jim předat. 
Pokud by totiž skutečně byl pruským 
špionem, blížící se vojáci by se jis-
tě za jeho smrt pomstili. Zajatce 
posléze Prusům skutečně předali, 
a ti jej po výslechu propustili. Šlo 
totiž o jakéhosi Josefa Semenského  

Znáte příběh památného 
nebo zajímavého stromu?
Muzeum města Mnichovo Hradiště 
se podílí na přípravě publikace o 
stromech Mnichovohradišťska a vy-
zývá všechny, kteří znají zajímavý 
příběh některého výrazného nebo 
dokonce památného stromu v na-
šem okolí, aby na něj upozornili. 

Právě probíhá shromažďování 
podkladů a své tipy a postřehy mů-

žete zasílat na e-mailovou adresu 
muzeum@mnhradiste.cz. 

Možná vám paměť pomůže 
osvěžit návštěva přednášky Ing. 
Mileny Roudné, Csc., která na toto 
téma promluví v úterý 15. listopadu 
ve Volnočasovém centru.

Redakce

Prusové postupují od Kláštera k Hradišti. Rytina zachycuje události z dopole-
dne 28. června 1866. Foto: archiv autora

Méně známá kresba bojů v prostoru Valečova Foto: Archiv autora

z Pardubic, který v kraji jenom hledal 
obživu. Na památku své záchrany 
Semenský skálu po válce navštívil  
a pověsil zde obrázek trpícího Spa-
sitele – Salvátora.  

Tímto uzavíráme další díl naše-
ho seriálu o hoře Mužský. Příště se 
spolu s tisíci českých vlastenců vy-
dáme na tábor lidu a povíme si, jak 
se Mužský zapsal do společenských 
dějin 19. a 20. století.

Filip Krásný,
Muzeum Mladoboleslavska

Obálka knihy s názvem 1866 - Von Dresden bis Münchengrätz, vydané roku 
1903. Foto: Archiv autora

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

Tradiční svěcení adventních 
věnců v kostele sv. Jakuba
O první neděli adventní, tedy 27. 
listopadu, se při mši svaté, která 
začíná v 8.30 hodin zpěvem rorátů, 
budou ve farním kostele sv. Jakuba 
světit adventní věnce.

Každý si může přinést k posvě-
cení vlastní adventní věnec. V tom 
případě je vhodné přijít o chvíli dříve 
a věnce položit před hlavní oltář před 
začátkem mše.

   Daniela Břoušková
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 Péče o Vaši pleť
Biokosmetika Nobilis Tilia, Saloos

Zdraví, krása, vitalita, svěžest a přirozený vzhled,  
regenerace, pružnost, zjemnění pleti, ultrazvuková špachtle...
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INZERCE

Začněte s námi! 
Hledáme posily do našeho 
obchodního týmu

INZERCE

V rámci 8. ročníku Týdne sociálních 
služeb ČR, pořádaného Asociací 
poskytovatelů sociálních služeb ČR 
a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí ČR, se v Domově Modrý kámen 
uskutečnil 4. října slavnostní oběd 
ve stylu 30. let. 

První republika je pro návrat  
v čase vděčné období. Ženy byly 
tehdy opravdu ženami, nosily krásné 
šaty a muži byli opravdoví gentlema-
ni. Paní ředitelka navrhla, abychom 
se také pokusili obléct do šatů při-
pomínajících onu dobu. Aby byl 
dojem ještě dokonalejší, připravila 
naše muzikoterapeutka hudbu Ond-
řeje Havelky a jeho Melody Makers, 
která příjemně dotvářela dobovou 
atmosféru. K tomu všemu studenti 
SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pod 
vedením učitele odborného výcviku 
pana Tůmy připravili menu, které při-
pomínalo tehdejší poctivou českou 
kuchyni. Zároveň bylo samozřejmě 
nutné splnit požadavky na stravová-
ní našich seniorů, jejichž průměrný 
věk je 84 let. 

Prostírání obrovské slavnostní 
tabule o rozměrech 14,4 x 1,6 metrů 

trvalo necelé dvě hodiny. Pracovníci 
údržby museli ráno svézt všechny 
stoly z jídelen a společenského sálu 
do přízemí, krásné květinové deko-
race vyrobila aktivizační pracovnice 
z domácích zdrojů a i nutriční tera-
peutka nám vyšla vstříc při úpravě 
jídelníčku pro tento den.

Slavnostní oběd pro 29 klientů 
zahájila slavnostním přípitkem jab-
lečným džusem a vzpomínkou na 
herecké a hudební osobnosti 30. 
let ředitelka domova Marie Smutná 
a starosta Ondřej Lochman, kte-
rý popřál klientům hodně dalších 

zajímavých akcí. Prý se jich v bu-
doucnu opět rád zúčastní. Studenti 
ve slavnostním stejnokroji nabídli 
jako první předkrm šunkovou rolku 
s tvarohovým dipem a pečivo, dále 
hovězí vývar s játrovými knedlíčky  
a zeleninou a jako hlavní chod serví-
rovali svíčkovou pečeni na smetaně 
s houskovým knedlíkem a brusinka-
mi, na zapití sklenku piva. Na závěr 
byla podávána káva s věnečkem  
a ovocným košíčkem. 

Po celou dobu se okolo stolu 
pohybovalo 20 dam v kloboučcích, 
rukavičkách, elegantních botkách  

Domov Modrý kámen: Slavnostní oběd ve stylu 30. let
a v originálních šatech nejen s per-
lami. Nechyběla ani kuchařka ve 
vyšívané zástěře a čelence. Tato 
malá oslava prvorepublikové módy 
byla milým připomenutím tehdejších 
zvyklostí. Dámy s úsměvem pomá-
haly, bavily hosty „restaurace“ a tě-
šily se na svůj vlastní pozdní oběd.

Pro 71 klientů, kteří se z mnoha 
různých důvodů, zejména zdravot-
ních, nemohli zúčastnit slavnostní-
ho oběda, připravili studenti učiliště  
v hodnotě oběda dárkové krabičky 
se svatebními koláčky a sladkými  
i slanými mini dezerty, které jim roz-
dali přímo na pokojích.

Všichni strávníci si dobový oběd 
velmi pochvalovali a užili si i hudební 
produkci i přehlídku kostýmů, které 
si část pracovnic domova oběta-
vě připravila po studiu dostupných 
zdrojů. Na závěr musím zmínit, že 
se jednalo o první akci podporo-
vanou městem Mnichovo Hradiště  
a ráda bych za to, jménem všech 
klientů, poděkovala.

Iveta Čermáková, 
Domov Modrý kámen

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!

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? 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 (přílohy 
nesmí překročit 5 MB). Uzávěrka 
je vždy 15. den v měsíci.

Pište s námi Kamelot
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