
CIMBÁLOVKA
V prosinci bude Hradiště 
hostit výjimečnou cimbá-
lovku. V jejím podání usly-
šíte filmové melodie i písně 
Karla Svobody.

str. 5

DÁREK
Vzpomínáte, že vloni touto 
dobou vám městský úřad 
nadělil bezplatný zpravo-
daj? Letos má pro vás další 
dárek.
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 PROSINEC 2016

POVEDLO SE
Co všechno se letos po-
vedlo ve městě vybudovat 
a opravit? Připomínáme 
v obsáhlém přehledu na 
dvou stranách.
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tel 315 810 620
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budoucnost komunikace 

gigabit internet chytrá televize výhodné volání
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již 10 let
váš spolehlivý partner

team

Přejeme klidné prožití vánočních svátků 
a vše dobré v novém roce 2017.
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INZERCE

Tento rok končí, nový začíná.
Co se podařilo a co nás čeká? 

Přelom starého 
a nového roku je 
tradičně obdobím 
rozjímání, bilan-
cování a časem, 

kdy je příležitost na chvíli se zastavit  
a podívat za sebe. Přesně o ten po-
hled nazpět se snažíme také v tomto 
vydání Kamelotu, kde se vracíme  
k opravám a investicím, které se 
nám v Mnichově Hradišti a jeho míst-
ních částech v průběhu letošního 
roku podařily. A přestože ty největší 
projekty se teprve chystají, rozhodně 
toho nebylo málo.

Své ovoce přinesla například 
dotace pro majitele nepamátko-
vých objektů v městské památkové 
zóně, díky níž se okolí Masarykova 
náměstí stává opět výkladní skříní 
města. Podařilo se dohnat letité res-
ty, například vybudovat nová sociál-
ní zařízení na gymnáziu, originálním 
způsobem zvelebit zázemí pro plav-
ce u Jizery, získat finance na nový 
kamerový systém, rekonstruovat zdi 
na frekventovaných místech... Osob-

ně mě však nejvíce těší kus práce, 
který se nám podařilo odvést velkou 
měrou ve spolupráci s osadními 
výbory a dalšími Hradišťáky. Mám 
na mysli výstavbu nových dětských 
hřišť. Ta vznikla v Kruhách, Sych-
rově, Dnebohu i přímo v Mnichově 
Hradišti. Jsem rád, že naše děti 
budou mít příležitost trávit čas pod 
širým nebem na hezkých místech. 
Zapomenout rozhodně nemůžu ani 
na stavbu okružní křižovatky v ulic 
Víta Nejedlého a rozběhnutí on-line 
kamery Čapí hnízdo, které hradili 
partneři a sponzoři města.

Protože rok 2017 bude v Mni-
chově Hradišti rokem investic – jen 
namátkou mohu jmenovat výstavbu 
multifunkčního komplexu v Mírové 
ulici, začátek rekonstrukce fasády 
Klubu nebo pokračování přípravy 
revitalizace Masarykova náměstí – 
rozhodli jsme se výhledu do budouc-
na věnovat rozsáhlý článek v led-
novém Kamelotu. Protože nás toho 
napřesrok čeká dost a dost, doufám, 
že během těch několika volných dní 

na konci roku načerpáte energii a 
chuť zapojit se také v příštím roce do 
plánování budoucnosti našeho měs-
ta. Rozhodně dostanete příležitost. 

V momentě, kdy se Vám toto 
vydání dostává do rukou, je již ad-
vent v plném proudu. Skutečnost, že  
v tomto nejkrásnějším období roku 
se u nás ve městě odehrají tři desít-
ky akcí, mě naplňuje pocitem hrdos-
ti. Jsem rád, že to u nás žije, a dou-
fám, že alespoň na některých z nich 
se společně setkáme. Například na 
Vánočním jarmarku, jehož součástí 
bude také letos posílání přání Je-
žíškovi. Třeba se opět dočkáme vá-
nočního zázraku podobně jako před 
dvěma lety.

Dovolte, abych Vám jménem 
svým i jménem vedení města popřál 
krásné svátky, co nejdelší chvíle kli-
du a pohody mezi Vašimi blízkými  
a hodně štěstí a pevné zdraví do no-
vého roku!

 
Váš Ondřej Lochman, 

starosta města
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Co nového přinesl rok 2016 v Hradišti?

•  VELKÝ VÝBĚR ZLEVNĚNÝCH 

MmKOL   

•   ELEKTROKOLA 

•  20 – 30 % SLEVA NA VYBAVENÍ 

MMPRO BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ 

•   Dětská kola, odrážedla, koloběžky 

MMpro děti i dospělé a další … 

cyklo-kafka.cz  603 859 835 

Nejvhodnější  doba  pro  servis 
Vašeho  kola  před  sezónou ! 

2016 

VYPADANÉ KAMENY JSOU OPĚT SOUČÁSTÍ ZDI V PODZÁMČÍ
Opravy zdi probíhaly během podzi-
mu i v Arnoldově ulici. V některých 
částech se zeď pod zámeckým 
areálem v minulosti dokonce zbor-
tila, a tak i zde došlo k přesklá-
dání kamenů, vytvoření drenáže, 
dilatačních spár a odvodňovacích 
štěrbin. Vypadané kamenné blo-
ky však nezmizely úplně, ale byly 
umístěny do skladu. Odtud se 
pískovcové kameny nyní vrátily na 
své místo. 

Tato investice měla původně 

znamenat vyšší finanční zatíže-
ní, statik však vyhodnotil, že zeď 
nemá účel zdi opěrné a že bude 
stačit opravit ji tak, aby vyhovovala 
bezpečnostním a estetickým poža-
davkům. Město sice muselo vyhlásit 
druhé výběrové řízení, ve výsledku 
však ušetřilo. Zdejší práce stály 357 
tisíc korun včetně DPH a budou do-
končeny do konce roku.

Opravený úsek bude končit asi 
30 metrů před křižovatkou, kde už 
má zeď opět jiného majitele. 

A CO DĚTI? MAJÍ SI KDE HRÁT!

Celé řadě rodin s malými dětmi 
udělalo město v letošním roce ra-
dost výstavbou nebo modernizací 
dětských hřišť. V místních částech 
s těmito investicemi pomáhaly 
osadní výbory, v případě Rákos-
níčkova hřiště se zapojilo do boje 
o hřiště zdarma snad celé město.

Jako první se dočkaly děti  
v Kruhách, kde hřiště vyrostlo už 
o letních prázdninách. Vedle míst-
ními již dříve vybudovaného hřiště 
na plážový volejbal vzniklo několik 

hrazd, malá lezecká stěna nebo síť, 
na které mohou děti šplhat. Investice 
přišla na 70 tisíc korun.

Do soutěže společnosti Lidl ČR 
o Rákosníčkovo hřiště se zapojili ne-
jen Hradišťáci, ale také jejich rodiny, 
přátelé a známí. Přestože na konci 
února vypadal výsledek značně 
nejistě, finiš mělo Hradiště skvělý, 
porazilo soupeře a hodnotné hřiště 
vyhrálo. Na základě připomínek ob-
čanů bylo rozhodnuto o jeho umístě-
ní do Lidické ulice. Nedaleké dětské 

PAMÁTKOVÁ ZÓNA V OKOLÍ NÁMĚSTÍ DÍKY DOTACÍM ROZKVÉTÁ

Šlo o novinku, a proto nikdo pře-
dem nevěděl, jaký bude mít nový 
městský dotační program efekta 
odezvu u majitelů objektů v cent-
ru města. Z tří set tisíc, které byly  
z městského rozpočtu pro tento 
rok vyčleněny, se však majitelům 
nepamátkových objektů v městské 
památkové zóně nakonec podařilo 
vyčerpat drtivou většinu, a viditelně 
tak zkrášlit Masarykovo náměstí.

„Úspěšných bylo sedm žada-
telů. Podpora v těchto případech 
směřovala zejména na výměny 

oken a opravy fasád,“ prozrazuje 
Lenka Zikmundová, která má na od-
boru výstavby a životního prostředí 
městského úřadu na starost památ-
kovou péči.

Podpora v tomto programu byla 
určena zejména na opravy exteri-
érů staveb, tedy na fasády, okna  
a dveře, umělecky ztvárněná oplocení  
a zpevněné plochy (především pů-
vodní kamenné dlažby). Dotace 
mohla dosáhnout maximálně 50 
tisíc korun a vždy se muselo jed-
nat maimálně o polovinu celkových 

nákladů stavebních úprav. Město 
se tak pokusilo přispět k proměně 
historického jádra města a očivid-
ně uspělo.

O tom, zda bude stejný, pří-
padně podobný program vyhlášen 
i pro rok 2017, rozhodne zastupi-
telstvo teprve na svém prosincové 
jednání, kde se bude diskutovat  
o rozpočtu města na příští rok. Je-
likož se uvažuje o drobných změ-
nách, budeme o aktuální podobě 
dotačního programu informovat  
v lednovém vydání Kamelotu.

NOVÉ OČI
Na podzim proběhla digitalizace 
kamerového systému městské 
policie, skončena byla na přelo-
mu listopadu a prosince. Staré 
analogové kamery nahradily 
výrazně pokročilejší kamery digi-
tální poskytující kvalitnější obraz  
a více detailů. Zároveň přibyl je-
den nový kamerový bod u vlako-
vého nádraží. Investice byla rea-
lizována díky dotaci ve výši 350 
tisíc korun z ministerstva vnitra. 
Celkové náklady činily 1,85 mili-
onu korun.

INZERCE

Teorii tygra vidělo přes tisíc diváků
Nejlepší český film roku 2016 (podle 
výsledků ankety mezi vedoucími 
jednosálových kin v ČR), Teorii tygra 
režiséra Radka Bajgara, promítalo 
zdejší kino naposledy 24. listopadu. 
Mezi návštěvníky posledního před-
stavení byl i tisící návštěvník toho-
to filmu, který byl odměněn malým 
dárkem.

Takovou návštěvnost jednoho ti-
tulu jsme v našem kině ještě neměli! 
Teorii tygra jsme uváděli od 31. břez-
na celkem třináctkrát a je zajímavé, 
že premiérová návštěvnost byla 
nejnižší (32 diváků), sál byl naopak 

vyprodán 11. května při dopoledním 
představení.

Jiří Bartoška s režisérem Ba-
jgarem měli z úspěchu jejich filmu  
v jednosálových kinech (a v Mnicho-
vě Hradišti obzvlášť) upřímnou radost  
a ochotně poskytli pro naše kino 
památeční foto z vyhlašování ankety 
v Nového Boru, kde jsme nemohli 
chybět! To najdete na straně pět  
u článku o tom, co všechno kino na 
závěr roku ještě chystá.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Dárek od města? Výlety do bazénu
Přesně před rokem se vedení města 
rozhodlo nadělit obyvatelům Mni-
chova Hradiště jako vánoční dárek 
Kamelot. Zpravodaj začal být dis-
tribuován bezplatně do všech do-
mácností. Protože reakce byly velmi 
pozitivní a dárek přispěl k vánoční 
pohodě, přichystala si pro vás rad-
nice překvapení i letos. Tentokrát jde 
však o dar z úplně jiného soudku.

„Lidé se mě velmi často ptají, 
zda plánujeme výstavbu bazénu. 
Ten je zatím mimo naše finanční 
možnosti. Přemýšleli jsme tedy, jak 
bazén zatím nahradit, a oslovili jsme 
dopravce i vedení boleslavského 
bazénu. Na obou místech nám vy-
šli vstříc,“ říká starosta Ondřej Lo-
chman.

Od ledna si na své přijdou 
zejména příznivci vodního živlu  
a milovníci relaxace v teplé vodě – 
Hradišťáci dostanou možnost svézt 
se v zimních měsících bezplatně 
a pravidelně autobusem do Mladé 
Boleslavi a za zvýhodněnou cenu 

navštívit tamní krytý bazén umístěný 
na okraji lesoparku Štěpánka.

„S první, vlastně pilotní cestou 
do bazénu počítáme už na první 
polovinu měsíce. Jsme upřímně 
zvědaví, jaký bude zájem a zda se 
autobus naplní. Není vyloučeno, že 
mezi cestující rozdáme také krát-
ký dotazník, na základě kterého 
naplánujeme další cesty,“ zamýšlí 
se Ondřej Šindelář, pracovník pro-
jektového řízení městského úřadu,  
a potvrzuje, že podnět pro tyto výlety 
daly diskuze nad strategickým plá-
nem města.

Uvažuje se o vytyčení jednoho 
konkrétního dne, kdy bude autobus 
každý týden vozit Hradišťáky přímo  
k bazénu. Jako organizovaná skupi-
na navíc plavci dostanou desetipro-
centní slevu. Že už se těšíte? Pak 
vydržte na podrobnosti, které přine-
se lednové vydání zpravodaje.

Redakce

CHODNÍK
Z místních částí se letos nejvý-
razněji investovalo v Dnebohu. 
Jeho obyvatelé se dočkali nové-
ho chodníku podél hlavní silnice, 
který se obcí vine ve směru na 
Mnichovo Hradiště. Práce na 
dvoumilionové investici probíhaly 
poslední tři měsíce a z devade-
sáti procent je stavba dokon-
čena. Na jaro zbývají už pouze 
terénní úpravy.

hřiště bylo zrušeno, herní prvky 
demontovány, repasovány a vyu-
žity v Sychrově. Hřiště se otevřelo 
veřejnosti začátkem července.

Na Sychrově usiloval o vybu-
dování hřiště osadní výbor roky. 
Nové hřiště tu vzniklo vedle bý-
valého hostince U Herbstů, který 
slouží jako společenské centrum 
obce (v letošním roce se dočkala 
opravy jeho střecha). Z houpaček, 
prolejzaček nebo provazové pyra-
midy je velkolepý výhled do krajiny.

Na podzim bylo dokončováno 
další hřiště ve Dnebohu a hřiště  
v Orlické, Nádražní a Průběžné 
ulici se dočkala oplocení. Zvýšila 
se tak jejich bezpečnost.

Ještě před letními prázdninami 
skončily také práce v areálu hřiště, 
které přiléhá k základní škole na 
náměstí. Vedle hřiště, které v roce 
2015 z velké části financoval kraj, 
tu vznikl nový běžecký ovál, písko-
viště a doskočiště. Jako poslední 
tu přibyla dráha pro koloběžky.

Hřiště v Kruhách.Hřiště v Sychrově. Hřiště v Dnebohu.
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Co to bylo? Uklouzla jsem. Důležité je, že jsem zamávala na zná-
mou. To jsem zvládla. Jinak bych určitě mezi řečí, při setkání s ní, 
slyšela – tys mě zřejmě zase neviděla. Bylo to sice přes křižovatku 
na náměstí, ale co by člověk pro dobré vztahy neudělal. Ještě se 
vyhnu tomu mrněti na zemi a už mířím domů. 

Slyším za sebou – vyplivni, tedy ten mrňous, toho „vajgla“, ze 
země se přece nic nejí. To hubuje maminka. Svůj pohled sklopím 
k zemi a těch nedopalků skutečně po chodníku, než zahnu do ulič-
ky, není málo. Než stačím zvednout oči vzhůru, na asfaltu v uličce 
vidím zaschlé potůčky moči. Záchody jsou tu dva. Jedny veřejné 
a pak ty pro Dřevák (místní pivnici, kdyby snad někdo nevěděl). 
Takhle je to ale pro pány rychlejší. Proč se obtěžovat vykonat po-
třebu tam, kde se to má. Je jedno, jestli jde o chodce, který zahnul 
z náměstí, nebo pivaře z dřeváku. O tom jsem se přesvědčila už 
několikrát. Ulička to unese. 

Na lavičce, která má sloužit maminkám, na hřišti pro děti  
u paneláku, se pošťuchují starší kluci a někteří se točí na kolotoči. 
Vedle lavičky stojí lahve s pivem. Buďme rádi, že to jsou jen lahve. 
Mohlo by být hůř. Slova, která tu znějí, nejsou zrovna pro děti hra-
jící si na písku. Maminky si také rády postojí. Vždyť je jedno, jestli 
si povídají a dohlížejí na děti sedíc nebo stojíc. 

Teď už jen přejdu ulici a budu doma, otvírám vrátka. Odemknu 
domovní dveře, pokládám tašku a zouvám boty. To snad ne! Na 
botě mám psí lejno a už vím, proč jsem na tom náměstí uklouzla. 
Při mytí bot přemýšlím o tom, co se mi během cesty domů přiho-
dilo a co jsem viděla. Čí je to vlastně vina? Znečištěný chodník  
a ulička nebo hřiště, které má sloužit dětem, obsazené náctiletými. 
Kdo za to může? Nevím. První reakce – ti na městě. Pak si sice 
nerada, ale přesto přiznávám, že je to vina nás, obyvatel města.

Doma si také udržuji pořádek. Doma se dohodneme, co komu 
slouží. Doma si také nezarovnám cestu ze zahrádky tak, abych mu-
sela chodit bokem. Prostě a jednoznačně je to v nás, obyvatelích. 
Proč neumíme napomenout majitele psa, když vidíme, že jeho pes 
znečišťuje ulici? Proč jsme tak lhostejní k tomu, jak druzí zacházejí 
s majetkem nás všech? Asi si řeknete, že jsem pomatená. Budiž. 
Ale já vám to musím říct. Proč neumíme říci my, občané, vedení 
města – pojďme se sejít a řekněme si, jak budeme parkovat, ať se 
nám tu žije lépe. Většina z nás však na setkání vyvolaná vedením 
města nechodí. My jeho návrhy umíme pouze negovat a mít k nim 
připomínky. Přece nebude na naše upozornění postihovat třeba 
majitele psů městská policie. Je to na nás, občanech, být nepří-
jemní, aby si to dotyčný příště netroufl.

Asi už toho bylo dost. Chtěla jsem jen říci, že všechno za nás 
nemohou udělat ti, od kterých to čekáme. Na tom, aby se nám tady 
v Mnichově Hradišti žilo lépe, bychom se měli také podílet a udělat 
si město hezčí společně. Pojďme se konečně všichni zapojit.

Občanka Mnichova Hradiště Míla

ČTENÁŘI PÍŠÍ...

INZERCE

KOSTELNÍ NÁVRŠÍ VYPADÁ K SVĚTU

Na podzim se dočkalo tolik potřeb-
né péče okolí kostela sv. Jakuba. 
Město zaměřilo svou pozornost 
zejména na zeď, která kostelní 
návrší lemuje, a na přístup ke 
kostelu. Uvolněné kamenné blo-
ky nebo cihly zatím neohrožovaly 
chodce či řidiče automobilů, přesto 
nebyl stav zdi v sousedství frek-
ventované komunikace ničím, co 
by oku lahodilo. Kamenná zeď tak 
byla přeskládána, uvolněné bloky 
odkopány, vytvořena drenáž, opra-
vená zeď omítnuta a odvodněna. 
Přeskládány a vyspárovány byly 
také stupně stoupající ke kostelu, 
zábradlí po pravé straně bylo nově 
ukotveno. 

Přestože dílčí práce ještě 
probíhají – je třeba zapracovat 
připomínky Národního památko-
vého ústavu – pomalu se už chýlí 
ke konci. Dokončeny budou patrně  

s příchodem jarního počasí. V jed-
nání je nyní ještě podoba zábradlí. 
To se rozhodně dočká obnovy na 
straně přiléhající k uličce Na Stup-
ních, zda vznikne i na druhé straně 
a bude tak kopírovat zeď, je ještě 
otázkou. 

Investice měla stát podle pro-
jektu 863 tisíc korun včetně DPH, 
kvůli úpravám však ještě finální 
částka známá není. Zhruba polo-
vinu pokryje dotace z ministerstva 
kultury. Na opravy hrazené měs-
tem by mělo navázat ještě vybu-
dování chodníku vedoucího až do 
kostela, které zaplatí Římskokato-
lická farnost Mnichovo Hradiště. 
Právě té totiž větší část kostelního 
návrší patří. Farář Pavel Mach se 
kvůli snoubencům, kteří spojili své 
životy v kostele teprve nedávno, 
rozhodl zahájit rekonstrukci až  
v příštím roce na jaře.

ČAPÍ HNÍZDO A KRUHOVÝ OBJEZD
Už na konci dubna potěšila všech-
ny milovníky přírody zpráva, že 
čapí hnízdo u železničního přejez-
du v Jiráskově ulici bude 24 hodin 
denně sledováno on-line kamerou. 
Nejen obyvatelé města tak mohli v 
následujících měsících být svědky 
námluv, páření, kladení vajec, líh-
nutí mláďat i chřadnutí některých z 
nich. Obraz z čapího hnízda Hra-
dišťákům zprostředkovala spon-
zorsky firma ITBusiness.

Největší investicí, která městu 
ušetřila opravdu značné finanční 
výdaje, však byla stavba okružní 
křižovatky v ulici Víta Nejedlého, 
která byla v době uzávěrky tohoto 
vydání těsně před dokončením. 
Náklady ve výši několika milionů 
korun uhradila společnost Lidl ČR, 
která výměnou získala povolení ke 

stavbě své modernizované provo-
zovny v těsném sousedství upra-
vované křižovatky.

„Jedná se o velký zásah do 
veřejného prostoru. Proto jsme si 
stáli za svým a pokusili se vytěžit 
z jednání maximum. To se poda-
řilo, a město tak ušetří nezane-
dbatelné finance na další projekty, 
které musí financovat z vlastních 
zdrojů,“ komentoval už na podzim 
výsledek jednání starosta Ondřej 
Lochman.

Přestože hlavní část výstavby 
už je hotová, dílčí práce zejmé-
na na středu kruhového objezdu 
budou pokračovat na jaře. Střed 
bude osázen a na důstojném místě 
bude umístěn znak města. Výsled-
kem by měl být působivý vjezd do 
města.

NÁKLADNÉ BYLY ÚPRAVY NA GYMNÁZIU

Letos v létě chodby mnichovohra-
dišťských škol rozhodně neosiřely. 
Právě na letošní velké prázdniny 
naplánoval městský úřad zásadní 
rekonstrukce sociálních zařízení,  
z nichž na některé zdejší žáci, stu-
denti a pedagogové čekali mnoho 
let.

Zdaleka nejhlouběji muselo 
město sáhnout do kapsy kvů-
li generální výměně sociálních 
zařízení na Gymnáziu Mnichovo 
Hradiště. Díky vynaložené částce 
1,2 milionu byla kompletně vymě-
něna sanita, obklady a provedeny  
i dílčí přestavby „historických“ toalet  
z roku 1953.

Rekonstrukce sociálních zaří-
zení se však dočkala i MŠ Mírová, 
kde byla rovněž upravena terasa 
u pískoviště, na ZŠ Švermova do-
znala úprav půda, ZŠ Sokolovská 
se dočkala nových elektrických 
rozvodů,  střecha Základní školy 
Studentská byla opatřena novými 
žlaby.

Co nového přinesl rok 2016 v Hradišti?
JIZERA OD LÉTA LÁKÁ KE KOUPÁNÍ

Potom, co extrémní horka a sucha 
léta roku 2015 přivedla na břehy 
Jizery desítky plavců toužících po 
osvěžení, začal se rodit plán, jak 
okolí řeky zvelebit a upravit prá-
vě pro koupáníchtivé Hradišťáky. 
První změny na sebe nenechaly 
dlouho čekat.

Letos v březnu se zástupci 
města setkali s občany a finální po-
dobu pláže u Jizery s nimi konzul-
tovali. Výsledkem byla shoda, že 
pláž u Jizery by měla mít i nadále 
co nejblíž k přírodě, protože právě 
klid a příroda plavce do těchto míst 
lákají. Ještě na jaře byla tedy část 
pláže vysypána novým pískem, 
byly upraveny vstupy do vody  

a stranou vytvořen nový vstup do 
vody také pro psy. Pláž pro pejska-
ře byla od té hlavní oddělena ces-
tou z panelů, která umožňuje dojet 
až k vodě hasičům.

V létě práce pokračovaly. 
Zapojil se do nich tým budoucích 
architektů z Ateliéru MáMa Fakulty 
architektury ČVUT, který v červen-
ci dával dohromady dřevěné scho-
dy, plata a další prvky mobiliáře. 
Práci na těchto instalacích dokon-
čovala ještě skupina zahraničních 
studentů, kteří do Mnichova Hradi-
ště za prací i poznáváním vyrazili 
koncem července ve spolupráci  
s neziskovou organizací INEX-
-SDA.  

ZBROJNICE MÁ NOVOU STŘECHU
V průběhu října a listopadu pro-
běhla výměna střešní krytiny na 
hasičské zbrojnici ve Hřbitovní 
ulici. Původní, už značně opotře-
bovaná krytina byla nahrazena 
plechovou s povrchovou úpravou. 
Součástí dodávky bylo také zesíle-
ní nedostatečného zateplení pod-

hledu přidáním další vrstvy skelné 
vaty. 

Práce provedla firma FAST 
střechy s.r.o. z Náchoda za celko-
vou cenu 237 tisíc korun bez DPH. 
Současně byla provedena nutná 
oprava komína a výměna okapo-
vých svodů.

První mnichovohradišťské workoutové hřiště pod širým nebem vzniklo 
během podzimu v areálu Základní školy Studentská. Přestože do 14 hodin 
je primárně určené pro školní mládež, i zájemci z řad veřejnosti si tu 
mohou po celý den zaposilovat nebo se jen nezávazně protáhnout. Spor-
toviště získalo město díky sponzorskému daru firmy Stavokombinát. Pokud 
si areál získá oblibu veřejnosti, je dost možné, že ve městě v dohledné 
době vzniknou další podobná stanoviště.



Balonky opět 
poletí za Ježíškem
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CO SE VY                    ALO V KULTUŘE

Sicílie a Liparské ostrovy. Známá turnovská cestovatelka Pavla Bičíková 
(vlevo), která v minulosti už několikrát přijela s některou ze svých cesto-
vatelských besed do Volnočasového centra, vystoupila v úterý 25. října 
poprvé v hradišťském kině, o jehož útulnosti a komfortu se pak v zákulisí 
vyjádřila až obdivně. Tématy svých minulých diashow ukázala, že ji jako 
cestovatelku zajímají především velehory. Z Himalájí, které jsou její srdeč-
ní záležitostí, ale tentokrát odbočila na jih Evropy: Mnichovo Hradiště bylo 
jedním z prvních míst, kde prezentovala svůj zbrusu nový cestovatelský 
program o Sicílii a Liparských ostrovech. Foto: Aleš Rychlý

Státní svátek 28. října oslavil Klub v jeho předvečer spolu s přesně stov-
kou diváků v kině projekcí nového filmu Anthropoid, zpracovávajícího 
jeden z největších hrdinských činů moderních českých dějin – atentát 
na nacistického říšského protektora Heydricha. V koprodukčním filmu je 
vedle řady českých herců největším magnetem Jamie Dornan, který loni 
magnetizoval především dámské publikum v erotickém thrilleru Padesát 
odstínů šedi. Od běžných projekcí se tato sváteční odlišovala přítomností 
odborného poradce filmu Pavla Kmocha, vojenského historika, který byl 
divákům a jejich dotazům k dispozici celou hodinu po promítání. Téma za-
ujalo desítky studentů, publikum na pohodlných modrých sedadlech bylo 
ten večer mladší než obvykle. Foto: Aleš Rychlý

Když do městského divadla dorazí v poslední říjnový den Eva Holubová  
a bude za Hvězdu, je jasné, že bude o zábavu postaráno a divadlo, tedy až 
na přístavky, bude vyprodáno. Tahle one woman show byla ale víc než jen 
běžnou komedií, kterou utáhne jediná interpretka, jež přesně na chlup 100 
minut nesleze z jeviště. Jedinou postavu hry, dosud neznámou oblastní 
herečku Vendulu Vaníčkovou, katapultuje jediná role v seriálu Nemocnice 
Brod do pozice nejpopulárnější herečky roku. Příběh s hořkým humorem 
nastavuje zrcadlo naší bláznivé současnosti, v níž z každého, na koho je 
trochu vidět, vysávají energii nejen zaměstnavatelé, ale i bulvár, reklama 
a především věčně zvonící mobil a kalendář hustě popsaný úkoly, které 
jediný člověk prostě nemůže stihnout. A tak jedinec jen klouže po povrchu 
a nedělá nic pořádně. Dokud se z toho všeho neocitne v psychiatrické 
léčebně… Foto: Jiří Senohrábek

Pražské Divadlo Láry fáry, dříve Divadlo Ludvík, čítá dvě profesionální 
herečky a jednoho herce, kteří to s dětmi prostě umí. Pohádka O Kačence 
a Raráškovi přivedla v sobotu 5. listopadu do hlediště Městského divad-
la na chlup přesně sto diváků. Maminky byly potěšeny, že roli Kuby si  
v tomto představení střihl Lukáš Jurek, herec dobře známý z televize  
i scén Městských divadel pražských. Foto: Archiv Divadla Láry fáry

Chairé vezme posluchače po adventní 
Evropě dávno zašlých časů
Bohatý výlet do mnoha evropských 
zemí za zvuku písní, které v nich 
v minulosti tradičně zaznívaly ve 
vánočním čase, slibuje koncert in-
strumentálního souboru dobových 
nástrojů Chairé Příbram, který se 
odehraje v rámci sezóny Kruhu přá-
tel hudby ve čtvrtek 8. prosince v 19 
hodin v městském divadle. V čase 
uzávěrky Kamelotu byla k dispozici 
pro neabonenty ještě necelá stovka 
vstupenek.

Podobně jako Rožmberská ka-
pela, kterou příznivci Kruhu přátel 
hudby slyšeli při loňském adventním 
koncertu, hraje i Chairé, jakási pří-
bramská obdoba slavného souboru 
Musica Bohemica, na historické ná-
stroje. Jejím uměleckým vedoucím 
je Josef Krček, jenž vzešel právě ze 
jmenovaného světoznámého hudeb-
ního tělesa. 

Na jaké hudební nálady se mů-
žete těšit? Po slovenské skladbě 
Vianočná omša, která bude tvořit 

úvodní část koncertu, dojde postup-
ně na písně francouzské, anglické, 

ruské (Tato noč), polské, italské  
i španělské. V druhé části koncertu 

se Chairé se čtyřmi sólovými zpě-
váky, dvěma ženami a dvěma muži, 
těší na interakci s publikem. Už teď 
se vám, uvažujete-li o návštěvě kon-
certu Chairé, vyplatí oprášit si texty 
koled Veselé vánoční hody, Chtíc 
aby spal, Nesem Vám noviny, Den 
přeslavný či Já bych rád k Betlému. 
Dojde ale i na méně často slýchané 
české, moravské a slezské koledy 
jako Šel jest milý po rybníce, Když 
Panna Maria či Hra s jesličkami.

Těm, kdo se vydají na tento ad-
ventní koncert Kruhu přátel hudby 
poprvé, bychom rádi zdůraznili to, co 
věrným posluchačům nemusíme vů-
bec připomínat: přineste si s sebou 
zvonečky – kovové, keramické či 
skleněné. Jejich cinkot vám pomůže 
lépe se naladit na vánoční atmosfé-
ru a potěší nejen vás, ale i vaše sou-
sedy v hledišti.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Čtení paní Hojerové zaujalo malé i velké posluchače
V dušičkový podvečer, 2. listopa-
du, patřila knihovna opět dětem  
a pohádkám. Tentokrát si na malé 
posluchače udělala čas paní Ilona 
Hojerová, kterou spousta přítom-
ných znala jako učitelku v mateřské 
školce. Výběr knihy, Pohádky jedno-
ho večera od Milana Ponice, nebyl 
pro paní Hojerovou těžký úkol – po-
vídání, jehož hrdiny jsou duchové, si 
oblíbili žáčci, kteří jej často slýchali 
ve školce před odpoledním odpočin-
kem. Opravdu živé čtení doplňovala 
paní učitelka povídáním s dětmi. 

Malí posluchači, kteří se do 
knihovny téměř nevešli, si nakonec 
mohli vyrobit vlastního ducha z papí-
rového ubrousku a jako dárek dostali 
ještě omalovánku. Paní učitelka ob-
držela od knihovny právem certifikát 
„Pohádková čtenářka“, její čtení se 
všem přítomným totiž tolik líbilo, že 

jsme se s radostí dohodli také na 
budoucí spolupráci.

Nutno dodat, že čtení pohádek 
v knihovně si oblíbili nejen děti, ale 

i rodiče a prarodiče, kteří mají mož-
nost čas, kdy děti poslouchají po-
hádky, využít pro sebe, ale mohou 
také své potomky do knihovny do-

provodit a připomenout si tak třeba 
vlastní dětství.

Kateřina Vítová,
městská knihovna

Advent neadvent, v divadle se bude hřešit
I luxusní, veskrze prostorná kruhová 
ložnice může být rázem velmi těsná, 
když se v ní sejde najednou příliš 
žhavých adeptů na milostná dob-
rodružství. Všichni chtějí ten večer 
zhřešit, mnozí tak hodlají oplatit ne-
věru svému protějšku. Jenže proč se 
to všechno má odehrát na jediném 
manželském letišti? Přesně tohle je 
zápletka třeskuté komedie, se kte-
rou přijede do městského divadla ve 
středu 14. prosince od 19:30 hodin 
přesně po roce Divadelní společnost 
Háta.

Známý plzeňský veseloherní 
režisér Antonín Procházka, kterého 
možná znáte jako letitého moderáto-
ra Cen Thálie, si vybral text broad-
wayského komediálního hitmakera 
Raye Cooneyho, jenž v Hradišti na-
posledy zaujal zkraje jara jako autor 
poslední úspěšné inscenace míst-
ních ochotníků z DS Tyl Rodina je 
základ. 

Lukáše Vaculíka v titulní roli 
budou doplňovat populární komedi-
ální herci Mahulena Bočanová (alt. 
Kamila Špráchalová), Martin Zounar 

(alt. Pavel Nečas), Filip Tomsa či 
Adéla Gondíková (alt. Monika Abso-
lonová, zpěvačka, která je herečkou 
komedií na vedlejší úvazek).

Tohle poslední představení di-
vadelního abonentního cyklu odbý-
váme poměrně stručným článkem. 
To proto, že na jeho závěr bohužel 
musíme napsat těm, kdo si nezajistili 
vstupenky včas, nemilou zprávu: Už 
je vyprodáno.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště

Poutavé vyprávění o pouti do Santiaga
Velmi zajímavou přednášku s pro-
mítáním pro vás připravilo městské 
kino na pondělí 12. prosince od 18 
hodin. Mladý cestovatel Patrik Kotr-
ba bude vyprávět o svém putování 
po Svatojakubské cestě z Prahy do 
Santiaga de Compostela. 

Svatojakubská cesta je název 
dvanácti poutních cest, které vedou 
z různých míst Evropy (Paříž, Sevilla 
a další) k údajnému hrobu svatého 
Jakuba (jeden z dvanácti apoštolů)  
v katedrále v Santiagu de Compos-
tela ve španělské Galicii. Od roku 
1993 je cesta zapsána na seznam 
Světového dědictví UNESCO.  Čes-
ká část Svatojakubské cesty se 
připojuje k hlavní trase z francouz-
ského města Le Puy a výchozí bod 

je v Praze u chrámu sv. Jakuba na 
Starém Městě.

Patrik Kotrba se vydal na tuto 
výpravu v dubnu 2012, vrátil se  
v červnu 2013 a za tu dobu absol-
voval jen s batohem a kytarou na 

zádech trasu o délce několik tisíc 
kilometrů. Od roku 2014 pak se svou 
jedinečnou a originální přednáškou 
vystupuje v městech po celé Čes-
ké republice. Příběh velmi náročné  
a zajímavé cesty vzdělává, těší  
i baví posluchače, kteří často ne-
skrývají dojetí nad neuvěřitelnými  
a dechberoucími zážitky.

Přednáška obdržela v minulých 
letech dvě ocenění: Cenu organi-
zátorů na festivalu Caminos 2015  
v Karlových Varech a Hlavní cenu na 
festivalu Cesty světem 2016 ve Zno-
jmě. Nenechte si ujít toto naprosto 
unikátní a osobité vystoupení!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Nadcházející Vánoce jsou 
především svátkem dětí, jejich 
přání a očekávání. Právě jim 
především je určená již zaby-
dlená tradiční akce s názvem Ba-
lonky pro Ježíška. Spolek Žijeme 
pro Hradiště už potřetí zve malé 
i velké, aby přišli na farní zah-
radu, napsali svá přání, přidělali 
je na balonek a společně vypus-
tili k nebi. V minulých letech se 
vypouštěly stovky balonků, které 
příjemně dokreslovaly pano-
rama mnichovohraďišťského 
vánočního jarmarku. Letos bude 
navíc tato akce rozšířena o 
dobročinnost – pořadatelé chtějí 
výtěžek věnovat na rehabilitaci 
Honzíka Hanuše z Mnichova 
Hradiště, který od narození trpí 
Westovým syndromem. 

Nezapomeňte tedy během 
jarmarku 10. prosince 2016 
zamířit i na farní zahradu nap-
roti kostelu sv. Jakuba, odkud se 
budou balonky vznášet k nebi od 
13 do 15 hodin. (zum)
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Diváci netuší, jaké nervy si užili jevištní technici se stavbou scény před 
představením Švandova divadla, hostujícího v Hradišti v pátek 11. listo-
padu s vysoce ceněnou hrou Pankrác ´45. Kulisy se vešly na jeviště ko-
morního hradišťského divadla opravdu velmi těsně. Hra Martiny Kinské, 
ve které se v pankrácké věznici, za realistickými mřížemi, účtuje s pěti 
ženami, jež mají na svém kontě velmi různorodá provinění během čerstvě 
ukončené války, nehladí diváky po srsti. Přesto je v Praze stále vyprodaná. 
Hradišťáci nechali v jevišti volných jen pět míst a tleskali Kláře Cibulkové 
jako Adině Mandlové či Evě Josefíkové v roli odbojářky Hany Krupkové, 
která vyzradila nacistům důležité informace o hlavních aktérech atentátu 
na Heydricha. Po tomto a jiném náročném přestavení, zářijových Dvanácti 
rozhněvaných mužích, si abonenti ve středu 14. prosince oddychnou nad 
komedií Do ložnice vstupujte jednotlivě s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli. 
Představení je již nyní vyprodané. Foto: Jiří Senohrábek

Ani interpretka samotná, ani nikdo z diváků si nepamatoval, kdy naposle-
dy poctila zpěvačka Lenka Filipová Mnichovo Hradiště svým koncertem. 
Tahle šarmantní dáma české pop music si získala publikum hned v úvodu, 
kdy zařadila své největší hity Zamilovaná a Věnování. Během večera do-
šlo i na klasickou kytaru a dva hosty. V publiku seděly necelé dvě stovky 
posluchačů, většina z nich s blaženým výrazem ve tváři. V zákulisí se 
interpretka, která je dnes v médiích k vidění velmi zřídka, vyjádřila, že 
necítí potřebu účinkovat v současných zábavných televizních pořadech, 
které obvykle osobně ani profesně nejsou jejím šálkem čaje. Děkujeme 
všem příchozím, že na songy s kvalitními texty nezapomněli, přestože  
s nimi rozhlas i televize už léta šetří. Foto: Jiří Senohrábek

Talk show V jiném světě se záhadologem Milanem Doležalem, zdá se, 
ztrácí v Hradišti diváky. Jestliže na první i druhé pokračování jich přišlo 
kolem stovky, třetí díl na téma reinkarnace navštívilo v pondělí 21. listopa-
du v kině jen 24 duší. Zvážíme, zda tento cyklus po třech pokračováních 
ukončit, nebo mu dopřát jen delší oddechový čas mezi jeho jednotlivými 
pokračováními, než dosud. Moderátor Jarek Hylebrant slibuje na konec 
dubna lákavé téma čarodějnictví a černé magie. Jako pořadatelé tápeme 
a nechceme se vzdát po prvním útlumu, jenž následoval po jednoznač-
ném a hned dvojitém úspěchu. Uvítali bychom reakce předem od těch, 
kdo by si besedu na podobné téma rádi vyslechli. Foto: Jiří Senohrábek 

Markéta Janoušková, česká houslová naděje, vystoupila ve čtvrtek 24. 
listopadu v sólovém recitálu, který se stal v pořadí jubilejním 350. koncer-
tem Kruhu přátel hudby Mnichovo Hradiště.  V programu zazněly skladby 
Johanna Sebastiana Bacha, Viktora Kalabise, Igora Stravinského, An-
tonína Dvořáka a dalších autorů. Interpretka se věnuje také folklóru a sys-
tematicky spolupracuje s Nadací R. M. Rilkeho, takže je přes své mládí 
známá i v německém prostředí. Foto: Archiv Markéty Janouškové

POSBÍRAL JIŘÍ SENOHRÁBEK

Rocková legenda jménem 
Kiss zaplnila kino
Fanoušci skupiny Kiss měli koncem 
října svátek! V hradišťském kině  
a v dalších 76 městech naší republiky 
se pouze jediný den, 25. října 2016, 
promítal záznam koncertu z Las 
Vegas, kde tato legendární rocková 
kapela vystupovala v roce 2014. 
Unikátní filmový projekt doplněný 
rozhovory se členy skupiny vznikl  
v letošním roce a krátce nato vyrazil 
do kin.

Tento hudební bonbónek  
u nás navštívilo 92 diváků, mnozí  
v tričkách Kiss, několik dětí i s ty-

pickým make-upem Kiss. Sál duněl, 
atmosféra byla perfektní, věříme, že 
nikdo nebyl zklamaný. Děkujeme 
všem za návštěvu!

Hned v lednu vám přineseme 
koncert Rammstein in America, kte-
rý bude v českých kinech opět jen je-
diný den, v pátek 13. ledna. Koncert 
doplněný dokumentem bude trvat 
220 min a nabídneme ho za cenu 
160 Kč.

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

I během posledního měsíce roku 
bude jedna půlnoční premiéra

Do kin vstupuje nová série Star 
Wars, časově umístěná před děj 
Star Wars: Epizoda IV – Nová na-
děje z roku 1977. První díl má ná-
zev Rogue One: Star Wars Story  
a s novými hrdiny, kteří se budou 
snažit ukrást plány Hvězdy smrti, 
se můžete seznámit již tradičně  
v půlnoční premiéře tohoto filmu ve 
3D formátu. Ta se odehraje v noci 
ze středy 14. na čtvrtek 15. prosin-
ce, začínáme minutu po půlnoci. Do 
konce roku následně uvedeme ještě 
dvě reprízy.

Hned začátkem prosince vám 
v premiéře nabídneme pokračová-
ní známé české vánoční pohádky 
Anděl Páně 2. Hlavní hrdinové Ivan 
Trojan a Jiří Dvořák opět musejí na 
Zemi a velké dobrodružství začíná! 
Pro dětské diváky máme připravené 
omalovánky k tomuto filmu.

Můžete přijít také na dva za-
jímavé dokumenty – hudební film 
The Beatles: Eight Days a Week  
a český snímek o autistických dě-
tech známého dokumentaristy Miro-
slava Janka Normální autistický film, 
který měl velmi úspěšnou premiéru 
na letošním MFF Karlovy Vary. 

Dospělí (a možná nejen oni) se 
mohou těšit na dvě středeční do-
polední projekce. Promítneme jim 
české komedie Instalatér z Tuchlovic  
a Bezva ženská na krku. Těsně před 

vánočními svátky, v pátek 23. pro-
since, pak pozveme dopoledne do 
kina ty nejmenší diváky na vánoční 
pásmo animovaných pohádek Hvěz-
da betlémská.

Mezi Vánocemi a Novým rokem 
budeme hrát čtyři představení – pre-
miéru české komedie Manžel na 
hodinu, která je pokračováním Ho-
dinového manžela, reprízu nových 
Hvězdných válek ve 3D formátu, 
unikátní záznam koncertu britské 
zpěvačky Adele v londýnské Royal 
Albert Hall z roku 2011 a na závěr 
roku veleúspěšný český animovaný 
film Lichožrouti!

Kromě filmů vás v pondělí 12. 
prosince v podvečer zveme na další 
cestovatelskou besedu s promítá-
ním. Tentokrát vám bude o svých 
zážitcích ze Svatojakubské cesty vy-
právět mladý Jihočech Patrik Kotrba.

Milí diváci, velice vám děkujeme 
za vaši přízeň obzvlášť v letošním 
roce, který bude z hlediska návštěv-
nosti pro naše kino rekordní! Zaplně-
ný sál je pro nás největší odměnou 
a i v příštím roce se budeme snažit 
vám přinášet z filmové nabídky co 
nejpestřejší program. Přejeme vám 
krásné Vánoce a mnoho zdraví  
a úspěchů v roce 2017!

Marcela Jindříšková,
Kino Mnichovo Hradiště

Galerie Konírna zve na malbu, 
ilustrace i grafiku dvou autorek
Galerie Konírna při Základní umě-
lecké škole v Mnichově Hradišti sr-
dečně zve na výstavu Sáry Syslové 
a Maji Tranové, které jsou absol-
ventkami našeho výtvarného oboru 
ZUŠ a pokračují studiem vysoko-
školským. 

Obě autorky žijí v Mnichově 
Hradišti, první jmenovaná se zabý-
vá malbou, druhá grafikou a ilust-
racemi. Vernisáž jejich výstavy se 

uskutečnila v pátek 25. listopadu. 
Výstava bude otevřená mimo vánoč-
ní prázdniny až do 20. ledna. 

Navštívit ji můžete každou stře-
du od 15 do 17 hodin a v sobotu do-
poledne mezi 9. a 11. hodinou nebo 
po domluvě na telefonním čísle 606 
858 110.

Eva Ševců,
Základní umělecká škola MH

Zvonky potěší svými písněmi 
během adventu i na Štědrý den
Tradiční vánoční koncert dětského 
pěveckého sboru Zvonky se letos 
uskuteční v netradičním čase –  
v předvečer jarmarku v pátek 9. 
prosince od 18 hodin. Pro trochu vá-
noční atmosféry zajděte v tuto dobu 
do kostela sv. Jakuba. Těšit se mů-
žete na klasickou i populární hudbu  
a samozřejmě nebudou chybět čes-
ké koledy.

Příjemně unaveni štědrovečerní 

večeří, rozbalováním dárků a tele-
vizními pohádkami si přijďte rovněž 
na Štědrý den ve 22 hodin na Ma-
sarykově náměstí v Mnichově Hra-
dišti užít neopakovatelnou vánoční 
atmosféru a zazpívat si koledy spolu 
s pěveckými sbory Základní umělec-
ké školy. 

Alena Hejlová,
Dětský pěvecký sbor Zvonky

S cimbálem si připomenete Karla Svobodu 
a rozlousknete Tři oříšky pro Popelku
Adventní čas nabízí obvykle nepře-
berné množství koncertů. Ten, který 
se odehraje v pátek 16. prosince 
od 19 hodin v městském divadle, 
je však v mnohém výjimečný. Ob-
líbené melodie již tradičně spjaté  
s moderně pojatými Vánocemi, jak je 
trávíme zhruba poslední tři desetile-
tí, tu zahrají tradiční lidové nástroje 

v čele s moravským cimbálem.  Po-
sluchači si tak mohou poslechnout  
v netradiční instrumentaci písně z fil-
mových pohádek jako Tři oříšky pro 
Popelku nebo S čerty nejsou žerty. 

S mladou cimbálovkou Milana 
Broučka zavítají návštěvníci kon-
certu nazvaného Cimbálové Vánoce 
také do světa zahraničních filmových 

hitů, zazní třeba melodie známé  
z filmů Tenkrát na Západě, Kmotr či 
Shrek. Dojde na poctu hudbě Karla 
Svobody a dokonce i na Meditaci, 
francouzskou skladbu, která je snad 
známá příznivcům opery. 

Koncert s cimbálem, kde čardá-
še a lidovky, tradiční repertoár toho-
to folklórního nástroje, znějí jen tak 

na okraj, aby udělaly prostor jiným, 
populárnějším žánrům, se v nabídce 
kulturních domů jen tak nevidí. Zpří-
jemněte si vrcholící část adventu 
typem hudebního večera, který jste 
zaručeně ještě nezažili.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

Město zve seniory k tradičnímu 
vánočnímu posezení do Klubu
Tato akce má tradici a loni zazname-
nala snad vůbec nejvíc diváků, proto 
na ni zveme jen stručnou notickou. 

I letos připravilo vedení města 
pro seniory v Sále Klubu adventní 
podvečer, ve kterém se o hudební 
program postarají žáci mnichovohra-
dišťských základních a mateřských 
škol a také Otakar Menzel. V sále se 
stolovým uspořádáním je připraveno 
bohaté občerstvení a není tajem-

stvím, že strážníci budou věnovat 
celý den před akcí přípravě dárko-
vých balíčků. Vstupné i občerstvení 
budou zdarma. 

Zbývá už jen dodat čas tohoto 
milého vánočního pohlazení pro nej-
starší publikum: čtvrtek 15. prosince 
od 16 hodin.

Jiří Senohrábek
Klub Mnichovo Hradiště
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A kam pojedeme příště?
„A kam pojedeme příště?“ zazní 
nám již známá otázka ve chvíli, kdy 
končí jeden z odpoledních výjezdů 
mnichovohradišťské Komise pro vý-
chovu a vzdělávání. V letošním roce 
se totiž ti, kteří chtějí, mohli v rámci 
aktivit této komise zúčastnit rozma-
nitých exkurzí na školy v bližším  
i vzdálenějším okolí (většinou s do-
jezdem do jedné hodiny). 

 Ještě se sněhem na podráž-
kách se někteří z nás už začátkem 
roku vydali do turnovských škol (ZŠ 
Žižkova a ZŠ Skálova). S přícho-
dem jara nás čekalo opět příjemné 
přivítání – tentokráte na ZŠ Všeň, 
ZŠ Dukelská (Mladá Boleslav) či ve 
Svobodné škole v Mladé Boleslavi 

(V Pekárně).  Na prahu přicháze-
jícího léta jsme se kochali půdním 
ateliérem v ZŠ Mšeno a čekala nás 
též nejdelší cesta – do soukromé 
školy Jedna radost v Poděbradech. 
Podzimní odpoledne někteří členové 
i nečlenové komise strávili ve veliš-
ské základní škole poblíž Jičína či na 
semilské Waldorfské základní škole. 
Pomalu, ale jistě dáváme dohroma-
dy soupisku nápadů na příští rok. 
Skalní příznivci sbírání zkušeností 
se již těší na další cesty, jejichž re-
alizaci nám výrazně ulehčuje rada 
města skrze zajištění dopravního 
prostředku. Pan místostarosta nám 
pak následně ochotně dělá řidiče.  

Kromě pravidelných a oblíbe-

ných výjezdů, jsme letos hovořili 
opětovně především o primární 
prevenci, potřebnosti školního psy-
chologa či o nízkoprahovém klubu. 
K pravidelným rubrikám našich se-
tkání patří i sdílení zajímavých na-
bídek na další vzdělávání pedagogů 
či nabídka akcí pro žáky. Průběžně 
se snažíme informovat se navzájem  
o aktuálním dění  v otázkách výcho-
vy a vzdělávání  – v oblasti Mnicho-
va Hradiště, ale i celé České repub-
liky (společné vzdělávání, granty, 
dotační tituly apod.).

Rok 2016 pomalu končí a je čas 
přejít k menší rekapitulaci. Ne vše, 
co jsme si možná představovali jako 
letošní cíle, se naplnilo.  Co však 

rozhodně zafungovalo a výrazně 
se osvědčilo jako dobrý nápad, 
jsou již zmiňované odpolední ex-
kurze, ve kterých by komise příští 
rok opět ráda s obdobnou intenzitou 
pokračovala. Jako podnětné totiž ti, 
kteří vyjíždějí do okolních škol pra-
videlně vidí nejen možnost srovnání  
a hledání nových podnětů, ale i spo-
lečné sdílení při zpáteční cestě do 
Mnichova Hradiště. Stále si máme  
o čem povídat, co zvažovat a nad 
čím přemýšlet. A to přece ke vzdě-
lávání i k výchově patří.

Iva Dobiášová, 
Komise pro výchovu a vzdělávání, 

MAP Mnichovohradišťsko

ŠKOLY A ŠKOLKY PRO KLUKY A HOLKY

Článek, který jste právě dočetli, je součástí série článků věnova-
ných vzdělávání na Mnichovohradišťsku i v jeho širším okolí. Sku-
pina nadšenců se rozhodla přiblížit toto téma obyvatelům Mnichova 
Hradiště a seznámit je s moderními trendy ve vyučování. Příspěvky 
věnované školství a vzdělávání tak budete na stránkách Kamelotu 
nacházet i v příštích měsících.

Součástí této snahy je rovněž program Setkání s inspirací, kte-
rý se uskuteční v úterý 13. prosince od 17 hodin ve Volnočasovém 
centru v Zámecké ulici a jehož předmětem bude vyprávění příběhů. 
Program má název Storytelling - vyprávění příběhem. Oč ale jde? 
Storytelling neboli živé vyprávění příběhů je světově oblíbená diva-
delní disciplína, ale i praxí prověřený pedagogický prostředek. Na 
společném setkání se na vlastní kůži seznámíte s ukázkami příběhů 
a dozvíte se, jakým způsobem je zapojit do vzdělávacího procesu.

Navštivte webové stránky www.map-mh.cz a zapojte se do práce 
na přípravě místního akčního plánu vzdělávání!

Vyprávění příběhu jako nástroj pedagoga

Beseda s fotbalisty FK Mladá 
Boleslav na ZŠ Sokolovská
V listopadu přijeli navštívit naši školu 
prvoligoví fotbalisté Tomáš Fabián, 
Lukáš Magera a Jiří Fleišman. Žáci 
třetích až devátých tříd se s nimi se-
šli v hale Bios. Společně s dalšími 
zástupci mladoboleslavského fot-
balového klubu proběhla prostřed-
nictvím videa virtuální prohlídka 
stadionu a nově zrekonstruovaných 
útrob doplněná komentářem zmíně-
ných hráčů. Na pořadu byla i soutěž, 
která měla zjistit, jak moc naši žáci 
znají boleslavský klub. Ti nejzna-
lejší se dočkali odměny v podobě 
volných lístků na přípravné utkání 
české reprezentace s Dánskem, 
které se odehraje právě v Mladé Bo-
leslavi. Na konci besedy nechyběla 
autogramiáda a focení s hráči. I na 

Ze setkání s prvoligovými fotbalisty byli mnozí žáci nadšeni.

naší škole se najde řada fotbalových 
fanoušků i aktivních fotbalistů, kteří 
byli z tohoto setkání velmi nadšeni.

Dana Pförtnerová,
Základní škola Sokolovská

Záložky do knih spojují školy
Naše škola se zapojila do meziná-
rodního projektu Záložky do knih 
spojují školy, který podporuje čtenář-
ství a napomáhá navázat spolupráci 
se žáky ze slovenských škol.

Naší partnerskou školou se sta-
la ZŠ s MŠ v Žilině. Záložky vyráběli 
žáci 5. A, 7. A, 8. A a 8. B v hodi-
nách výtvarné výchovy na téma Čtu, 
čteš, čteme. Zobrazili na nich své 
hrdiny z přečtených knížek a nut-
no dodat, velmi se jim povedly. Se 
staršími žáky jsme také sepsali prů-
vodní dopis o našem městě i škole  

a do balíčku přibalili různé propa-
gační materiály a knihy.

Začátkem listopadu nám při-
šla zásilka ze Slovenska. Zaslané 
záložky si žáci mezi sebou rozdali. 

Zaujali nás i přiložené slovenské 
knihy pro děti (pohádky) a učebnice 
literární výchovy. Rádi bychom na-
vázali s partnerskou školou v Žilině 
další spolupráci, naši žáci proto už 
prostřednictvím sociálních sítí kon-
taktovali slovenské spolužáky.

Projekt byl pro nás zpestřením 
výuky a záložky budou rozhodně 
dále využívány, neboť čtenářství se 
na naší škole skvěle rozvíjí.

Marcela Zahrádková,
Základní škola Sokolovská

Podzimní vystoupení dětí v Domě Ludmila
Děti z mateřské školy ve Veselé vy-
stoupily na konci října v domě s pe-
čovatelskou službou Ludmila s pás-
mem písniček, básniček a tanečků. 
Mezi aktivní diváky patřily naše milé 
seniorky z Veselé.

Druhý bod programu nebyl kul-
turní, ale trochu pracovní. Připrave-
no bylo společné dlabání dýní. Zde 
se spojilo dětské nadšení a životní 
zkušenosti a moudrost dospělých. 
Dlabání, vykrajování a vyrábění 
moc bavilo jak děti, tak dospělé. Děti 
na závěr předaly opět nové obráz-
ky a výrobky na výzdobu prostorů  
v domě.

Věříme, že i další připravovaná 
návštěva dětí v Ludmile bude mít 
úspěch. Už v prosinci se totiž do 
domu chystáme s dětmi znovu, a to 
jak na zpívání a tancování, tak na 
pečení perníčků.

Pavla Churáčková, 
Lenka Dutková a děti z Veselé

VÁNOČNÍ BESÍDKA A ROZSVÍCENÍ VESELSKÉHO STROMEČKU

V pondělí 28. listopadu v 16 hodin se na návsi ve Veselé koná adventní 
besídka dětí mateřské a základní školy. Kulturní pásmo básniček, vánoč-
ních koled a dramatizace jedné z vánočních písní bude završeno rozsví-

cením stromečku. Všichni jste srdečně zváni.

Halloweenské řádění v ZŠ Studentská
Letošní oslavy halloweenu byly 
na ZŠ Studentská opravdu pestré  
a zapojili se do nich žáci a učitelé ze 
všech tří budov naší školy.

Ve Veselé se posledního říj-
nového rána převlékly děti i paní 
učitelky za hrozivá strašidla a až 
do družinového odpoledne tvořily 
vše, co k podzimnímu svátku patří: 
strašidelná lízátka, černé kočky a 
netopýry v měsíčním svitu, mihotavé 
lucerničky pro duchy a samozřejmě 
dýně. Odpoledne si pak s paní vy-
chovatelkou připravily chutnou, dýni 
připomínající svačinku z mandarinky 
a želatinových žížalek. Na závěr ne-
chyběla ani strašidelná pohádka.

V budově na náměstí měla 
nejprve každá třída svůj program, 
poté následovalo společné hallo-
weenské dovádění. V průběhu dne 
zvládli žáčci s učitelkami upéct prsty, 
vyřešit halloweenské úkoly z mate-
matiky a češtiny či vydlabat dýně. 
Tu pravou děsivou atmosféru měla 
stezka odvahy v prostorách půdy  
a vyprávění o strašidelné historii 
naší školy. Úspěch u malých čaro-
dějů a čarodějek sklidila i písnička s 

názvem Strašidla, kterou se děti na-
učily zpívat a také doprovodit vhod-
nými tanečními kreacemi. V rámci 
družiny pak všechny pobavila stezka 
zručnosti a diskotéka se soutěžemi. 

Na kopci ve Studentské ulici se 
druhý stupeň nenechal zahanbit. 
Akci Halloween Day připravili na  
4. listopad žáci 9. ročníku. V tento 
den se učilo ve strašidelných kostý-
mech, školní chodby byly vyzdobeny 
duchy, pavučinami s pavouky a zkr-
vavenými závěsy. I zde byla přichys-

taná odpolední strašidelná party na 
sále školy, kde se za tónů tematicky 
laděné hudby mohli všichni kostlivci, 
mumie, zombie a jiná příšerná stvo-
ření bavit a potácet do sytosti. Při-
praveny byly zábavné hry, ale i hrů-
zostrašné cukroví z rukou šikovných 
deváťaček a maminek některých dětí 
z prvního stupně. Tímto moc děkuje-
me a těšíme se na příští ročník.

Eva Fišerová, Lenka Trehšlová, 
Stanislava Matulová, ZŠ Studentská

Přespolního běhu se účastnilo 213 dětí
Celkem 213 závodníků z 1. až 5. tříd 
hradišťských škol se zúčastnilo ve 
čtvrtek 20. října tradičního přespol-
ního běhu v areálu ZŠ Studentská. 
Závodníci byli rozděleni do kategorií, 
podle nichž se odvíjela i délka trati, 
kterou museli absolvovat – nejkratší 
měřila 500 metrů, nejdelší pak 1200 
metrů. Nejrychlejší běžci v jednotli-
vých ročnících se na stupních vítězů 
radovali z medailí a diplomů. (vlč)
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Jako v pohádce...
...si připadáme na naší školní zahra-
dě. Zde jsme za aktivní účasti dětí 
oživovali náš dřevěný domeček.

Vše začalo před několika lety, 
kdy nám milý sponzor naší školky 
– truhlář pan Semecký (zvaný děda 
Pepa) – vyrobil pro děti velké množ-
ství dřevěných sedaček na písek, 
dodal dřevěný materiál do truhlářské 
dílničky, vyrobil budky a krmítka pro 
ptáky, hmyzí domečky, dřevěné jme-
novky do naší květinovo-zeleninovo-
-bylinkové zahrady. Díky němu si 
mohou děti se dřevem nejenom hrát, 
ale i pozorovat a aktivně se zapojo-
vat do péče o ptáky, hmyz, sklízet 
úrodu a zpestřovat si jídelníček ve 
školce.

A jak to bylo s tou pohádkou? 
Protože jsme nadšení do dramati-
zace a poznávání světa pohádek, 

poprosili jsme dědu Pepu o vyřezání 
dřevěných perníčků. Děti je pomalo-
valy tak, že vypadají jako od cukrář-
ky, a paní učitelky jimi ozdobily do-
meček. A od té doby si zde pohádku 
O perníkové chaloupce můžeme 

hrát každý den.
A náš děda už chystá zase něja-

ké prkýnka. Co to bude příště?

Pavla Churáčková, 
Lenka Dutková a děti z Veselé

Vánoce jsou tady!
Vánoce již klepou na dveře. Je to 
patrné v obchodech i z příprav na 
Vánoce v naší škole. Třída „hruštič-
ka“ pilně připravuje program na své 
vystoupení na vánočním jarmarku 
ve městě a na setkání se seniory.  
Název jejich vystoupení „Vánoce 
jsou tady“ vystihuje atmosféru příš-
tích dní. Od října se děti učí hru na 
flétnu a svými výsledky se pochlubí 
i ve svém vystoupení. Všem malým 
muzikantům budeme držet palce.

Všechny naše předškoláky čeká 
v příštích dnech také výlet do Liber-
ce, který již bude mít rovněž nádech 
vánoční atmosféry. Ve svíčkárně v 
Babylonu budou děti vyrábět vánoč-

ní dárečky a „čertovsky“ si zařádí v 
lunaparku.

Hezké a klidné Vánoce všem 

přejí
 
Děti a celý kolektiv MŠ Mírová

Gymnazisté na Akademii mladých občanů
Ve dnech 7. až 9. listopadu probíhal 
v Brně projekt Municipalita Akade-
mie mladých občanů – zúčastnilo 
se ho 17 nejúspěšnějších studentů 
z ČR. Tým mnichovohradišťského 
gymnázia byl mezi nimi! 

Municipalita je vzdělávací sou-
těžní projekt pro středoškoláky, 
jehož cílem je pomoci studentům 
uvědomit si své postavení v občan-
ské společnosti. V rámci programu 
se účastníci setkávají s experty na 
místní samosprávu, diskutují s nimi, 
v týmu řeší různé problémy. A jak 
se brněnský projekt líbil studentům 
GMH?

„Hned po prvním setkání  

s ostatními účastníky této konfe-
rence jsem věděl, že to nebude jen 
plané tlachání o politice, ale naopak 
velice zábavně strávených několik 
dní s mladými lidmi, kteří mají kaž-
dý svůj unikátní názor na události, 
co se dějí kolem nich, dokáží o nich 
diskutovat a své názory si prosadit. 
Tento projekt byl nádherný útěk od 
stereotypních povinností student-
ského života a jsem rád, že jsem se 
ho zúčastnil.Samozřejmě počítám  
i s účastí na dalších projektech Aka-
demie Mladých Občanů,“ sdělil Vojta 
ze 3. A.

„Sešla se tam opravdu skvělá 
skupina jak účastníků, tak i orga-

nizátorů, kteří měli naplánovaný 
úžasný program s nejrúznorodější-
mi hosty. Z Municipality jsem přijela 
obohacená o nové informace i přáte-
le,“ říká Vanesa rovněž ze 3. A.

O tom, jak Vanesa, Vojta, Kris-
týna, Naďa a Ali na akci zapůsobili, 
svědčí dopis, který jsem od organi-
zátorů dostala: „Chtěli bychom pou-
kázat na výborné výsledky a aktivní 
zapojení studentů Vašeho gymnázia 
v projektu Municipalita, který proběhl 
7. – 9. 11. v Brně. Vaše škola může 
být na reprezentaci studentů hrdá.“

Lenka Sosnovcová, 
Gymnázium Mnichovo Hradiště             

Vánoční povídka je barevným retrovýletem 
do šedivých časů socialistických Vánoc
V pondělí 19. prosince už musí být  
v každé domácnosti upečeno  
a dárky nakoupeny. To jsme si jako 
programoví pracovníci řekli předtím, 
než jsme na tento den, kdy bude ne-
dočkavé děti dělit od Štědrého veče-
ra už pouhých pět nocí, naplánovali 
přesně hodinové rodinné představe-
ní nazvané Vánoční povídka v po-
dání mladoboleslavského Divadýlka 
na dlani. Hrát se bude od 18 hodin, 
abyste na toto skutečně veselé  
a zároveň poetické divadlo mohli vzít 
s sebou i děti.

Hlavní hrdina, osmiletý Jakub, 
má totiž potenciál zaujmout děti i do-
spělé. V neobyčejném příběhu slav-
ného Ludvíka Aškenazyho prožije 
tenhle kluk nečekaná dobrodružství 
poté, co se ztratí tatínkovi při po-
sledních předvánočních nákupech. 
V představení se rodiče i prarodiče 
jistě rádi vrátí do časů svého dětství 
či mládí: Jakub totiž žije v historic-
kém jádru socialistické Prahy, a tak 
se setkává s postavami pro dané 

prostředí a dobu typickými. Na jedné 
straně se starým lampářem, ale také 
s čertem a čerticí, na straně druhé 
pak s příslušníky Veřejné bezpeč-
nosti, kteří mu pomáhají v tom, aby 
se znovu shledal se svým tatínkem. 
Hra tyto dávno zašlé časy nijak 
nehodnotí, je daleko adoraci i vý-
směchu. Bez jakéhokoli politického 
angažování pouze ilustruje atributy 
tohoto kousku českých dějin a pro-
středí staré Prahy, které má své ne-
popiratelné kouzlo. Aškenazy je ná-
ladou, jakou dal tomuto svému textu, 

jakousi zimní a městskou obdobou 
příběhů, jaké známé z prázdnino-
vých dní ve venkovském prostředí  
u Berounky z knížek Oty Pavla.

Přijďte si tohle všední pondělí 
učinit nevšedním a sejděte se na 
hodinku celá rodina v divadle. Děti 
vypravíte následující den do školy 
a školky bez problémů – závěrečný 
potlesk sklidí herci už v sedm hodin 
večer.

Jiří Senohrábek,
Klub Mnichovo Hradiště

INZERCE
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Ať se starší přípravce daří stejně i v halové polovině podzimní části sezóny!
V sobotu 5. listopadu skončil posled-
ním zápasem sehraným v rámci 13. 
kola krajského (oblastního) přeboru 
Libereckého kraje ostrý fotbalový 
podzim pro hráče starší přípravky 
MSK (U-11). Pro letošní sezónu 
přihlásilo vedení našeho fotbalové-
ho klubu do soutěže jen jeden tým,  
i tak ale nevelký počet hráčů z roč-
níků 2006 a 2007 dával velké šance 
na nominaci k jednotlivým zápasům  
i chlapcům z ročníků mladších. A ti 
se nabídnuté příležitosti chopili, jak 
se patří. 

Už v zářijovém čísle Kamelotu 
jsme zmiňovali vesměs výborné 
výsledky, kterých naši nejmladší 
zástupci v registrované mistrovské 
soutěži dosáhli v prvních kolech.  
I v dalším průběhu fotbalového pod-
zimu 2016 převažovala vítězství nad 
porážkami, které se samozřejmě tu 
a tam také objevily. Nutno však jed-
ním dechem dodat, že za většinou 

proher stály zdravotní a jiné absence 
většinou těch takzvaných klíčových 
hráčů v průběhu druhé poloviny září 
a celého října (jen Radim Jeníček 
a Čeněk Pařík nechyběli v žádném 
z odehraných podzimních dvojzá-
pasů). Jednotlivé výsledky utkání 
odehraných v tomto období se proto 
značně liší podle toho, kdo byl trené-
rům právě k dispozici. 

Určitě je třeba i v kontextu výše 
uvedeného vyzdvihnout především 
vítězství nad B-týmem Slovanu Li-
berec v poměru 10:7.

V celé odehrané podzimní části 
aktuální sezóny – pokud byl trené-
rům k dispozici – tradičně vyčníval 
svými výkony a celkovým herním 
projevem Adam Stand, kapitán a lídr 
týmu. Ale i další hráči se postupně 
rozehrávali k solidním výkonům, 
nejednou i velmi příjmně překvapo-
vali své trenéry, stejně jako fanoušky  
z řad rodičů a dalších blízkých.  

Z těch starších uveďme třeba On-
dřeje Marka, který přišel do klubu  

i do našeho města na samém startu 
sezóny. Své si dokázal odehrát Mar-

tin Mišiak, lepší okamžiky během 
podzimu zaznamenali také Adam 
Reiter a Vladimír Novák, výrazně  
o sobě v samém závěru podzimu 
dal vědět na pro něho do té doby 
nezvyklém postu obránce-stopera 
Jiří Stránský. Nesmíme zapomenout 
na velký přínos z FK Doubrava, na 
několik málo zápasů „zapůjčeného“ 
Jakuba Rösslera, další velký fotbalo-
vý talent, v tomto případě z blízkého 
okolí. Z mladších hochů se nejvíce 
prosazovali Lukáš Rambousek, Petr 
Kortiš a také Adam Pešán. Nejen tito 
tři jmenovaní jsou velkým příslibem 
pro budoucí sezóny této věkové ka-
tegorie, protože budou ještě další 
dvě až tři sezóny hájit barvy starší 
přípravky MSK. Někteří z nich ještě 
aktuální sezónu začínali v mladší 
fotbalové přípravce u trenéra Martina 
Smetany, který si zhruba před rokem 
vzal pod svá křídla právě práci s těmi 
úplně začínajícími zájemci o fotbal. 

Výsledky jeho trenérské práce, jak je 
vidět, zaslouží opravdu velký palec 
nahoru. To samé ovšem platí i pro 
trenéry starší přípravky Aleše Jindru 
a Martina Mišiaka staršího, kteří do-
kázali z nepočetného kádru (hlavně 
těch zkušenějších kluků) vyždímat 
skutečně fotbalové maximum.

Fotbalový podzim jako celek 
hodnotíme vcelku pozitivně a těšíme 
se na nadcházející halovou zimní 
část sezóny, kdy na tento mladý 
výběr čeká hned sedm celodenních 
turnajů s často velice silnými a ná-
ročnými protivníky. Popřejme tímto 
závěrem našim fotbalovým nadějím 
úspěšné fotbalové mače v halách  
a hlavně stejnou radost z fotba-
lu, kterou nejen sobě připravovali  
v právě skončené podzimní části se-
zóny 2016 – 2017. 

Marek Reiter,
Mnichovohradišťský SK

Celé řadě hráčů starší přípravky se v poslední době dařilo.

Kvalifikace Supermini Tour odstartovaly 
nový ročník, hrálo se ve dvou divizích
V neděli 16. a v sobotu 22. října 
proběhly kvalifikace již 7. ročníku 
Supermini Tour (SMT) volejbalových 
přípravek. Protože se letos přihlásilo 
zas o něco víc družstev a historicky 
poprvé se SMT bude účastnit více 
než 100 týmů, přesně 105, musela 
se soutěž z organizačních důvodů 
poprvé rozdělit na dvě divize. 

Kvalifikace jižní divize se na 
Kladně zúčastnilo 58 družstev  
z Kladna, Kralup, Roztok, Mělníka  
a Řevnic. Pro severní divizi se kvali-
fikace pořádala v Mnichově Hradišti  
a zúčastnilo se jí 44 týmů z Mladé 
Boleslavi, Benátek, Peček, Brandý-
sa, Veselé, Kněžmostu a v neposled-
ní řadě také týmy domácího Sokola 
Mnichovo Hradiště. Několik družstev 
se z účasti v kvalifikaci nakonec 
omluvilo, ale i tak byly obě kvalifi-
kace akcemi význačného rozsahu  
a značné organizační náročnosti.

Dopoledne se utkaly vždy týmy 
dětí narozených po 1. lednu 2005 
v modrém minivolejbale trojic, kdy 
se na menším hřišti 4,5x12 metrů 
hraje volejbal pouze s drobnými 
upřesněními pravidel, ale hráči již 
musejí používat pouze volejbalové 
údery. Odpoledne pak absolvovaly 
své soutěže mladší děti, jimž bylo 
povoleno chytání míče kvůli drob-
nému usnadnění hry volejbalovým 
začátečníkům. Všechny zápasy se 
hrály na čas, na 7-8 minut, a celkově 
bylo v obou divizích odehráno téměř 

400 minivolejbalových utkání!
V jižní divizi se nejvíc dařilo 

družstvům Kralup, ty pak přijaly  
i nabídku doplnit za odhlášená 
družstva severní divizi a dominovaly 
tak i v Mnichově Hradišti. Hned za 
medailovými příčkami kralupských 
týmů však skončilo družstvo děv-
čat Sokola MH B a i kluci Sokola 
MH A ve druhé skupině postoupili 
z kvalifikace do 1. ligy severní divi-
ze. Odpoledne pak nastoupilo do 
kvalifikace hned sedm domácích 
družstev z nově otevřené přípravky 
pro děti z prvního stupně základních 
škol. Děti, které již měly pár herních 
zkušeností, se snažily prosadit do 
finálových skupin, ostatní si pak uží-
valy to, že mohou využít v trénincích 
nově získané dovednosti. Mezi oran-

žovými týmy dominovala družstva 
Auto Škoda Mladá Boleslav, kde 
nehrály až zas tak malé děti jako  
v ostatních oranžových týmech.

Každopádně si všech 102 zú-
častněných družstev užilo turnaje, 
hru i vyhlášení, při kterých byly děti 
odměněny drobnými cenami od 
sponzorů a sladkostmi. Oba turnaje 
byly perfektně organizačně zvlád-
nuté a díky patří všem pořadatelům 
i sponzorům, kteří připravili dětem 
krásné sportovní dny s volejbalem. 
Všechny děti se tak již nyní těší 
na další turnaje Supermini Tour do 
Brandýsa a Mělníka v závěru listo-
padu. 

Jiří Skřivan,
Sokol Mnichovo Hradiště

Počet přihlášených týmů do SMT potvrzuje popularitu volejbalu.

Stránský s Janečkem v čele žebříčku 
stolních tenistů Libereckého kraje
Po třech bodovacích turnajích Li-
bereckého kraje ve stolním tenise 
mladšího žactva se na čele průběž-
ného pořadí usadila mnichovohra-
dišťská dvojce Stránský s Janečkem.   

V sobotu 23. října se v Kame-
nickém Šenově uskutečnil druhý 
turnaj mladších žáků Libereckého 
kraje, kde mnichovohradišťský Sokol 
reprezentovalo v konkurenci pade-
sátky účastníků duo Marek Janeček 
a Matyáš Stránský. Po povinném 
postupu ze skupin se oba naši hráči 
díky třem výhrám v pavouku pro-
pracovali až do semifinále. Matyáš  
v něm porazil V. Nohejla z Frýdlantu 

3:0 a prošel do finále turnaje. Mar-
kovi vystavil stopku Vejvoda z SKST 
Liberec. V utkání o třetí místo si pak 
Marek spravil chuť výhrou 3:1 nad 
V. Nohejlem, a získal tak bronz.  
O zlato se utkali věkem ještě nej-
mladší žáci Stránský s Vejvodou. 
Matyáš zúročil kvalitní tréninkovou 
přípravu z poslední doby a liberec-
kého soka porazil v poměru 3:1. 
Získal tak svůj první turnajový triumf  
v kategorii mladšího žactva.

V neděli 13. listopadu hostila 
turnovská sokolovna třetí turnaj li-
berecké série mladšího žactva. Mezi 
48 účastníky se Marek s Matyášem 

dokázali probojovat opět do semifi-
nále. Stránskému přiřkl los Vejvodu 
a Janečkovi domácího Mencla. Oba 
Hradišťáci dokázali své soupeře 
porazit, a mohli se tak střetnout ve 
finále. Marek Janeček díky výhře 3:0 
nedovolil svému oddílovému kolego-
vi obhájit titul z minulého turnaje. 

Po třech odehraných turnajích 
se mnichovohradišťští hráči vyhoupli 
do čela průběžného pořadí, jak je 
patrné z níže uvedeného pořadí 
soutěže.

Jan Mareš,
TJ Sokol Mnichovo Hradiště

Počet přihlášených týmů do SMT potvrzuje popularitu volejbalu.

Mladší žáci
2016/2017

1. Stránský Matyáš 2006 (134)
2. Janeček Marek 2004 
(133,60)
3. Vejvoda Viktor 2006 (113,10)
4. Mencl Kryštof 2004 (132,90)
5. Nohejl Václav 2005 (130,60)
6. Nohejl Martin 2005 (127,60)
7. Nohejl Matěj 2005 (124,35)
8. Vogel Matěj 2004 (123,70)
9. Richterová Adéla 2004 
(120,40)
10. Čermák Bohuslav 2007 
(116,90)

Truhlářské, tesařské, pokrývačské 
a podlahářské práce

(kuchyně, nábytek, schodiště, pergoly, vyrovnávání podlah 
stěrkou, broušení a pokládka podlah...)

Obkladačské a zednické práce
(rekonstrukce bytů, koupelen)

Sádrokartonářské práce
Zajištění všech řemesel při stavbě nebo rekonstrukci

P. Sedlák tel.: 773 588 342

INZERCE
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KINO

9. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANTHROPOID
Nové americké zpracování atentátu na Heydricha.

2. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
3. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NAJÍT
Film podle předlohy J. K. Rowlingové ze světa Harryho Pottera. 
3. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
POHÁDKY PRO EMU
Česká komedie s A. Geislerovou a O. Vetchým v hlavních rolích.

7. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
LICHOŽROUTI
Tyto postavičky se živí ponožkami, a proto lidé stálé hledají druhé do páru!

7. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
DÍVKA VE VLAKU
Mrazivé drama. Po zmizelé ženě pátrá ve vlaku mladá dívk.

8. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový film dvojice Hoffman-Vejdělek (Ženy v pokušení, Účastníci zájezdu). 

10. PROSINCE, 18:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.
10. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NOČNÍ ZVÍŘATA
Thriller. Když někomu zlomíte srdce, může se vám to brutálně vrátit.

11. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA
Strhující animovaný film o dívce, která se vydá za dobrodružstvím.

12. PROSINCE, 18:00, CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA S DATAPROJEKCÍ
SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COMPOSTELA
O cestě z Prahy do Španělska trvající víc než rok vypráví Patrik Kotrba.

14. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROJEKCE
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Instalatér z Tuchlovic je hodný, poctivý a zručný, ale neumí to se ženami.

14. PROSINCE,19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
PLANETÁRIUM
Příběh dvou spiritisticky nadaných sester je zasazen do 30. let 20. století.

15. PROSINCE, 00:01, FILMOVÁ PROJEKCE / PŮLNOČNÍ PREMIÉRA
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Nový film ze světa Hvězdných válek se odehrává před Epizodou IV.

KALENDÁR AKCÍˇ

18. PROSINCE, 15:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ANDĚL PÁNĚ 2
Volné pokračování pohádky Jiřího Stracha z roku 2005.

15. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
NORMÁLNÍ AUTISTICKÝ FILM
Dokumentární. Autistické děti nejsou nemocné – jen jiné, říká film M. Janka.

16. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Nový film ze světa Hvězdných válek se odehrává před Epizodou IV.
17. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI
Nejnovější film T. Burtona o dětech se zvláštními schopnostmi.

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

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

23. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
HVĚZDA BETLÉMSKÁ
Pásmo osmi krátkých animovaných pohádek s vánoční tematikou.

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

28. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
MANŽEL NA HODINU
Pokračování úspěšné komedie Hodinový manžel se stejnými hrdiny.

28. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nový film dvojice Hoffman-Vejdělek (Ženy v pokušení, Účastníci zájezdu). 

1. PROSINCE, 19:00, FILMOVÁ PROJEKCE
THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
Dokument Rona Howarda sleduje slavnou kapelu v letech 1962-1966.

DIVADLO
14. PROSINCE, 19:30
DO LOŽNICE VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ – vyprodáno
Lukáš Vaculík v hlavní roli blázni-
vé komedie, ve které má na jedi-
nou ložnici zálusk až příliš mnoho 
zamilovaných hříšníků a hříšnic 
známých hereckých jmen. Uvádí 
Divadelní společnost Háta Praha. 
Divadelní abonentní cyklus.

29. PROSINCE, 17:30, FILMOVÁ PROJEKCE
ROGUE ONE: STAR WARS STORY 3D
Nový film ze světa Hvězdných válek se odehrává před Epizodou IV.
29. PROSINCE, 20:00, FILMOVÁ PROJEKCE
ADELE: KONCERT Z ROYAL ALBERT HALL LONDON
 Záznam nejslavnějšího vystoupení britské zpěvačky s nejznámějšími hity.
30. PROSINCE, 10:00, FILMOVÁ PROJEKCE / DOPOLEDNÍ PROMÍTÁNÍ
LICHOŽROUTI
Tyto postavičky se živí ponožkami, a proto lidé stálé hledají druhé do páru!

KLUB DĚTÍ A MLÁDEŽE
15. PROSINCE, 17:00–19:00
TVOŘIVÁ DÍLNA – VÁNOČNÍ SUŠENKY
Během poslední dílny v tomto roce si společně upečeme a ozdobíme vá-
noční sušenky. Dílna je vhodná nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče nebo 
pro ty, kteří se chtějí naučit péct netradiční pečivo. Přihlášky nejpozději 
do 12. prosince. Kurz se bude konat při minimálním počtu pěti účastníků. 
Cena: 100 Kč/osobu.

13. PROSINCE, 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.

8. A 15. PROSINCE, 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.

VOLNOČASOVÝ AREÁL
13. PROSINCE, 17:00
SETKÁNÍ S INSPIRACÍ: STORYTELLING – Učme (se) příběhem
Storytelling neboli živé vyprávění příběhů je světově oblíbená divadelní dis-
ciplína, ale i VYzkoušený pedagogický prostředek. Na společném setkání 
na vlastní oči uslyšíte ukázky příběhů a dozvíte se, jakým způsobem je 
zapojit do vzdělávacího procesu. Setkání pořádá MAP Mnichovohradišťsko 
a komise Rady města Mnichovo Hradiště pro výchovu a vzdělání.

POZOR!
CELÝ SVÁTEČNÍ PROGRAM

OD ADVENTU 
KE TŘEM KRÁLŮM

NAJDETE NA ZADNÍ STRANĚ 
TOHOTO VYDÁNÍ KAMELOTU

3. PROSINCE, 9:00
ZIMNÍ BAZÁREK
Přijďte nakoupit nebo prodat nepo-
třebné věci. Stoly i židle budou k 
dispozici, své zboží prodává každý 
sám. Registrace předem na čísle 
737 944 015 u J. Bartošové.

SOKOLOVNA

LHOTICE
10. PROSINCE, 15:00
TOUR DE SKI
Recesistický závod na běžkách ze 
lhotické návsi do Bosně. Celkem 
se běží po silnici 2,2 km. Pokud se 
chcete zúčastnit, musíte mít lyže 
alespoň 150 cm dlouhé a ideálně 
i nějakou masku. Startovné 50 ko-
run, občerstvení na trati zajištěno.

SÁL KLUBU

12. PROSINCE, 17:00
ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Poslední veřejné jednání vrcholné-
ho orgánu města v roce 2016.
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ČTENÍ Z MNICHOVOHRADIŠŤSKÝCH KRONIK (4. díl)
O výsledcích akce Z, předvolebních kampaních v 90. letech i svěcení nového zvonu
V dalším díle seriálu, jehož pro-
střednictvím nahlížíme do měst-
ských kronik, budeme pokračovat 
v připomínání událostí let s šest-
kou na konci.

1976
Z obsahově bohatého zápisu  

o dění v roce 1976 jsme vybrali pa-
sáže z kapitoly věnované výstavbě 
města.

„I v roce 1976 se vzhled a vy-
bavení našeho města nadále měni-
ly. Ve městě byly vybudovány nové 
prodejny, byly upraveny zelené plo-
chy, povrch ulic apod., mnohé staré 
domy byly zbourány. Dalo by se říci, 
že naše město se mění ze dne na 
den, a kdo ví, jestli by je naši před-
chůdci poznali. Podívejme se na jed-
notlivé oblasti výstavby.

Komunikace. Byly provedeny 
úpravy ulic ve Veselé, upraven po-
vrch ulice Jiráskovy, Budovcovy,  
V Cestkách a v Nádražní uličce. 
Ve městě bylo vybudováno v akci 
Z téměř 11 000 m2 chodníků. Zcela 
zásadně se změnil vzhled náměstí. 
Tyto změny souvisejí s budováním 
silničního průtahu městem, který je 
veden ulicemi Víta Nejedlého, Rudé 
armády (1) a náměstím. Na této tra-
se byla nejprve vybudována nebo 
vyměněna všechna vedení (voda, 
plyn, kanalizace, telefonní kabel) 
a potom postavena nová pěkná  
a široká silnice. Část vedoucí ulicí 
Rudé armády je již dokončena, uli-
ce V. Nejedlého je ještě ve výstavbě  
a podobně i náměstí, které dostalo 
těmito úpravami nový vzhled.

Náměstí. Ke změně náměstí 
přispělo i celkové řešení parkovací 
plochy u radnice kolem sochy Jana 
Švermy, kde byly instalovány kera-
mické mísy s květinami. Parkoviště, 
silnice i přechody pro chodce jsou 
odděleny úzkými pásy trávníků nebo 
záhony růží. Kolem radnice byly zří-
zeny moderní vývěsní skříně, které 
slouží k propagačním účelům. Byly 
dokončeny vnější úpravy radnice, 
vyměněny staré dřevěné dveře 
za moderní prosklené, které jsou  
v souladu s vnější i vnitřní úpravou 
budovy. Při vnitřních úpravách došlo 
k modernizaci vstupního prostoru  
v přízemí.

Obchod. V prosinci byla dokon-
čena a obyvatelstvu předána nová 
prodejna potravin na náměstí. Je to 
velmi pěkně upravená dvoupatrová 
budova. V přízemí je velká samoob-
sluha s prodejem potravin, v prvním 
patře je prodejna lahůdek a občerst-
vení s moderním vybavením. Kromě 
skladových prostor je v budově ještě 
8 bytových jednotek, které jsou si-
tuovány většinou do Poříčské ulice.  
V dalších třech bytech v přízemí byly 
zřízeny jesle pro 20 dětí.

Ještě v posledních prosinco-
vých dnech bylo také otevřeno mo-
derní obchodní středisko v Arnol-
dově ulici, kde je prodejna potravin  
a masa. Tím byla dokončena výstav-
ba obchodní sítě na úseku zásobo-
vání potravinami.

Městský národní výbor ve spo-
lupráci s obchodními organizacemi 
přistoupil k řešení obchodní sítě 
průmyslového zboží. Prvním krokem 
bylo otevření rekonstruované pro-
dejny obuvi na náměstí, která byla 
rozšířena a byla zde zavedena sa-
moobsluha s volným výběrem. Byla 
zahájena přestavba skladu a rekon-
strukce prodejny textilu.

Další akce výstavby města. 
Ještě na podzim byla zahájena pří-
stavba mateřské školy v Mírové ulici 
ve spolupráci MěstNV a n. p. LIAZ 
pro 60 dětí. V blízkosti dosavadní 
mateřské školy budou vybudovány 
dvě přízemní montované budovy.  

V každém pavilonu bude vybavení 
pro jednu třídu – tj. pro 30 dětí.

V létě byla zahájena výstavba 
klubových zařízení základní organi-
zace Svazarmu, na níž odpracovali 
její členové mnoho hodin. Také na 
stadionu TJ Spartak byla vybudo-
vána klubovna a sociální zařízení, 
a to hlavně dobrovolnou prací členů 
jednoty.

Většina akcí byla provedena 
v akci Z, to znamená dobrovolnou 
prací našich občanů po zaměstnání. 
Občané odpracovali 71 323 hodin.“

1986
V roce 1986 nás zaujal zápis  

o v té době ne příliš běžné návštěvě.
„Zahraniční studenti v našem 

městě. Zahraniční studenti u nás 
pobývali společně se studenty na-
šimi, a to ve dvou skupinách. Obě 
skupiny pracovaly na pomocných 
pracích zednického charakteru,  
a to při rekonstrukci kočárovny a při 
rekonstrukci inženýrských sítí v are-
álu státního zámku. Jejich pracovní 
doba činila 8,5 hodiny denně, za 
práci dostávali odměnu 6,60 Kčs za 
hodinu. Od Obnovy památek (tato 
organizace byla vlastně jejich za-
městnavatelem) dostávali studenti 
zdarma stravu, ubytování a byly jim 
hrazeny výlety.

Skupiny byly ubytovány v uby-
tovně TJ Spartak LIAZ – tenisový od-
díl na stadionu. Obnovou památek 
byla ubytovna dovybavena chladni-
cemi, televizorem apod. Během po-
bytu byly pro skupiny organizovány 
výlety po Českém ráji, do Prahy a do 
Ml. Boleslavi s exkursí do AZNP (2) 
a s besedou s představiteli okresu.

Studenti byli slušní, měli dobrou 
pracovní morálku, v ČSSR se jim 
velmi líbilo. První skupina byla v Mn. 
Hradišti od 4. do 15. 8. a byli v ní 
vysokoškoláci: 5 z ČSSR, 1 z USA, 
2 z Holandska, 2 z Velké Británie.  
1 z Norska, 1 z Finska, 1 z Maroka, 
1 z Dánska a 3 z Francie – celkem 
17 osob, z toho 12 cizinců. Druhá 
skupina u nás byla od 18. do 29. 
8. 1986 a byli v ní 3 vysokoškoláci  
z ČSSR, 3 z USA, 5 z Velké Británie, 
5 ze Španělska. 1 z Itálie, 2 z Kana-

dy, 1 z Francie a 2 z NSR – celkem 
22 osob, z toho 19 cizinců.

Po absolvování pracovního po-
bytu v Mnichově Hradišti měli ještě 
zahraniční studenti týdenní pobyt  
v ČSSR, hrazený ze státních pro-
středků a organizovaný Cestovní 
kanceláří mládeže SSM Praha.“

1996
V tomto roce si kronikářka po-

drobně všímá průběhu volební kam-
paně před parlamentními volbami. 
Ač jsou její zápisy (nejen tyto) velmi 
subjektivní, přesto jsou svědectvím 
o dění ve městě.

„Před samotnými volbami na-
vštívilo naše město několik předsta-
vitelů z různých kandidujících stran. 
19. 2. 1996 se uskutečnila návštěva 
ministra financí Ivana Kočárníka, 
který přijel podpořit ODS. Besedo-
val s občany, se studenty gymnázia  
a povečeřel v České hospodě  
u pana Václava Mydláře. Této návště-
vy jsem se nezúčastnila, takže mohu 
poskytnout jen fakta, nikoliv pocity  
a dojmy, případně komentář.

Právě tak jsem se nezúčast-
nila předvolební schůze poslance 
za KSČM Václava Franka, která se 
uskutečnila 26. 2. 1996 v bývalém 
agitačním středisku při městském 
kině. Na snad proto, že bych si ne-
mohla poslechnout poslance za 
KSČM, ale je pro mne těžké sedět 
ve společnosti asi stovky součas-
ných stalinských komunistů, jejichž 
myšlení se nikdy už nezmění a na 
chování kterých pamatuji v těch 
nejhorších dobách po r. 1969. Vím, 
že kronikář by se měl nad toto vše 
povznést, ale i kronikář je jen člověk 
a navíc v mém případě člověk, který 
hodně pamatuje a svoje si i v minu-
lém režimu užil.

28. 2. jsem se zúčastnila před-
volební schůzky představitelů DEU. 
Do Mnichova Hradiště se dostavili 
čelní představitelé této strany: Ing. 
Alena Hromádková – předsedkyně 
DEU, ing. Majzlík – místopředseda, 
herec Ivan Vyskočil – kandidát do 
Senátu za DEU. Tato schůzka se 
uskutečnila také v bývalém agitač-
ním středisku při městském kině. 

Účast: asi 100 občanů, z toho kolem 
30 z Mnichova Hradiště, ostatní se 
dostavili z okolí. Přesto, že bych 
bývala této straně přála dosáhnout 
ve volbách 5% a tím se dostat do 
parlamentu, už na této schůzce mi 
bylo jasné, že se tak nestane. Přes-
to představitelé DEU nepochybova-
li o tom, že se tak stane. Proč oni 
neviděli to co já? Asi proto, že když 
se člověk stane straníkem, přestá-
vá vnímat realitu. Totéž bylo např. 
i u Svobodných demokratů (bývalé 
Občanské hnutí) vedených Jiřím Di-
enstbierem.

19. 4. 1996 se objevil v našem 
městě Jan Kalvoda, předseda ODA 
(Občanská demokratická aliance) 
doprovázen nezájmem občanů 
(10 osob). Pravdou ovšem je, že 
zde zcela selhal sekretariát ODA  
v Mladé Boleslavi, protože se o 
předvolební návštěvě Jana Kalvody 
ve městě nevědělo (jen několik vy-
věšených letáčků).

„Vyvrcholením“ byl 2. 5. 1996 
předvolební mítink na náměstí Mi-
roslava Sládka, předsedy strany re-
publikánů. Ano, tento člověk dovede 
zaplnit náměstí lidmi z mnoha důvo-
dů: příznivci, zvědavci a lidmi, kteří  
v podstatě očekávají estrádní vy-
stoupení. Ale pozor!  Tento klidně 
několik hodin hovořící demagog 
má dar řečníka, je vtipný, ale je  
v podstatě nesmírně nebezpečný 
s diktátorskými sklony a s jedno-
duchými a lacinými přáními, např.:  
„S vládou do Vltavy! S cikány do In-
die! (také do plynu)“. No, ano, zazněl 
z náměstí smích, ale mě mrazilo. 
Nicméně jeho ohromná vitalita, kdy 
tento člověk je schopen absolvovat 
několik mítinků denně, způsobila, že 
se jeho strana oproti těm slušnějším 
do parlamentu dostala, a myslím, že 
svoje příznivce bude mít i nadále. 
Nechtěla bych se dožít vlády této 
strany.

17. 5. 1996 těsně před volbami 
zavítal do města ještě představitel 
ČSSD Stanislav Gros, Karel Macho-
vec. Nutno dodat, že hlavní předsta-
vitel ČSSD Miloš Zeman přijel do 
Mnichova Hradiště ve svém voleb-
ním autobusu Zemák již 1. 4. 1996 
v dopoledních hodinách.

28. 5. 1996 se na náměstí ještě 
objevil ministr Kočárník a ODS hosti-
la občany gulášem.“

2006 
Z roku 2006 jsme vybrali násle-

dující událost.
„Neděle 1. října. Nový zvon Sv. 

Jakub, 380. výročí posvěcení chrá-
mu sv. Jakuba a 315. výročí povýše-
ní farnosti na děkanství

První říjnová neděle uvítala  
v Mnichově Hradišti chrámovou 
slavnost žehnání zvonu, kde jsme 
se těšili i na účast Mons. Diego 
Causera, apoštolského nuncia v ČR  
a velvyslance Vatikánu – ten ovšem 
bohužel ze zdravotních důvodů na-
konec nemohl přijet (náhlé zdravotní 
potíže a operace, farnosti zaslal ale-
spoň pozdravný dopis). Přesto jsme 
na slavnosti uvítali významné osob-
nosti duchovního života – novému, 
52 kg vážícímu zvonu, nazvanému 
Svatý Jakub (opět ze zvonařské 
dílny Marie Tomáškové-Dytrychové 
z Brodku u Přerova) požehnali do-
mácí P. Radek Jurnečka (adminis-
trátor zdejší farnosti), Msgre. Karel 
Havelka, generální vikář litoměřické 
diecéze, ICLic. Mgr. Joźef Szeli-
ga, arciděkan z Mladé Boleslavi  
a P. Peter Novotny, duchovní správ-
ce přátelského města Erzhausenu. 
Slavnosti v kostele (později ve farní 
zahradě) se účastnili i někteří před-
stavitelé města v čele se starostou 
J. Myškou.  Zúčastnil se i ing. Lás-

ka, ředitel Národního památkového 
ústavu, a hosté z Německa. Kolorit 
akce dotvářely historické lidové kroje 
českých baráčníků zdejší obce.

Po mši proběhlo i první přijímání 
a křest dospělých, zhruba na pole-
dne se průvod vydal z kostela přes 
ulici na faru, kde ve farní zahradě 
byly připraveny dva velké piknikové 
stany s občerstvením pro veřejnost. 
V altánku nad starou studnou v za-
hradě hrál celé odpoledne soubor 
Soli-Deo, jejichž skvělé podání sta-
ré duchovní hudby (s historickými 
nástroji a v kostýmech) zpříjemnilo 
deštivý odpolední čas až do podve-
černího koncertu.

V 16 hodin začal v chrámu kon-
cert sboru z Mladé Boleslavi spolu 
se sólisty Národního divadla, kteří 
provedli Mozartovu Korunovační mši 
a části z oratoria Händla Mesiáš.

Závěr odpolední mše již pro-
vázelo zvonění všech tří kostelních 
zvonů – nový zvon Sv. Jakub byl to-

tiž okamžitě po vysvěcení vyzdvižen 
jeřábem do zvonice chrámu.“

A na závěr něco vánočního…
 
1996
„Poprvé krom osvětleného vá-

nočního stromku bylo instalováno 
vánoční osvětlení podél silnic od 
vjezdu do města po výjezd z měs-
ta. Tato výzdoba stála 300 000 Kč a 
byla provedena firmou M. Kaliny „MK 
mont. práce elektro“ z Klášterce nad 
Ohří. Výzdoba bude používána kaž-
doročně o Vánocích.“

Jana Dumková,
Muzeum Mnichovo Hradiště

Poznámky
1) Dnes ulice Turnovská
2) AZNP – Automobilové závody 
národní podnik Mladá Boleslav – 
dnes Škoda Auto

V novém domě na náměstí našly zázemí potraviny o dvou patrech.

Domy v ulici Víta Nejedlého před demolicí.

Vysvěcení zvonu Svatého Jakuba proběhlo přímo v kostele.

Bezprostředně po bohoslužbě byl zvon usazen na věži a večer už odbíjel.
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Sedm pohledů na horu Mužský 
Díl pátý: Když z Mužského zněl hlas desetitisíců 

V sobotu 29. října se pod zášti-
tou městského muzea uskutečnila  
v pořadí již druhá dušičková pro-
cházka po městském hřbitově. Jak 
napovídal její název „Významní ze-
snulí“, jedním z cílů bylo poukázat 
na významné osobnosti pohřbené 
na mnichovohradišťském hřbitově.  
U každého z hrobů, kde jsme se za-
stavili, jsme zapálením svíčky uctili 
památku našich bývalých spoluob-
čanů. Procházku rovněž chápeme 
jako neformální setkání zájemců 
o historii našeho města. Každý tak 
mohl volně zavzpomínat na toho, 
kdo mu je nějakým způsobem blízký 
či se nějak zapsal do společné pa-
měti města. A u kterých významných 
Hradišťáků jsme se letos zastavili?

Povídali jsme si například o rodi-
ně Fritschově, která ve městě dlouhá 
léta vlastnila tiskárnu. U této rodiny 
nešlo nevzpomenout na osobnost 
akademického malíře Ferdinanda 

Šubrta či starosty Sokola Stanislava 
Malého. Z činovníků z řad Sokola 
jsme si připomněli rovněž osobnost 
Františka Ehlemana. Zastavili jsme 
se také u hrobů učitelů Jaroslava 
Filikara či profesora konzervatoře  
a člena orchestru Národního divadla 
Josefa Fügera. S úsměvem jsme 
pak vzpomínali na otužilce Arnošta 
Vajzra a živou diskuzi rozpoutaly 
vzpomínky na vedoucího hudebních 
souborů Josefa Smolíka. 

Speciální poděkování patří paní 
Daniele Břouškové, která si připravi-
la zajímavé povídání o místních du-
chovních Nigrinovi, Píčovi a Svobo-
dovi a upozornila nás i na zajímavou 
osobnost řádové sestry Věry. 

Kdybychom měli zmínit všechny 
zesnulé, u kterých jsme vzpomínali, 
vydalo by to na samostatný článek. 
Spokojme se tedy na závěr s kon-
statováním, že z naší dušičkové 
procházky se stává hezká tradice  

Svátek Křtu Páně aneb 
Jak si prodloužit Vánoce
Teprve svátkem Křtu Páně, tímto 
pohyblivým křesťanským svátkem, 
který připadá na neděli po Třech 
králích, teprve končí doba vánoční. 
Tentokrát jde o 8. leden 2017.

Obsahem svátku je připomínka 
Ježíšova křtu, věřící si v tento den 
připomínají také vlastní křest. Ví-
tanou příležitostí k romantickému 
vánočnímu cestování však může být 

pro každého. Znáte kostely, kde byli 
pokřtěni vaši dříve narození blízcí? 
Znáte betlémy, které je v tuto dobu 
zdobí a pamatují třeba ještě doby 
jejich dětství? Nebo se zajímáte  
o rodokmeny a místa, kde žily dávné 
generace vašich předků? Radostné 
Vánoce a šťastnou cestu!

Daniela Břoušková

Na Štědrý den do kostela, 
na Tři krále do průvodu
Farář P. Pavel Mach srdečně zve na 
štědrovečerní vánoční bohoslužby. 
Úderem 17. hodiny zazní v kostele 
sv. Jakuba vánoční pásmo koled  
a zpěvů v podání nejmladších dětí 
(poté následuje bohoslužba) a „půl-
noční“ se již tradičně koná ve 24 
hodin. Kostel bude otevřen k volné 
prohlídce betléma vždy od 13 do 18 
hodin, a to na Štědrý den (24. 12.), 
Boží hod vánoční (25. 12.) a svátek 
sv. Štěpána (26. 12.).

S vánočními svátky se Mni-
chovo Hradiště rozloučí tříkrálovým 

průvodem, v němž bude kráčet rov-
něž živý velbloud a koně. Průvod 
se uskuteční v sobotu 7. ledna v 15 
hodin vůbec poprvé a z Masarykova 
náměstí od radnice bude směřo-
vat na farní dvůr. „Zde se u živého 
Betléma rozloučíme s vánočními 
svátky, prohlédneme si koníky nebo 
velblouda Baka. Těšit se můžeme 
i na tříkrálový svařák a teplý čaj. 
Všichni jsou srdečně zváni,“ zve Pa-
vel Mach.

Redakce

Přednáška o památných 
stromech měla úspěch
Kolem 40 lidí si přišlo v úterý 15. 
listopadu do Volnočasového centra 
poslechnout přednášku Ing. Mileny 
Roudné, CSc. o vzácných a památ-
ných stromech na Mnichovohradišť-
sku. V úvodní části se přednášející 
věnovala problematice chráněných 
stromů obecně, hovořila o legisla-
tivních opatřeních a podmínkách, za 
kterých může být strom prohlášen za 
památný, a uváděla příklady vzác-
ných stromů ve světě i v České re-
publice. Poté představila ty památné 
či vzácné stromy v okolí Mnichova 
Hradiště, které zatím stihla zdoku-
mentovat. 

O pomoc při získávání informací 
o dalších zajímavých stromech po-
žádala též přítomné. Během krátké 
chvíle získala od účastníků téměř 
30 tipů na stromy či aleje ve městě 
a okolí, které by si zasloužily být za-
řazeny do připravované publikace. 
Ta se chystá zachytit nejen stromy 

již prohlášené za památné, ale také 
ty, které jsou z nějakého důvodu za-
jímavé, ať už svým druhem, stářím 
či příběhem se stromem spjatým. 
Z diskuse vzešla myšlenka pořídit 
seznam všech zajímavých stromů v 
našem okolí a požádat orgány měs-
ta o jejich zvláštní ochranu. 

Vyvstává jen otázka, kdo celou 
tuto jistě chvályhodnou akci zaštítí, 
kdo se jí ujme. S přípravou publikace 
paní Roudné pomáhají pracovníci 
muzea, tento náročný úkol však je 
nad jejich síly. Věřme, že řešení se 
najde. Každá pomoc je vítána. 

Jen připomínáme, že stále platí 
výzva všem, kdo znají ve svém okolí 
nějaký zajímavý strom, aby se ozvali 
pracovníkům muzea na tel. číslo 326 
771 001 nebo na email muzeum@
mnhradiste.cz.   

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště

Z procházky po hřbitově se stává tradice

Dnešní návštěvník vrchu Mužský 
obvykle potká několik turistů, 
možná jich budou desítky. Výjim-
kou je Silvestr, kdy zde slaví ko-
nec roku stovky lidí. Lze si jen těž-
ko představit, že byly v minulosti 
okamžiky, kdy se zde setkaly de-
sítky tisíc lidí, mnohem více, než 
má Mnichovo Hradiště obyvatel. 
Co je sem přivedlo? Tábor lidu – 
forma veřejného vyjádření nesou-
hlasu se společenskými poměry, 
dnes bychom řekli demonstrace. 
Konaly se ve volné krajině, obvyk-
le na význačných kopcích, jakým 
byl především Říp, Bílá hora a dal-
ší památná místa české, potažmo 
slovanské minulosti. Patřil k nim  
i vrch Mužský.

Nepovolená demonstrace v roce 
1868

První tábor lidu na Mužském, 
respektive u hradu Valečova, se 
měl konat již v roce 1868, byl však 
rakouskými úřady zakázán. Přesto 
se u hradu dne 12. července sešlo 
údajně přes dva tisíce českých vlas-
tenců. Rakouští úředníci si účastní-
ky zapsali, někteří z nich byli později 
předvoláni a uvězněni. V reakci na 
tyto události byl v roce následujícím 
svolán další tábor lidu, tentokrát  
s mnohonásobně větší účastí. 

Tábor lidu na Mužském v roce 
1869: Literatura, žurnalistika  
a problém s tuláky

První velký tábor se uskutečnil  
11. a 12. července 1869. Přesnější 
počty účastníků nejsou známy, udá-
vá se mezi deseti až čtyřiceti tisíci 
osob. Mnichovo Hradiště, odkud na 
Mužský vyšel průvod, bylo ve svá-
teční den vyzdobeno. Na domech 
vlály prapory, veřejné i soukromé 
budovy zdobily květiny a různé vlas-
tenecké nápisy. V reakci na vloni 
rozehnaný tábor lidu na Valečově 
napsal řezník Tůma na svůj dům „Za 
Valečov Mužský!“. 

Vyzdobena byla i trasa průvodu. 
V Bosni byla postavena slavobrána 
s nápisem „Vědou ke Svobodě!“. 
V tisícihlavém průvodu, který se  
z města přesouval na Mužský, bylo 
zastoupeno mnoho různých českých 
spolků a organizací, stovky účast-
níků jely na koních. Shromáždění 
mělo dva hlavní body: „Jak působí 

literatura na vývoj veřejného života  
a jak působí žurnalistika na vývoj po-
litický“, druhým tématem (možná po-
někud překvapivým) byla otázka „Co 
je příčinou vzmáhajícího se tuláctví 
a čím by se tomu dalo odpomoci?“. 

Na tribunách řečnilo mnoho 
význačných osobností v čele s Kar-
lem Sabinou, bělským tajemníkem 
Šimkem, redaktorem Skrejšovským 
z Prahy a dalšími. V prohlášeních 
zaznělo mimo jiné poděkování libe-
rální francouzské žurnalistice, která 
si zájmů slovanských všímala, a také 
byly projeveny vroucí sympatie fran-
couzskému lidu. I proto bylo shro-
máždění na Mužském zachyceno 
výtvarníkem a následně otištěno ve 
francouzském časopise L‘Illustrati-
on. Proti jednomyslnému souhlasu 
se závěrečnou rezolucí nebyli prý 
ani rakouští četníci, kteří na akci 
z povzdálí dohlíželi s nasazenými 
bodáky. 

Tisícihlavý tábor lidu, vlastenec-

ká a dnes jen těžko představitelná 
akce, měla i stinnou stránku. Mni-
chovohradišťským židům, kteří se 
zdráhali vyzdobit své domy českými 
barvami, bylo vyhrožováno anonym-
ním dopisem. Stálo v něm: „Židé! 
Vy žijete z krve naší národní jako 
pijavice. Nepůjdete-li s námi, čekejte 
to nejhorší, ale přičtěte si vinu sami. 
Na tábor ať okrášlíte! Sice pamatujte 
na kříže!“

Tábor lidu v roce 1900: Za jazyk 
český!

Ještě větší účast zaznamenal 
tábor lidu konaný na Mužském 24. 
června 1900. Údaje hovoří až o 40 
tisících návštěvnících. Tentokrát šlo 
o český jazyk a jeho užívání v úřed-
ních záležitostech. V rezoluci se zú-
častnění odvolávali až k rozhodnutí 
českého sněmu z roku 1615, který 
prohlásil češtinu za jediný jazyk stát-
ní a úřední. Hlasité protistátní volání 

dolehlo z Mužského až na vídeňský 
císařský dvůr. Zůstalo však bez větší 
odezvy, nedošlo ani k očekávaným 
represím.

Tábor lidu roku 1933: Zachraňme 
Lužici!

„My, kteří jsme příslušníky stej-
ného plemene, jako bratři Lužičtí 
Srbové, nemůžeme a nesmíme 
mlčet!“. Taková byla hlavní myšlen-
ka tábora konaného na Mužském  
5. července 1933. Smyslem bylo 
podpořit snahy menšiny Lužických 
Srbů o sebeurčení vlastního národa. 

Organizace tábora nebyla jed-
noduchá, počítalo se s účastí až 50 
tisíc osob. Byly proto zřízeny jednot-
livé odbory: technický, pořadatelský, 
hospodářský a další. Na Mužském 
byly postaveny tribuny, ampliony, 
slavobrány, stánky a další zařízení. 
Celý areál po dvě noci střežila hlíd-
ka. Do areálu bylo nutno zakoupit 
vstupenku v ceně jedné koruny. Vý-
těžek ze vstupného a prodeje upo-
mínkových předmětů byl použit na 
podporu lužickosrbských uprchlíků. 

V jednu hodinu vyšel z Mni-
chova Hradiště tisícihlavý průvod  
s prapory a hudbou. Manifestace na 
Mužském se účastnilo opět mnoho 
českých organizací: sokolové, Ná-
rodní garda, legionáři, skauti, hasiči, 
řezníci, pěvecké spolky, baráčníci  
a další. Mezi čestnými hosty ne-
chyběly zahraniční návštěvy, napří-
klad účastníci z Jugoslávie, Polska  
a Ruska. Hlavní projev zazněl z úst 
starosty Brna Tomeše. Hudba hrá-
la národní hymnu Lužických Srbů, 
zazněl i mohutný zpěv písně Hej, 
Slované!. Tábor lidu na Mužském 
navštívilo v roce 1933 údajně až 30 
tisíc návštěvníků. K naplnění myšle-
nek, které na Mužském zazněly z tri-
bun, však nedošlo. Na pořad dne se 
koncem třicátých let dostal problém 
palčivější – totiž otázka přesídlení 
vlastních, českých utečenců ze Su-
det do vnitra okupované vlasti...

V předposledním dílu tohoto 
seriálu se vydáme na Mužský těmi 
nejtěžšími cestami, totiž přímo po 
skalách. Průvodci nám budou prů-
kopníci pískovcového lezení, díky 
kterým proslul Mužský také ve světě 
sportu.
  

Filip Krásný, 
Muzeum Mladoboleslavska

Výjev z tábora lidu v roce 1869, otištěný ve francouzském časopise L‘Illustra-
tion. Foto: 2x Archiv autora

Pohlednice odeslaná z tábora lidu na Mužském v roce 1900.

a my se již nyní těšíme na další roč-
ník povídání o osobnostech, jejichž 
odkaz by neměl být zapomenut.

Václav Holas,
Muzeum města Mn. Hradiště
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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

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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Kurz 
španělštiny

Blíží se konec roku. Možná přemýšlíte o tom, co dát 
svým blízkým pod stromeček, nebo sami uvažujete  
o novoročním předsevzetí…

Rádi cestujete? Zajímá Vás, co se zpívá ve špa-
nělských, mexických nebo kubánských písních? 
Máte chuť zhlédnout filmy Pedra Almodóvara   
v originále? Znalost španělského jazyka Vám 
umožní proniknout do světa hispánské kultury  
a zamilovat si jej…

Kurz se bude konat v budově 2. ZŠ každou stře-
du od 17:00 při min. počtu 5ti účastníků. Trvání 
60 minut. Cena 2000,-/6 měsíců. Den a čas lze  
upravit podle vašich potřeb. Začínáme 4.1.2017.

Prosím kontaktujte mě: 
mail: dana.lamacova@seznam.cz   mobil: 777011023

Adventní muzejní noc představí 
zvyky i pokrmy našich předků
Městské muzeum připravilo novou 
výstavu Adventní postavy a zvyky. 
Na návštěvníky čekají jak známé 
postavy adventních obchůzek, jako 
jsou Barborky, Mikuláš, čert a anděl, 
tak i ty méně známé, jako například 
Ambrož  nebo Perchta. K tajemné-
mu adventnímu období patřilo také 
věštění na svátek sv. Ondřeje, draní 
peří či přástky. Na výstavě proto bu-
dou představeny nejrůznější lidové 
zvyky a pověry spjaté s tajemným 
obdobím adventu a ukázky činnos-
tí, kterými se naši předkové v tomto 
čase zabývali. Chybět nebudou ani 
tradiční adventní pokrmy. 

Výstava se otevře pro návštěv-
níky v neděli 27. listopadu po rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí 
a poté bude přístupna denně do 22. 
prosince a od 2. do 6. ledna vždy od 

8 do 16 hodin. 
V pátek 2. prosince od 17 do 

20 hodin všechny tajemné postavy 
v muzeu obživnou a budou mít pro 
návštěvníky Adventní muzejní noci 
překvapení!

Jana Dumková,
Muzeum města Mn. Hradiště


